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Afscheid Bert Steinmann van zijn Teisterband

Twintig jaar ‘schwung’
in muzikaal genootschap

In januari 2007 heeft Bert de Mi-
nerva-cultuurprijs van de Heem-
steedse Kunstkring ontvangen 
‘uit grote waardering voor zijn 
inzet voor het orkestleven in 
Heemstede’. De ontvangst van 
deze prijs heeft hem aange-
spoord de stichting ‘Spelender-
wijs naar Tanzania’ op te rich-
ten. Deze stichting stelt zich ten 
doel, via benefietoptredens, geld 
in te zamelen voor projecten van 
kansarme kinderen in Afrika. In 
juni 2007 werd hem de Bronzen 
Erepenning van de Gemeente 
Heemstede toegekend. Hebben 
het Jeugdorkest en het Symfo-
nisch Blaasorkest een serieuze 
ondergrond, van een meer blij-

moedige aanpak was sprake bij 
de Teisterband. Opgericht door 
een clubje heren in het Proeflo-
kaal de Uiver op de Grote Markt 
in Haarlem, waar de naam Teis-
terbant veelvuldig viel naar de 
naam van het literaire genoot-
schap van Godfried Bomans met 
haar kelderruimte even verderop 
in het Brinkmanrestaurant. De 
naam Teisterbant werd Teister-
band, want het was echt de be-
doeling om muziek te gaan ma-
ken. Een bandje van een man 
of tien. Op het hoogtepunt wa-
ren het er vijftig. Begonnen met 
mannen die, al dan niet een in-
strument bezittend, carrière 
maakten door dapper te blazen 

Heemstede - Bert Steinmann (1952) studeerde hobo/alt- 
hobo en directie aan het conservatorium van Maastricht. Hij 
was een van de oprichters van de vereniging Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede en het Jeugdorkest. Beide directies 
heeft hij inmiddels overgedragen. Op zondag 11 januari neemt 
hij afscheid van de Teisterband in de Pinksterkerk, aanvang 
14.00 uur en toegang gratis.

op geleende of gehuurde blaas-
instrumenten. Bert nam hun mu-
zikale opleiding op zich en gaf 
soms zelfs persoonlijke lessen 
aan de enthousiaste leerlingen. 
Voorzichtig werd gestart met op-
tredens, bijvoorbeeld in de kerst-
nacht in de Bosch en Vaart en op 
de Grote Markt. 
In Heemstede was hun eerste 
kerstnacht voor het Raadhuis in 
de stromende regen, deels on-
der de goot en de dapperen op 
het plein met Bert Steinmann als 
dirigent, geassisteerd door bur-
gemeester Tine van der Stroom. 
Secretaris Willem van de Berg 
stookte de glühwein warm. In-
middels is dit optreden uitge-
groeid tot sfeervolle evenemen-
ten in de kerstnacht bij de dorps-
pomp.
De Teisterband fleurt nu al jaren 
veel evenementen op met hun 
opwekkende muziek waar ieder-
een vrolijk van wordt. Ze treden 
dan ook graag op bij openin-
gen van bedrijven, de veteranen-
dag, koningsdag, feesten en re-
cepties. In de zomer teisteren ze 
met hun optredens heel Europa, 
waar ze, samen met de vrouwen, 
optreden op bekende pleinen of 
fameuze locaties. Bijvoorbeeld 

in Praag op het Oudestadsplein, 
waar de politie binnen twee 
minuten het spel stillegde en de 
vergunning vroeg. Stoïcijns haal-
de Peer Sips, de vroegere VVV 
Haarlem directeur, die alle op-
tredens organiseert, de vergun-
ning tevoorschijn en Praag lag 
plat voor de Teisterband.
Heerlijke weekenden werden 
gehouden in Italië, Frankrijk, Bel-
gië, Duitsland, Oostenrijk... Bert 
Steinmann was de grote stimu-
lator. Als creatieve vent kon Bert 

mensen binden. Hij doet met zijn 
Limburgse cultuur van muziek 
maken denken aan Theo Tellings 
uit Limburg die ruim honderd 
jaar geleden de Harmonie St. 
Michael oprichtte met hulp van 
wat toneelspelers uit Heem- 
stede. Of aan André Rieu die 
ook hetzelfde muzikale vuur 
heeft. 
Miklos Fürst is de nieuwe diri-
gent van de Teisterband.  Met 
alle dank aan Bert Steinmann.
Ton van den Brink 

De medewerkers van de 
Heemsteder wensen u
een fantastisch 2015!

In dit nummer het
jaaroverzicht van 2014.

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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Heemstede – Marenka Groenhuijzen is het weer gelukt om een 
mooie winterfoto te maken. Ditmaal de heester Spirea Japonica 
met bont blad onder de aandacht. De bloempjes zijn verdroogd, 
hoewel er ook al wat nieuwe knopjes zijn.
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Winterpracht 

met Spirea

Kidsclub 
Inloophuis 

Regio - Op 21 januari start In-
loophuis Kennemerland met een 
kindergroep. De kidsclub is be-
doeld voor kinderen van 6-12 jaar 
die te maken hebben met kanker 
in het gezin. Bij de kidsclub hoeft 
het niet alleen maar zwaar te zijn, 
er worden vooral veel leuke din-
gen gedaan zoals schilderen, 
kleien, knutselen, verhalen voor-
lezen en muziek. Adres: Wulver-
derlaan 51 te Santpoort-Noord, 
info@inloophuiskennemerland.
nl  of 023-888 53 67.
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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 het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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!
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van 1930

Het Trefpunt
Heemstede - Akonietenplein 
1, Bennebroek. zondag 11 ja-
nuari: ds.J. Nak- Visser dienst 
van Schrift en Tafel Kinderca-
fé. Aanvang 10.00 uur.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 11 ja-
nuari Dienst in de Oude Kerk, 
aanvang 10u. Met ds. A. Mo-
lendijk. Crèche voor kinderen 
tot 4 jaar en Kinderkring  voor 
kinderen van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 11 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. M. 
A. Smalbrugge
Zondag 18 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 25 januari, aanvang 
10:00 uur. Voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (7)

Toen we aan de serie Camplaan 
begonnen werd er gedacht dat 
de volgende twee panden ook 
bij de Camplaan hoorden, maar 
we weten beter: het zijn Wilhel-
minaplein 19 en 21.

Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nos-
talgisch Heemstede”, “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en het 
NHA koppelen we de foto’s van 
toen met de situatie van nu. Ook 
van persoonlijke archieven ma-
ken we gebruik en zullen dat 
aangeven.
Wilhelminaplein 19 heeft een he-
le rijke bakkershistorie, waarvan 
Kniese voor de huidige genera-
tie het meest bekend is, maar zij 
waren niet de eerste op dit adres 
en zelfs ook niet de laatste. De 
toenfoto komt uit de collectie 
van de familie Hoeboer, die er 
voor Kniese zat. De familie Hoe-

boer begon in 1932. C. Kniese 
sr. nam de zaak in 1960 over. C. 
Kniese jr. begon in 1962 en nam 
de zaak in 1976 over van zijn va-
der. In HeerlijkHeden 118 (2003) 
wordt ruim aandacht besteed 
aan het 40-jarige jubileum van 
Kniese. In december 2009 ne-
men Cees en Lotty Kniese defi ni-
tief afscheid en gaan met pensi-
oen bij het 50-jarige bestaan van 
de zaak. Vanaf die tijd huurt “De 
echte bakker Buijs” het pand en 
zet het bedrijf voort.
Sinds oktober 2014 zit De Haar-
lemse Bakker er in, nadat bak-
ker Buijs noodgedwongen moest 
stoppen in hetzelfde jaar. Op de 
nufoto van december 2014 van 
Harry Opheikens zien we het 
pand in zijn huidige hoedanig-
heid. De huidige voorzijde staat 
er al sinds 1980.
Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 

Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-
ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Onlangs ontvingen wij  een 
vraag  over  een vijg  die maar 
niet wil bloeien. Hieronder vindt 
u een aantal belangrijke  eisen 
voor een rijke oogst van deze 
plant.
Allereerst verlangt de vijg veel 
zon, een kalkachtige grond en 
beschutting. De bloemen van de 
vijg zitten binnenin de vrucht. Je 
kunt ze van buitenaf niet zien. 
Onderaan de vijg zit een klei-
ne opening, die is afgesloten 
met kleine schutblaadjes. Al-
leen de vijgwesp, die zorgt voor 
de bevruchting, wordt toegela-
ten. Aangezien dit insect in on-
ze regio niet voorkomt, kunnen 
we hier de soorten die besto-
ven moeten worden, niet kwe-
ken. Smyrnavijgen, die op gro-
te schaal gekweekt worden om 
te drogen, geven in ons klimaat 

geen rijpe vruchten. We moeten 
daarom kiezen voor de gewone 
of vrouwelijke vijg die zonder be-
stuiving, vrucht vormt.
De jonge knoppen, die vrucht 
gaan vormen, ontstaan vlak voor 
de winter aan de toppen van de 
takken. Daarom is het belangrijk 
een vijg fl ink te laten vertakken 
door de eerste jaren regelmatig  
te toppen.

Arme schrale grond, nauwelijks 
bemesting en niet teveel wor-
telruimte, zorgen ervoor dat een 
vijg niet te hard groeit. Je kunt 
hem bijvoorbeeld in een grote 
pot ingraven in de volle grond 
om zo de vaak veel te enthousi-
aste groei te remmen. De snoei 
van een volwassen vijg kan be-
perkt blijven tot het halveren van 
de te sterk groeiende scheu-

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinlief-
hebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over al-
les op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.

ten en het weghalen van grond-
scheuten en oude versleten tak-
ken.
Tenslotte is het belangrijk te 
weten dat de vijg temperatu-
ren van -15 graden zonder pro-
blemen kan overleven. De jon-
ge knoppen bovenaan de tak-
ken zijn echter veel gevoeliger. 
Stevige vorst in combinatie met 
wind maakt dat de kleine knop-
pen bevriezen en verdrogen. Be-
scherm deze knoppen dus gedu-
rende  een strenge vorst periode.
Een rijke vijgenoogst heeft dus 
niets te maken met een mooie 
zomer, maar met een zachte win-
ter. Wij hopen dat u wat aan de-
ze kennis heeft en hopen  dat 
2015 een vruchtbaar vijgen-jaar 
zal zijn.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers… de vijg
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Help ons om de Heemsteedse Joodse 
oorlogsslachtoffers hun naam terug te geven

Als betrokken Heemstedenaren 
verwonderden wij ons er al een 
tijdje over dat van de ca. 200 in 
de Tweede Wereldoorlog omge-
komen Heemstedenaren slechts 
van 45 personen de naam staat 
vermeld op het  Vrijheidsbeeld 
aan de Vrijheidsdreef.

De namen van degenen die ont-
breken - dat zijn er 163 (incl. on-
derduikers) -  blijken allen te zijn 
van Heemsteedse Joden die vrij-
wel allemaal  in de vernietigings-
kampen zijn omgebracht. 
De jongste was 2 jaar oud. En 
allen zonder graf en grafsteen. 
Naamloos.

In september 2012 besloten wij 
om een stichting op te richten 
met als voornaamste doel om 
ook deze vergeten groep van 
163 Heemsteedse slachtoffers 
op een waardige wijze te kun-

nen herdenken middels de re-
alisering van een namenmonu-
ment nabij het Vrijheidsbeeld.
De oprichting van de Stichting 
Joods Monument Heemstede 

vond plaats op 18 september 
2012. De afgelopen 2 jaar heb-
ben wij 19.000 euro  bij diverse 
fondsen, gemeente Heemste-
de en burgers weten op te ha-
len. De totale kosten van een 
namenmonument bedragen 
echter 20.600 euro. We heb-
ben dus nog 1.600 euro nodig. 
Maar de laatste loodjes wegen 
erg zwaar...

Donaties zijn welkom op bank-
rekeningnummer
NL88INGB0006162398 
t.n.v. de Stichting Joods Monu-
ment Heemstede.
We zouden zo graag zien dat het 
monument  op 4 mei a.s. onthuld 
kan worden. 

Bestuur Stichting Joods
Monument Heemstede
(Kijk ook op de
Facebookpagina)

INGEZONDEN

Eén van de slachtoffers t.w. 
Joseph (Jopie) van Spiegel, 
onderduiker in het huis op 
de Van Merlenlaan 1 in 
Heemstede, opgepakt en 
omgebracht op 13-jarige 
leeftijd in Auschwitz op 17 
september 1943.

Van vader op zoon, Hennink tandartsen
Heemstede - Van vader op 
zoon. Hoe vaak komt dat nog 
voor? Pieter Hennink heeft de 
tandartspraktijk van zijn vader 
Henk Hennink overgenomen en 
vernieuwd. 

Vanaf 1976 werkt Henk Hennink 
met veel plezier in zijn praktijk in 
de Geleerdenwijk op de Schol-
tenlaan 210. In zijn jonge jaren 
had zijn zoon Pieter weinig be-
langstelling voor het tandart-
senvak. Want wie wil nou pre-
cies hetzelfde doen als zijn va-
der?! Maar Henk had een voor-
uitziende blik. Tegen wie het ho-
ren wilde zei hij: “Die jongen 
wordt tandarts, maar hij weet het 
zelf nog niet.” Henk zag al vroeg 
zijn handvaardigheid, zijn medi-
sche belangstelling en zijn pret-
tige omgang met mensen.
Na een kort uitstapje bij bouw-
kunde aan de TUDelft, moest 
Pieter toegeven dat tandheel-
kunde hem toch wel erg boeide. 
Hij ging studeren aan de ACTA in 

Amsterdam. Tijdens zijn master-
opleiding tandheelkunde werkte 
hij als tandarts in opleiding on-
der Henks supervisie. Daar had-
den ze allebei baat bij. Pieter 
leerde zo de fijne kneepjes van 
het vak, van praktische vaardig-
heiden tot het runnen van een 
praktijk. Henk krijgt de nieuwste 
wetenschappelijke ontwikkelin-
gen uit eerste hand te horen en 
vindt het erg leuk om zijn jaren-
lange ervaring over te brengen. 
Pieter studeerde af in juli 2013 
en vanaf januari 2014 heeft hij is 
hij eigenaar van de praktijk. De 
rollen zijn omgedraaid. Henk is 
nu in dienst bij Pieter.
Nieuwe bezems vegen schoon 
en Pieter heeft de praktijk gron-
dig onder handen genomen. De 
praktijk is ingrijpend verbouwd 
en voorzien van de nieuwste 
technologische ontwikkelingen 
in de tandheelkunde. In de aan-
gename en moderne omgeving 
voelen patiënten zich op hun ge-
mak. Ook aan de kinderen is ge-

“Wij genieten ervan!”

INGEZONDEN

dacht. De grote treintafel in de 
wachtkamer is een ware trek-
pleister waar ze vaak na het be-
zoek nog even blijven spelen (en 
de vaders soms ook). Maar niet 
alles verandert: traditiegetrouw 
mogen kinderen na elk bezoek 
een gipsen beeldje uitzoeken. 
Met Tanja, hun onvolprezen as-
sistente,  staan Pieter en Henk 
klaar om ook in de toekomst 
de beste tandheelkundige zorg 
te geven. Hennink tandartsen 
neemt nieuwe patiënten aan. 
Patiënten en belangstellenden 
kunnen op vrijdag 9 januari tus-
sen 13.00-17.00 uur een kijkje 
nemen in de vernieuwde prak-
tijk. U bent van harte welkom.
www.henninktandartsen.nl

Als bewoner van de Bronsteevijver geniet ik sinds een aantal jaren op  
Nieuwjaarsdag weer enorm van de onderhand traditionele Nieuwjaars-
duik van onze buren aan de overkant.  Ook dit jaar heb ik daarvan weer 
foto’s gemaakt. Het is rond 13.30 uur een gezellige happening en zo leuk 
om te zien. Tientallen mensen staan in die tuin rondom vuurkorven en  
14 stoere mensen nemen een Nieuwjaarsduik in de behoorlijk frisse 
Bronsteevijver. Een fantastisch gezicht en vanaf de overkant bewonde-
ren wij het enthousiasme en genieten ervan!
Elisabeth Grolman van ‘t Net

Proef vergoeden van ingeleverd 
vet in Heemstede een succes
Heemstede - Het vergoeden 
van gebruikt vet heeft een flinke 
impuls gegeven aan het geschei-
den inleveren van bakolie en fri-
tuurvet in Heemstede. In de af-
gelopen tien dagen hebben de 
inwoners van Heemstede geza-
menlijk maar liefst 900 kilogram 
vet en olie ingeleverd bij de mi-
lieustraat.
Ter vergelijking: Meerlanden za-
melt in Heemstede gemiddeld 
rond de 400 kilogram vet per 
maand in. De proef met het ver-
goeden van bakolie en frituur-
vet is een initiatief van Dutch 
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Coöperations en gefaciliteerd 
door Meerlanden en gemeen-
te Heemstede. De proef duurt 
tot en met zaterdag 28 febru-
ari. Gebruikt vet wordt gerecy-
cled tot biodiesel en biokerosine 
en is een waardevolle grondstof 
die niet thuishoort in het riool of 
restafval.
 
Bakolie levert statiegeld op
Net zoals het inleveren van fles-
sen de consument statiegeld op-
levert, levert het inleveren van 
bakolie en frituurvet via vetrecy-
clemachine de BayTom geld op. 
De BayTom weegt de hoeveel-
heid vet en print vervolgens een 
bonnetje uit met hierop de waar-
de van het ingeleverde vet. Per 
liter vet wordt 25 cent uitbetaald. 
Op dit moment schrijft een me-
dewerker van Dutch Coöpera-
tions nog een kwitantie uit en 
boekt het geld handmatig over 
op de rekening van degene die 
het vet heeft ingeleverd.
In de toekomst kunnen consu-
menten het bonnetje verzilveren 
via de website afvalbonnen.nl.
 
Vetrecycle machine reinigt
vet
De BayTom vangt bakolie en fri-
tuurvet op en scheidt het vet 
van voedselresten en water. 
Wat overblijft, is gereinigd vet 
waarmee biodiesel kan worden 
gemaakt. De uit Turkije afkom-
stige machine is door Dutch Co-
operations geïntroduceerd in 
Nederland en aangepast aan de 
Nederlandse markt. De milieu-
straat in Heemstede is de eer-
ste locatie in Nederland waar in-
woners hun gebruikte oliën en 
vet kunnen inleveren tegen een 
vergoeding.
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“Het gonst in Heemstede dat er een hobbyzaak is”

‘Dream’ verhuist naar droompand
Heemstede – Voor iedereen die 
zijn of haar creativiteit wil botvie-
ren, opende Lies Schilp op 5 no-
vember  haar veelzijdige hobby-
materialen- en fourniturenzaak 
‘Dream’ aan de Raadhuisstraat 
63: echter een tijdelijke loca-
tie. Op 5 januari betrekt zij haar 
nieuwe definitieve pand iets ver-
derop aan de Raadhuisstraat 8. 
Lies vertelt spontaan hierover.

“Op het oude adres heb ik van-
af de eerste dag van de opening 
de klanten al verteld, dat ik op 
5 januari verhuis naar mijn per-

manente winkel aan de Raad-
huisstraat 8. Klanten vertelden 
mij dat ze al bang waren dat ik 
helemaal weg zou gaan: ze wa-
ren juist zo blij dat er een hobby-
winkel was gekomen. Maar mijn 
nieuwe winkel wordt een nog 
leukere, gezelligere en knus-
sere zaak, met onder meer een 
uitbreiding van fournituren- 
en het Scheepjeswol-assorti-
ment. Je vindt hier van alles. 
Deze nieuwe winkel is een fan-
tastische locatie: er is meer dag-
licht. De kracht daarvan is dat 
klanten de werkelijke kleur van 
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de materialen kunnen zien, die 
ze daarnaast kunnen voelen. 
Mijn man Mark en ik hebben al-
les op alles gezet om de verhui-
zing zo snel mogelijk te doen, 
om weer gauw de deuren voor 
mijn klanten te kunnen openen. 
Er is echt veel vraag naar four-
nituren en hobbymaterialen. Bin-
nen de korte tijd dat mijn zaak 
bestaat, wist ik al snel een gro-
te kring op te bouwen van vas-
te klanten. Iedere dag komen er 
nieuwe klanten bij: je merkt echt 
dat het gonst in Heemstede dat 
er een hobbyzaak is. Daarom 
heb ik een stempelkaart geïntro-
duceerd. Bij iedere aankoop van-
af 10 euro ontvang je een stem-
pel. Is je kaart vol met 9 stem-
pels, dan ontvang je 10% korting 
op je volgende aankoop. Omdat 
de nieuwe winkel verrassend is, 
ontvangt elke betalende klant 
in de maand januari een leu-
ke verrassing. Het is oranje ge-
kleurd, naar aanleiding van het 
logo. Meer vertel ik niet, wacht 
maar af”, lacht Lies geheim- 
zinnig. “Verder start ik vanaf  5 
februari wekelijks op donderdag- 
en vrijdagochtend, tussen 10.00-
12.00 uur,  een haak- en brei- 
café. Het is een inloopochtend 
die 2 euro per keer kost, met kof-
fie en wat lekkers erbij. En ik ga 
diverse workshops organiseren. 
Kom gerust langs in de winkel 
om je e-mailadres op te geven, 
dan blijf je hiervan op de hoog-
te”, aldus Lies Schilp. ‘Dream’, 
Raadhuisstraat 8 in Heemstede, 
tel. 023 -547 62 41, e-mail: info@
dreamhobbymaterialen.nl.
Openingstijden: maandag van 
13.00 - 17.30 uur, dinsdag tot en 
met zaterdag van 09.00 – 17.30 
uur.
Bart Jonker

Brantjes Wijnimport ontdekt China
Heemstede - Onlangs vond in 
Hong Kong de ‘International Wi-
ne Trade Hong Kong’ plaats, een 
internationale beurs voor onder 
andere wijnen en de productie 
van wijn, wijnonderwijs, logistiek 
en diensten aan kopers over de 
hele wereld. Een klant van Paul 
Brantjes, wijnkoper uit Heemste-
de, heeft een klant in Hong Kong, 
vader en zoon Kin On Li. Ze had-
den gevraagd hen te ondersteu-
nen in de verkoop van wijnen die 
Paul dit jaar naar hen heeft geëx-
porteerd via de boot vanaf Rot-
terdam naar Hong Kong. Daar-
naast had de familie Li ook nog 
een master class georganiseerd 
voor geïnteresseerden. Paul zat 
op Kowloon een onderdeel van 
Hong Kong dat nog aan het vas-
te land vastzit. Iedere dag moest 
hij of met de boot of met de me-
tro onder het water door naar 
de beurs. Met 25 graden was 
de keuze makkelijk om een kor-
te cruise te maken en te genie-
ten van de prachtige befaamde 
skyline van Hong Kong. De beurs 

was bijzonder omdat Paul er een 
Europees tintje aan wilde geven 
met  grote sfeerfoto’s en klei-
ne hapjes die goed combineer-
den met de wijnen die Paul spe-
ciaal voor de Chinese markt had 
uitgezocht. De hapjes waren on-
der andere wat Franse speciaal-
kazen, waaronder Munster. De 
meest populaire wijnen zijn er de 
Bordeaux-wijnen, vreemd eigen-
lijk, want de temperatuur is daar 
doorgaans vrij warm. Dit is ook 
de reden dat Paul juist veel soor-
ten witte wijn en roséwijnen had 
meegenomen. Bijzonder vonden 
de meeste Chinezen de Scaia Bi-
anco die een glazen stolpje als 
afsluiting heeft, lastig open te 
maken als je niet weet hoe. Paul 
liet ze het regelmatig proberen. 
De wijncultuur in Hong Kong is 
nog niet op het niveau van Euro-
pa,  maar de Chinezen zijn leer-
gierig en Paul denkt ook dat ze 
binnen 20 jaar ons qua kennis op 
de hielen zitten. De laatste dag 
gaf Paul de Master Class voor 
geïnteresseerden die aandach-

tig luisterden en goede vragen 
stelden. Kortom een vriendelijk 
volgzaam volk, dat wel verschilt 
van de ‘vasteland Chinezen’. Met 
zijn bedrijf ‘Brantjes Wijn Import’ 
blijft Paul Brantjes aan de weg 
timmeren tot in China toe. 
Ton van den Brink  

www.lijfengezondheid.nl
Zoethoudertje

‘Bij een slogan hoort 
een tegel’

Regio - Aannemersbedrijf Braak Velsen in Velsen-Noord heeft 
onlangs de verkiezing ‘Slechtste slogan van 2014’ gewonnen. 
Bij een slogan hoort natuurlijk een tegeltje en dat werd maan-
dagmiddag uitgereikt. De tekst ‘Een timmer timmert, een tand-
arts boort, maar wij zitten lekker in Velsen-Noord’ prijkt nu niet 
alleen op de gevel van de showroom van het aannemersbedrijf,  
maar ook op een fraaie tegel die inmiddels een mooie plek heeft 
gekregen in de showroom van Braak Velsen. Voor de verkiezing, 
die via internet werd gehouden, hebben meer dan 2.000 mensen 
hun stem uitgebracht. Braak Velsen had de winnende slogan al 
jaren op de gevel staan.





Ieder jaar nodigt de burgemees-
ter een gastspreker uit. Ditmaal 
was Irma Hesp, in het dagelijks 
leven raadsgriffier, die haar bij-
drage mocht leveren aan deze 
bijeenkomst. Zij werkt onafhan-
kelijk van de ambtelijke orga-
nisatie op het snijvlak van bur-
gers, gemeenteraad en bestuur. 

Zij wenste de aanwezigen een 
grijs 2015. Dit verklaarde zij na-
der door het zwart/wit denken 
los te laten. “Weg van de onver-
schilligheid en maakt mij niet 
uit opstelling.” Zij had drie wen-
sen voor het nieuwe jaar: Leg de 
lat hoog maar de drempel laag, 
een gemeentebestuur dat niet 

ongevraagd wensen invult, ten 
slotte een grijs 2015. De com-
plete toespraken van de bur-
gemeester en Irma Hesp zijn te 
lezen op de site van de gemeen-
te Heemstede. 
Eric van Westerloo

 
10   de Heemsteder  •  7 januari 2015

NLStreets brengt zelfstandige ondernemers in beeld 

Wordt Raadhuisstraat/Binnenweg weer 
‘Leukste winkelstraat van Nederland’?
Heemstede – Vorig jaar werden 
de twee straten van het Heem-
steedse winkelcentrum, Raad-
huisstraat en Binnenweg, uitge-
roepen tot ‘Leukste winkelstraat 
van Nederland’. Deze week is de 
verkiezing weer gestart, ditmaal 
om tot allerleukste winkelstraat 
van 2014 uitgeroepen te wor-
den. Zou het een tweede keer 
lukken? Waarom niet? Op NL-
streets kan iedereen stemmen 
op zijn favoriete winkelstraat 
maar ook op de favoriete winkel 
van 2014. De stembussen zijn 
geopend tot eind februari. Op 
27 februari worden de winnaars 
bekendgemaakt. NLstreets or-
ganiseert deze verkiezing jaar-
lijks, om aandacht te vragen voor 
de positie van zelfstandige on-
dernemers en te laten zien hoe 

leuk het is om juist bij hen te 
winkelen.

De prijs van het winkelend
publiek
De NLstreets Awards is dé prijs 
van het winkelend publiek. De 
leukste winkel en winkelstraat 
van Nederland worden niet be-
paald door een jury maar door 
de shopper zelf.
Weet waar u winkelt!
Nederlandse winkelstraten gaan 
steeds meer op elkaar lijken. 
Volg de winkelroute in een wil-
lekeurige stad en u vindt over-
al dezelfde ketens met dezelfde 
formules. Niet echt een inspire-
rende ervaring. NLstreets brengt 
juist die leuke zelfstandige on-
dernemers in beeld die het ver-
schil maken.

Stemmen 
Tot 1 februari 2015 kunt u uw 
stem uitbrengen op alle win-
kels en winkelstraten van NL-
streets. Om 10.00 uur worden 
de tien winkels en winkelstraten 
bekendgemaakt waar het meest 
op is gestemd. Op deze tien ge-
nomineerden kunt u in de hele 
maand februari nogmaals stem-
men. 
Op 27 februari 2015 om 10.00 
uur worden de winnaars van de 
NLstreets Awards 2014 bekend-
gemaakt.

Draagt u de lokale zelfstandig 
ondernemers een warm hart toe, 
en bent u tegen de vervlakking 
van het winkelaanbod door de 
grote ketens? Stemmen kan via 
www.nlstreets.nl.

Regio - Op zaterdag 10 januari vindt in Tuincentrum De Oost-
einde in Hillegom een smakelijke activiteit plaats, voor de vogels 
welteverstaan. Jeugdleden van het Wereld Natuur Fonds (Ran-
gers) en niet-Rangers tussen de 5 en 12 jaar kunnen een voeder-
stok maken met hapjes waar de vogels dol op zijn. Denk aan een 
houder met vet en zaadjes gevuld, een wc-rol bedekt met pinda-
kaas en zaadjes, een ketting met appelstukjes en/of ongepelde 
pinda’s. De voederstok is geschikt om in de tuin te hangen maar 
ook voor op het balkon. 
Het ‘vogelvrouwtje’ is aanwezig met boeiende vogelverhaaltjes, 
weetjes en vogelattributen om de vogelkennis en interesse van 
de kids op een leuke wijze te bij te spijkeren. Wie durft oog in oog 
te staan met een bosuil die heel lang niets gegeten heeft?  
 
De vrijwilligers van het WNF-Regioteam Meer & Bollenstreek en 
van Kennemerland hebben al meerdere jaren een fijne samen-
werking met Tuincentrum De Oosteinde, dat de materialen voor 
het goede doel ter beschikking stelt. 
Aanvang: 13.00 uur. Zorg dat je er voor 15.30 uur bent; de activi-
teit begint om 16.00 uur.
In de WNF-verkoopkraam zijn leuke, nieuwe pluche knuffels. De 
grabbelton is er ook bij (altijd prijs!). Kosten: 3,50 euro voor WNF-
Rangers en 4 euro voor niet-Rangers. Je kiest zelf waaraan je 
deelneemt, er is ook een loterij. Neem gepast geld en je Ranger-
paspoort mee. De opbrengst komt ten goede aan het Wereld Na-
tuur Fonds. 

Aanmelden: via e-mail meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl of 
telefonisch op tel. 0172-518929 na 19.00 uur.
Verdere informatie over deze of andere activiteiten in de regio 
kun je vinden op: www.wnf.nl/kennemerland of www.wnf.nl/
meerenbollenstreek. De Oosteinde Hillegom vind je aan de Zand-
laan 22, aan de grens met Bennebroek, een routebeschrijving 
staat op www.deoosteinde.nl. 

Voederstok voor vogels maken

Activiteit voor de jeugd bij 
Tuincentrum De Oosteinde

Nieuwjaarstoespraken burgemeester en raadsgriffier

“Laat zwart/wit denken los: 
een grijs 2015 gewenst!”
Heemstede - Burgemeester 
Marianne Heeremans heeft oog 
voor de kloof tussen burgers 
en bestuur. In haar nieuwjaars-
rede, op 5 januari in het Raad-
huis, ging zij in op de snelle ont-
wikkelingen die ook onze ge-
meente bezighouden. De winst 
van de lokale partijen in het land 
en ook in Heemstede tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 is volgens burgemeester 
Heeremans een signaal dat lo-
kale issues er toe doen.

Het belang van de inbreng van 
burgers op het beleid van de ge-
meente onderkende en onder-
streepte zij. Dit kan soms tot 
bijzondere situaties leiden. Als 
voorbeeld noemde zij de Kwa-
kelbrug. De burgers hadden een 
duidelijk andere voorkeur dan de 
specialisten op dat gebied. De 
politiek stond daarbij buitenspel.
In haar rede wees mevrouw 
Heeremans op ontwikkelingen 
die gaande zijn in de wereld om 
ons heen. Burgers nemen steeds 
meer nieuws op via nieuwe jour-
nalistieke formules, films wor-
den bekeken via Netflix, muziek 
via Spotify en voor een taxi kies 

je Uber. Deze laatste partij wordt 
beschuldigd van oneerlijke acti-
viteiten. Zijn dit misschien ach-
terhoedegevechten vroeg zij zich 
af en moeten wij snel opkomen-
de initiatieven wel willen tegen-
houden?
Uitgebreid ging mevrouw Heere-
mans in op plannen voor 2015. 
De zorgtaken die de gemeen-
te nu moet uitvoeren hebben 
de volle aandacht. De inwoners 
kunnen rekenen op de zorg of de 
ondersteuning die zij nodig heb-
ben. Als er kritiek komt, en die 
zal er vast wel komen, zal de ge-
meente zich inspannen verbete-
ringen aan te brengen. De ge-
meenteraad heeft via een mo-
tie besloten bij dit onderwerp de 
vinger strak aan de pols te hou-
den. Het Wilhelminaplein zal, na 
de verbouwing van het voor-
malige Wapen van Heemstede, 
een opknapbeurt ondergaan. 
De woonwijk bij het Spaarnezie-
kenhuis krijgt meer en meer ge-
stalte. De toekomstige wonin-
gen aan de Haven (Havendreef) 
gaan dit voorjaar in de verkoop. 
De samenwerking met Bloemen-
daal wordt, waar mogelijk, uitge-
breid.

Irma Hesp, griffier gemeenteraad 
Heemstede.
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Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van het 
rijbewijs een medische keuring moet on-
dergaan, kan daarvoor op woensdag 21 ja-
nuari terecht bij Stichting Dock aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem.
De kosten bedragen 30 euro. Chauffeurs 

jonger dan 75 jaar met rijbewijs CDE beta-
len 52,50 euro.

Vooraf moet wel even een afspraak wor-
den gemaakt via 023-5430633. De volgen-
de keuring is op woensdag 18 februari.



Geweldige kerstbingo
Heemstede - Wat een geweldig succes, de VEW bingo nieuwe 
stijl. Ik wil graag de familie Klaver bedanken voor de jaren dat zij 
de bingo hebben georganiseerd. De energie en het enthousiasme 
die zij er in hebben gestoken was hartverwarmend.
Dit jaar werd het stokje doorgegeven aan een select groepje 
ouders van de C-junioren: Anita Rothert, Angelique Kuijper en Ni-
colette vd Veldt. Deze dames hebben de bingo nieuw leven inge-
blazen. Mede dankzij de livemuziek van Richard Kuijper (eigenaar 
muziekschool Meerlive) zat de sfeer er gelijk goed in. De choco-
ladelekkernijen, kaarslichtjes, kerstkleedjes, kerst servetten maak-
ten de kerstsfeer compleet.
Tafels vol prijzen, waarvoor dank aan alle sponsoren, maakte deze 
kerstbingo tot een waar prijzenfestijn.
Ik wil hierbij de dames heel hartelijk bedanken voor een zeer 
geslaagde en met name ook verzorgde kerstbingo.
Op naar volgend jaar.
Marijke Voogd, Heemstede

INGEZONDEN

Zaterdagmiddagbridge Bel Air:
veel afmelders door griepepidemie
Heemstede – Afgelopen zater-
dagmiddag, 3 januari 2015, kwa-
men er 128 bridgers naar het 
GSV-gebouw aan de F. Schu-
bertlaan te Heemstede om aldaar 
de vierde wedstrijd te bridgen 
om het kampioenschap van Ken-
nemerland. Een nieuwjaarsdrive 
te Zandvoort en een griep-epe-
dimie  was de oorzaak van veel 
afmelders. In de A-lijn (20 paren) 
gingen Rita Fluitsma en Moni-
que van Zanten met winst naar 
huis. Zij behaalden 61,81%.  Ag-
nes Hulsebosch en Tiny Uiten-
daal kwamen op een resultaat 
van 59,95% uit en stegen van 
de laatste plaats naar de zeven-
tiende.  Van enkele paren waren 
de partners afwezig en dat liep 
niet altijd goed af. George Cer-
neüs speelde met Herman v.d. 
Peet en zij hielden de schade be-
perkt (49,07%). Jo Capelle en An-
na Reinders speelden samen en 
behaalden 49,31%. Ellie v. Schaik 
kwam met Marly Strengers en de 
dames bleven steken op 46,99%. 
Loes Brouwer werd gekoppeld 
aan Lies v. Dijk en Loes had het 
geluk dat zij door de reglemen-
ten in bescherming werd ge-
nomen (40,28%). Altijd moeilijk 
om met een vreemde te spelen.  

Miep de Jong en Tonny Ferrine 
werden eerste in de B-groep met 
66,41%. Carla en Hans Verdonk-
schot moesten in de A lijn spe-
len en behaalden aldaar 47,92%. 
Zij kregen echter hun gemiddel-
de en dat is/was 64,93% waar-
door zij de ranglijst nog aanvoe-
ren. Mieke Bremmers moest met 
Tiny Schuijt spelen en kwam tot 
59,39%. Gereduceerd naar 55%. 
Doke Roozen en Pia Muller wer-
den derde met 57,81% en staan 
nu bijna in de top tien.  Mar-
greet Lodder en Ineke Bekkers 
kwamen niet verder dan 43,75% 
en vielen ver terug in de rang-
schikking. Marianne Ligthart en 
Jan Visser kwamen uit in de C-
lijn en behaalden aldaar 65,28%, 
met dit resultaat spelen ze vol-
gende maand (7 februari) weer 
in de grote zaal.  Ook Riet Vink 
en Coby Vermeulen zijn met een 
score van 57,99% gepromoveerd. 
Mona de Regt en Monique v. 
Rode gaan dezelfde weg door 
met 57,64% de derde plaats te 
pakken. Ria Groen en Joke Ha-
senbosch zakken naar de D-lijn 
omdat zij maar 37,85% behaal-
den. Rie Aarts en Henk Braber 
behaalden in de D-lijn 67,08% 
en hiermede promoveerden zij 

naar de B-lijn. Wilma Koek en 
Marten Hoogeterp kwamen met 
een score van 58,75% net te kort  
voor promotie naar de B-lijn. 
Anneke Liebeton en Ellie Jan-
sen haalden het wel. Zij scoor-
den 55,83% en stegen van plaats 
24 naar 18. Cockie de Bruin en 
Carla Langeveld lieten verstek 
gaan (Nieuwjaarsdrive) en zo-
doende bleven zij op de laatste 
plaats staan.

Sublieme techniek en spelinzicht 
voormalige topvoetballers
Regio - Het treffen tussen de 
voormalige profs van het Ne-
derlands elftal en de Kon. HFC 
is enige jaren geleden verplaats 
van 1 januari naar de eerste za-
terdag van de maand. Afgelopen 
zaterdag konden de ruim 4000 
toeschouwers weer volop ge-
nieten van de sublieme techniek 
en het spelinzicht van de voor-
malige topvoetballers. Het eer-
ste elftal van HFC is tegenwoor-
dig veel te sterk voor de Ex- In-
ternationals. Daarom was be-
sloten slechts een vijftal basis-
spelers op te stellen aangevuld 
met HFC spelers die ooit meer 

dan 100 wedstrijden in het eer-
ste hadden gespeeld. De gemid-
delde leeftijd van HFC 36 jaar 
en de Internationals 38 jaar dus 
was het op dat punt redelijke in 
evenwicht. HFC stond al snel op 
een 0-3 achterstand. Toch wis-
ten de Haarlemmers vlak voor 
de rust nog op 3-3 te komen. Het 
was genieten voor de toeschou-
wers. Hoogstandjes, trucjes, lan-
ge passes die aankwamen. Leuk 
om de Hollandse voetbalschool 
weer eens aan het werk te zien. 
Pierre van Hooijdonk kwam zelfs 
tot een hattrick, al was daar wel 
een penalty voor nodig. Mar-

tijn Reuser scoorde het mooi-
ste doelpunt van de wedstrijd. 
De schitterende trap richting 
tweede paal heeft HFC doelman 
Tom van Schaik alleen maar ge-
hoord. Doordat de 22 spelers op 
het veld elkaar respecteerden en 
er geen onbesuisde acties wer-
den uitgevoerd was er ruimte 
om er een frivole wedstrijd van 
te maken. De regenwolken had-
den besloten het HFC terrein te 
ontzien, zodat het gedurende 
de wedstrijd droog bleef. Dat de 
Oud Internationals uitliepen tot 
een 7-3 overwinning kon Oran-
je coach Sjaak Swart wel beko-

Atletiek

Merel sluit jaar goed af 
met 3e plaats in Soest

Heemstede - Op 31 december 
2014 stond traditioneel de laat-
ste cross van het jaar op het pro-
gramma, de Sylvestercross. Een 
erg sterk bezette cross, onder-
deel uitmakend van de nationa-
le crosscompetitie. Bij de meis-
jes junioren B stonden alle top-
favorieten en kanshebbers uit 
de Nederlandse selectie aan de 
start. Het uitdagende parcours 
in Soest (3150m) wordt geken-
merkt door lange stukken met 
mul zand afgewisseld met snel-
le geaccidenteerde bospaden. In 
de laatste kilometer vond er een 

schifting plaats waarbij slechts 
enkele atleten het hoge tempo 
van gemiddeld rond 18 km per 
uur konden volgen. De Heem-
steedse Merel van der Marel be-
gint steeds beter in vorm te ko-
men en kon tot het einde van de 
race meedoen voor de ereprij-
zen. Met een eindtijd van 12.53 
min kwam ze slechts 3 seconden 
te kort voor de hoogste trede op 
het podium.
Met nog maar twee weken te 
gaan naar het NK cross in Kerk-
rade (18 januari), was dit een 
goede generale repetitie.   

ren, breed lachend stortte ook 
hij zich na afloop in het feestge-
woel. De Oranje spelers namen 
ruim de tijd de vele fans van een 
handtekening te voorzien of nog 
beter met een van de fans op de 
foto te gaan. 
Om de vaste kern van het eerste 
team van HFC toch het Nieuw-
jaarsgevoel te geven was een 
vriendschappelijke wedstrijd ge-
regeld tegen het keurteam van 
Telstar. Normaal gesproken zijn 
de profs te sterk voor een ama-

teurteam. De verwondering was 
dan ook groot dat HFC me een 
2-0 overwinning het veld afstap-
te. Zonder al te veel inspanning 
wisten de HFC amateurs de Tel-
start profs ieder zicht op een 
goed resultaat te ontnemen. 
Na afloop kon het grootste 
nieuwjaarsfeest in de regio be-
ginnen. In twee tenten op het 
complex van HFC en in het club-
huis bleef het nog lang druk en 
gezellig. 
Eric van Westerloo
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Nieuwjaarsduik van moedige
Heemstedenaren in de Bronsteevijver

Binnenweg/Raadhuisstraat
leukste straat van Nederland

Op de voorpagina van het eerste nummer
in januari de Nieuwjaarsduik in de Bron-
steevijver van moedige Heemstedenaren.
Heemstede doet weer mee aan de verkie-
zing van de leukste winkelstraat. Skister-
ren van de Prinses Beatrixschool die een
fi naleplaats op 11 januari weten te ver-
overen in Zoetermeer. En dit keer zijn 
325 kerstbomen verzameld op de Vrij-
heidsdreef en in brand gestoken: opge-
ruimd staat netjes. Tennisvereniging Mer-
lenhove sluit overeenkomst met de ge-
meente. Basisschool Icarus doet een po-
ging om het record vingerhaken te bre-
ken, terwijl de Voorwegschool bezoek 
krijgt van de beroemde kickbokser Mel-
vin Manhoef. Tessa Hemstede, verzor-
gende in woonzorgcentrum Kennemer-
duin, wint de Zorgbalans Verbeterprijs 
2014 met haar idee urine op te vangen 
in een incontinentie legger om een urine-
weginfectie op te sporen. En er kan door 
iedereen gestemd worden op de Binnen-
weg en Raadhuisstraat als leukste win-
kelstraat, waar Heemstede trots op is.

Feest in Heemstede: Binnenweg/Raad-
huisstraat wint de begeerde titel en een 
prachtige bokaal voor de leukste win-
kelstraat van Nederland! De campag-
nes van de lokale politieke partijen voor 
de gemeenteraadsverkiezingen die op 19 
maart plaatsvinden zijn na de aftrap in 
volle gang. Peter van der Velden, voorzit-
ter van de Fietsersbond, neemt na 15 jaar
afscheid. Op 3 februari worden de om-
wonenden bijgepraat rond de geplande 
en omstreden bouwlocatie van de nieu-
we Vomar. Een interview met Sjaak Struijf, 
over het 20-jarig bestaan en kracht van 
welzijnsorganisatie Casca. Diverse mede-
werkers van Casca met hun facetten ko-
men in de volgende edities aan het woord 
in persoonlijke interviews. De akoestische 
aanpassingen die de Pinksterkerk heeft 
ondergaan, worden feestelijk ingeluid 
door een concert van de drie orkesten die 
Heemstede rijk is in ‘Heemstede Tutti’. De 
ponytrack keert weer terug in wandelbos 
Groenendaal. En basisschool de Valken-
burg speelt de indrukwekkende musical 
Mozes met 140 leerlingen.

Februari 2014





Groots jubileumfeest
20 jaar Casca

Koninklijk lintje voor
zeven Heemstedenaren

In aanloop naar de gemeenteraadsver-
kiezingen vindt op 10 maart een lijsttrek-
kersdebat plaats, waarbij ieder welkom 
is. Onderwerpen als de Vomar, bezuini-
gingen en voorzieningen komen tijdens 
dit debat aan bod. De kranten van maart 
geven een duidelijk beeld van de diver-
se campagnes die de Heemsteedse lo-
kale politieke partijen voeren. De leerlin-
gen van het Coornhert Lyceum laten zich 
van hun veelzijdige muzikale kant zien op 
de jaarlijkse muziekavonden die van 12 
tot en met 14 maart plaatsvinden. Diver-
se ouderenbonden, voelen lijsttrekkers 
kritisch aan de tand inzake ouderen-
welzijn, voorzieningen en zorg. De we-
reldberoemde Oekraïense pianiste Va-
lentina Lisitsa doet op 15 maart de Ou-
de Kerk aan, waar ze ook door omroep 
Maxx wordt geïnterviewd: Heemstede is 

even op tv. Ze laat daarin doorschemeren 
dat de oorlogsperikelen in haar geboor-
teland haar vreselijkaan het hart gaan. 
De Jan van Goyenstraat hult zich in ge-
zellige après-skisferen en de bedreigde 
overweg Alverna houdt de gemoederen 
van bewoners en de politiek in Heemste-
de bezig. Vijf leden van de Heemsteed-
se Reddingsbrigade ontvangen een Ko-
ninklijke inhuldigingsmedaille voor hun 
deelname aan de waterveiligheid tijdens 
de vaartocht van het Koninklijk paar over 
het IJ in Amsterdam. Op 13 maart vond 
het grootse jubileumfeest 20 jaar Cas-
ca plaats, met onder meer medewerking 
van Irene Moors en pianist Jaap Stork en 
cabaretier Erik van Muiswinkel. Na de 
verkiezingen op 19 maart wordt HBB de 
grootste partij en moet er een nieuwe co-
alitie worden gevormd. Ook is er kritiek 

Politiek verslaggever Eric van Westerloo 
wordt benoemd als onderhandelaar om-
trent de collegevorming van een nieuwe 
gemeenteraad. Zangschool Amuze treedt 
op voor het goede doel in de Luifel. Oud-
raadsleden zwaaien af met toespraken 
en bloemen. De succesvolle Heemsteed-
se Kunstbeurs vindt van 4 tot en met 6 
april plaats in de Pinksterkerk. Tevens kan 
de Open Huizenroute worden bezocht; in 
de Heemsteder een inspiratievolle bijlage 
over wonen, tuin en interieur. De coalitie-
onderhandelingen leiden tot een nieuwe 
‘meest werkbare combinatie’, een meer-
derheidscoalitie van HBB, CDA en VVD, 
ondanks dat D66 ook verkiezingswinnaar 
is. Nieuwe wethouders worden Chris-
ta Kuiper, Remco Ates en Pieter van de 
Stadt. De Raadhuisstraat en Binnenweg 
ontvangen 3 sterren van de 5 voor veilig-

heid Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 
Heemsteedse vespers en schilderkunst 
in de Oude Kerk. Een in memoriam van 
Heemstedenaar en entertainmentpianist 
Loek van der Meer, die plotseling op 30 
maart overleed, onder meer vermaard om 
de huisconcerten die bij hem thuis wer-
den georganiseerd. Jubileumavond ‘Suc-
cesvol’ bij het Steunpunt Vrijwilligers en 
een fancy fair op 23 april bij Woonzorg-
centrum Bosbeek ten bate van de eigen 
voorzieningen en een liefdadigheidspro-
ject in Nepal. Ook de Heemhaven houdt 
een fancy fair ten behoeve van buiten-
sportapparaten voor ouderen. College 
Hageveld haalt een circusstunt uit voor-
afgaand aan de komende eindexamens. 
Tevens winnen enkele leerlingen van
Hageveld de jaarlijkse prijs voor bes-
te profi elwerkstuk bijde Koninklijke Hol-

landsche Maatschappij der Weten-
schappen (KHMW). Gemeente Heem-
stede draagt 100.000 euro bij voor re-
novatie Pandahof, verkocht aan Stads-
herstel, om Wilhelminaplein op te waar-
deren. Schoenmaker Hans Vos aan de 
Raadhuisstraat wordt derde in de ver-
kiezing ‘Beste Schoenmaker van Neder-
land’. Hoogbouwplan Havendreef blijft 
een twistpunt binnen de gemeenteraad. 
Oudste Nederlandse voetbalclub Konink-
lijke HFC, trapt af met Kick-off vanwe-
ge 135 jaar bestaan. Russische kunst ge-
ëxposeerd in de Burgerzaal van het

raadhuis. Heemstede maakt zich op voor 
een gezellig Koningsdagprogramma, 
die ook groots gevierd wordt met diver-
se leuke activiteiten. Zeven Heemstede-
naren worden eervol onderscheiden met 
een koninklijk lintje voor hun bijzonde-
re verdiensten aan de samenleving. En 
op 28 april vindt in aanwezigheid van 
burgemeester Heeremans een plechti-
ge herdenking plaats dichtbij de aange-
wezen plaats voor het Joodse Oorlogs-
monument aan de Vrijheidsdreef voor de 
joodse oorlogsslachtoffers van Heem-
stede.

Maart 2014

April 2014

op het nieuw geconstrueerde fi etspad 
onder het station en komen een moe-
der en haar kinderen in het nieuws… Ze 

zijn vast komen te zitten op het pontje in 
Heemstede maar worden gelukkig snel 
gered door de hulpdiensten.





Ex-internationals op bezoek
bij HFC voor boekpresentatie

Oranjefeest grijpt om zich
heen in Heemstede

Veel belangstelling aan de Vrijheidsdreef 
voor de 4 mei-herdenking, waar oorlogs-
slachtoffers worden herdacht. Op Be-
vrijdingsdag arriveren de estafettelo-
pers van de Vrijheidsloop, die het bevrij-
dingsvuur van Wageningen naar Heem-
stede brengen. Burgemeester Heere-
mans onthaalt met trots de lopers op 
het Raadhuisplein en ontsteekt het be-
vrijdingsvuur. De Rotaryclub zoekt een 
nieuwe jonge held van Heemstede. Het 
bloemencorso voert ook door Heem-
stede met prachtige kleurrijke praalwa-
gens van bloemen uit de bollenstreek. Bij 
voetbalclub HFC komen oud-internatio-
nals op bezoek wegens een boekpubli-
catie.  Danny Blind, Dick Advocaat, Pier-
re van Hooijdonk en Willem van Hane-
gem zijn er bij. Casca organiseert straat-

speelavonden in Heemsteedse wijken 
en ook het tienerkamp keert terug. Me-
vrouw Dinkelman viert haar honderdste
verjaardag. Een internationale katten-
show op 18 mei in Sportplaza Groenen-
daal. Een kastanjeboom van mozaïek, 
symbool van vertakkingen, vereeuwigt 
de buitenmuur van Casca. Deze is ont-
worpen door Annemarie Sybrandy. Wet-
houder Christa Kuiper onthult het kunst-
werk. Oudwethouder van Heemste-
de Jur Botter wordt voorgedragen voor 
nieuw college Bloemendaal. Heemsteed-
se dichters Mark van Biezen en Marten 
Janse dragen hun poëzie voor tijdens 
Haarlemse Dichtlijn. Podia Heemste-
de brengt nieuwe indrukwekkende bro-
chure theaterseizoen 2014-2015 uit en 
overhandigt eerste exemplaar aan wet-

houder Christa Kuiper. De nieuw opge-
zette en fi etsvriendelijke (ook voor bak-
fi etsen) Geniebrug over de Leidsevaart 
wordt in gebruik genomen en geopend 
door wethouder Pieter van de Stadt. Le-
ny Beliën wordt voor haar verdiensten 
voor de gemeenschap, waaronder GSV 
en KBO, koninklijk onderscheiden. Op 
het Meer en Bosch-terrein wordt de Ko-
ningin Emma Kliniek geopend, als on-
derdeel van de afdeling Klinische Neu-
rofysiologie, waar epilepsie wordt onder-
zocht en behandeld. Een zonnige en ge-
zellige grote jaarmarkt op de Binnenweg 
en Raadhuisstraat is wederom een groot 
succes en trekt veel belangstellenden uit 
de regio op 25 mei. Langzaam gloeit de 
Oranjekoorts ook in Heemstede in aan-
loop naar het WK voetbal in Brazilië. Ba-
sisschool de Ark, die 21 jaar bestaat, pre-
senteert nieuwe speelplaats, mede mo-
gelijk gemaakt door diverse deelnemen-
de partijen. Jur Botter neemt afscheid als 
wethouder van Heemstede. De turnsters 
van GSV boeken regionale successen. 

De F8-jongens van HBC voetbal wor-
den kampioen. En Yvonne van der Hei-
de wordt mahjongkampioen in Casca de 
Princehof.

Voor de Europese Verkiezingen hadden 
de Heemsteedse deelnemers onvoldoen-
de stemmen voor een plaats in het Eu-
roparlement. De Voorwegschool gaat 
kamperen met vaders op de zogenaam-
de ‘Daddy Camp’ op camping Vogelen-
zang. Uit de beschikbare voorjaars- en 
kadernota blijkt dat de gemeente Heem-
stede er nog steeds fi nancieel gezond 
voor staat. RCH houdt het Thymo Rovers 
toernooi, vernoemd naar het te vroeg ge-
storven RCH-voetballertje. De inleg, do-
naties en loterijopbrengsten gaan naar 
Stichting Kanjerketting. De ondernemers 
van de Glip houden een bloeiende Lui-
lakmarkt op 6 juni. De 12e editie van de 
Bennebroekse Feestweek vindt plaats 
van 13 tot en met 15 juni. De nieuwge-
bouwde Franciscusschool in Bennebroek 
opent haar deuren. Diverse kunstenaars 

exposeren op verkoopexpositie ‘ZIJN’ in 
de Burgerzaal. De opbrengsten komen 
ten goede van wetenschappelijk onder-
zoek bij SEIN (Neurofysiologie). Het eer-
ste Heemsteder Dictee in de Luifel, een 
samenwerking tussen de Heemsteder, 
Casca, Bart Jonker Productions, Vulpen-
speciaalzaak de Roos en Boekhandel 
Blokker is een doorslaand succes. Win-
nares is Tineke Hartman, met slechts 4 
foutjes. In een collegeakkoord dat na de 
verkiezingen is gesloten, is opgenomen 
dat er een nieuw onderzoek naar de Bin-
nenweg komt, op het gebied van veilig-
heid, omzet ondernemers en parkeerta-
rieven. Basisschool de Evenaar viert een 
week haar jubileumfeest. In het kader van 
het schoolproject ‘Bouwen’ wordt een 
mozaïekbankje onthuld bij basisschool 
de Ark dat door kunstenares Annema-

rie Sybrandy, de leerlingen, leerkrach-
ten en ouders is gemaakt. De zorgtaken 
gaan per 1 januari 2015 naar de gemeen-
te, in het kader daarvan wordt de web-
site www.samenzorgen. net geopend. De 
58ste avondvierdaagse gaat 17 juni van 
start in Heemstede. Op 20 juni houdt de 
Jan van Goyenstraat de jaarlijkse kunst-
markt, die weer succesvol is en ook het 
midzomer buitenplaatsenweekend op
28 en 29 juni, waar de Heemsteedse 
buitenplaatsen de deuren openen voor 
het publiek, is populair. Op de jaarlijkse
Veteranendag wordt Hollandse nieu-
we gegeten en is deze keer oud-FNV-
voorzitter Lodewijk de Waal te gast. De 
Bosch en Hovenschool viert haar 90-ja-
rig bestaan. Heemsteder Dicteewinnares
Tineke Hartman krijgt vulpen als hoofd-
prijs uitgereikt bij Vulpenspecialist De 
Roos. Het WK voetbal is in volle gang en 
Oranje weet zich naar de hoogste regio-
nen van de fi nales te spelen. Ook Heem-
stede is volledig besmet met de oranje-
koorts. Binnen het CDA wordt de posi-
tie van de detailhandel bediscussieerd. 

Wethouder Remco Ates opent dag over 
‘groene auto’s’ op het Oude Slot. Casca 
houdt een medewerkersdag. En Heem-
steeds eigen culinaire festijn ‘De smaak 
van Heemstede’ vindt plaats op zaterdag 
28 juni.

Mei 2014

Juni 2014





Heemsteedse held is
Simon Pruijn

Feesten en
waterballet

Het is een prachtige zomer: de Heemste-
der trapt de tuinenwedstrijd van de Oos-
teinder af: lezers kunnen weer meedin-
gen naar een cadeaubon ter waarde van 
125 euro door een foto van hun tuin in 
te zenden. Vier spelers van Mahjongclub 
Bamboe Acht vertrekken naar Straats-
burg voor de Europese Kampioenschap-
pen Mahjong. Het ontwerp van een eti-
ket voor een shampoofl es door Marijn 
van de Bosch en Hovenschool is geno-
mineerd voor het beste ontwerp in het 
kader van de actie ‘Waterspaarders’ voor 
besparing van water. De Harmonie St. 
Michael speelt in diverse Heemsteed-
se wijken in de open lucht. De Craye-
nesterschool weet met een statiegeld-
actie maar liefst 5125,55 euro op te ha-
len voor het KiKa-fonds. De Heemsteed-

se Kring voor Internationale Vriendschap 
brengt een bezoek aan zustergemeente 
Royal Leaminton Spa in Groot-Brittannië. 
Directeur Juf Debby Schouten neemt na 
20 jaar onderwijs afscheid van de Val-
kenburgschool. De Heemsteder be-
zoekt tijdens de vakantieperiode diver-
se campings op zoek naar Heemstede-
naren. Pastor Paul Visser neemt afscheid 
van de Bavoparochie. De Rotary Club
benoemt Simon Pruijn tot nieuwe Held 
van Heemstede 2014, vanwege zijn in-
zet voor jeugd en cultuur, onder meer 
bij fi lmclub Plexat van Casca. Per 1 ju-
li rijden door 38 gemeenten, waaron-
der Heemstede, herkenbare buurtauto’s 
van de Politie Eenheid Noord-Holland
ter preventie van en voorlichting over 
woninginbraken. Een interview met

Marijke Santen, van de vissenbescher-
ming, die pleit voor een respectvolle-
re omgang met vissen. De afschuwelij-
ke vliegramp met toestel MH17 van Ma-
laysia Airlines zorgt ook voor ontzetting
bij de bewoners in Heemstede, die mee-

leven met de nabestaanden van de 
slachtoffers. Het buurtcomité Nova komt 
met het vijfde ontwerp van de Kwakel-
brug. Geen gewonden, maar wel ravage 
bij een inhaalmanoeuvre op Zandvoort-
selaan.

Huiskapster Ellen ten Broeke genomi-
neerd bij verkiezing Leukste Kapsalon. 
Kweker Ton Swolfs weet een XXXLto-
maat te kweken van meer dan 1 kilo. La-
tin & Jazz optreden Heemsteedse zange-
res Yvonne Weijers op Haarlem Jazz & 
More. Hardlopen: de Heemsteedse Merel 
van der Marel loopt snelste 1500 meter 
tijd in Utrecht. De Buitenboel van Cas-
ca voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar 
op 14 augustus met het thema ‘Reis om 
de wereld in 4 dagen en 1001 nacht’ is 
ondanks de regen een groot succes. De 
Dinkelhoeve houdt een duurzame en bi-
ologische streekmarkt. De markt wordt 
goed bezocht. Vijftig jaar kunstenaars-
gilde: een expositie van kunstenaar Ger 
Daniëls vindt plaats in Oude Meelfabriek 
met ode van oudschildersleerlingen aan 
hem. De bewoners in de H. Peeperkorn-

straat tonen eigen initiatief om de open-
bare bloembakken in de straat op te
fl euren en te onderhouden. Wegwerk-
zaamheden aan de N201 tussen Heem-
stede en Hoofddorp starten op 25
augustus. Deze duren tot 4 december. 
HondenbegeleiderJasmijn Bosman legt 
de relatie tussen een hond en zijn of haar 
baas uit in een interview. Een in memo-
riam aan Gerrit van den Berg, die ac-
tief was in vele lokale organisaties en de 
ARP en het CDA. In Heemstede is 23.625 
kilogram aan textiel gedoneerd in de 
Humanacontainers ten behoeve van
projecten voor zelfredzaamheid. Er wordt 
een oogstfeest en hobbymarkt georga-
niseerd op Kinderboerderij ’t Molentje.
De leerlingen van basisscholen de Eve-
naar, de Ark en de Icarus leren hoe ze 
afval moeten scheiden. HPC-zwem-

ster Leonie Verstegen gaat naar het WK
Triathlon in Kalmer in Zweden. En extre-

me regenval zorgt voor een waterballet in 
de Camplaan.

Augustus 2014

Juli 2014





2 keer goud voor hardloopster 
Merel van der Marel

Meesterpianisten
maken indruk

Een afvaardiging van zangkoor The Voice
Company treedt op in het Duitse Staven-
hagen. De Open Monumentendag op 13 
september heeft als thema ‘Op Reis’. In 
het kader hiervan pendelt de gehele dag 
een historische bus langs de monumen-
ten in Bennebroek en Heemstede: een 
gezamenlijk initiatief van de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek, het 
NZH- vervoersmuseum, de gemeente 
Heemstede en de Winkeliersvereniging 
Winkelcentrum Heemstede. Beeldend 
kunstenaar Jan-Willem Wouters expo-
seert in de Luifel. Op de Nicolaas Beets-
school start wekelijks Engelse les voor 
leerlingen van groep 4. Na de kerst vol-
gen ook de andere groepen. Casca start 
met de cursus ‘Muziek voor kind en ou-
der’ oftewel ‘Muziek op schoot’ onder 

leiding van cursusleidster Sylvia Bijle-
veld. De buurtbemiddeling in Heemstede, 
waar teams bemiddelen om woonoverlast 
te bestrijden, blijkt zeer succesvol. Beel-
dend kunstenaar Carlos Casa vertelt hoe 
en waarom bomen zijn werk inspireren. 
Leerlingen van college Hageveld discus-
siëren over EU-zaken tijdens het Europe-
an Youth Parliament op Cyprus. Het Eer-
ste Tennis Jeugd Festival op Tennispark 
Groenendaal, een combinatie van muziek 
en tennis georganiseerd door Tennisver-
eniging Merlenhove is een groot succes. 
Het bestaan van de 80 jaar oude Meer en 
Boschlaan wordt uitbundig gevierd met 
een straatfeest met zang en een barbe-
cue. In de Jan van Goyenstraatwordt een 
drukbezochte brocantemarkt gehouden. 
In de Burgerzaal van het raadhuis expo-

seert Harrie Hablous zijn werk met een 
fascinatie voor drink- en zeewater: ‘Ei-
landen van Licht’. Wethouder Christa Kui-
per opent de expositie. Hardloopster Me-
rel van der Marel uit Heemstede weet bij 
de Nederlandse Junioren C Kampioen-
schappen in Amsterdam 2 keer goud te 
pakken: op de 800 en 1500 meter. Heem-
steedse cricketers spelen op kasteel Bal-
moral nabij het Schotse Aberdeen. De 
Fietsersbond maakt met lokale politi-
ci een verhelderende fi etstocht langs de 
knelpunten en verbeteringen voor fi et-
sers. Op 13 september wordt op de Nico-
laas Beetsschool de 200e verjaardag van
Nicolaas Beets gevierd. Het Voorwegkoor,
dat 20 jaar bestaat, treedt op in het Duitse
Bad Pyrmont. Podia Heemstede toont 
voorproefjes uit hun culturele programma
op de open dag, 21 september, in de Ou-
de Kerk en Theater de Luifel. Een mooi 
initiatief van Boekhandel Blokker en de 
vrijwilligers van Hospice Heemstede/
Haarlem: er worden duizenden boeken 
ingezameld ten behoeve van het nieuwe 

hospice. Historisch Heemstede kijkt te-
rug op Nicolaas Beets. Een nostalgische 
salonboot uit de jaren twintig van Nico 
Tienpont is opnieuw in de vaart genomen. 
Wethouder Ates neemt een geluidmeet-
punt voor vliegtuiggeluid bij het zwembad
van Sportpark Groenendaal in gebruik. En 
de 9-jarige Lian Kandelaar van de Prin-
ses Beatrixschool neemt deel aan de Kids
Climate Conference in Nijmegen.

Heemstedenaar Frank Romeijn organi-
seert vliegdag voor klassieke zweefvlieg-
tuigen op zweefvliegclub Noordwijk. De 
Heemsteedse dahliakwekerij Geerlings 
presenteert nieuwe Dahlia: Magic Mag-
da. De familie Van der Linden uit de Al-
berdingk Thijmlaan wint de Oosteinde 
Tuinenwedstrijd met de mooiste tuin: ge-
feliciteerd! Mevrouw Thea Drenth uit de 
Patrijzenlaan ontving met haar tuinin-
zending op Facebook de meeste ‘likes’. 
Een nieuwe speel- en klimtoestel voor de 
Bosch en Hovenschool in het kader van 
hun 90-jarig bestaan. De regiogemeen-
ten, waaronder Heemstede, tekenen 
contracten met zorgaanbieders, waar-
bij de WMO-voorzieningen op het huidi-
ge niveau kunnen blijven. De Hartekamp 
opent samen met wethouder Christa Kui-
per kinderwoning Ulmus, geschikt voor 7

kinderen in de leeftijd van 7 tot 18 jaar. 
Op de Binnenweg vindt een grootse mo-
deshow van diverse modezaken plaats. 
Presentatrice is Manuela Kemp. Raadslid 
Erik Albers (VVD) treedt terug en wordt 
opgevolgd door Michel Radix. De depen-
dance van de Crayenesterschool, geves-
tigd in de voormalige Bronsteemavo aan 
de Bronsteeweg, wordt ontruimd we-
gens scheuren in het gebouw en plafond. 
De school wordt na herstelwerkzaamhe-
den op 20 oktober weer in gebruik geno-
men. De wereldberoemde jonge mees-
terpianisten en broers Arthur en Lucas 
Jussen veroveren de harten van Heem-
stede met indrukwekkende recitals in de 
Oude Kerk. Kinderboekenfeestweek met 
375 kinderen op de Crayenesterschool. 
Wethouder Christa Kuiper opent 1 okto-
ber in de Luifel de Dag van de Ouderen, 

waarbij gestreden wordt tegen eenzaam-
heid. Oud-hockeyinternational Kim Lam-
mers en snowboardster Bibian Mentel 
te gast bij sponsorbijeenkomst hockey-
club Alliance. Heemsteedse deelnemers 
bij Keukenhof Bloembollenmarkt van 10 
t/m 12 oktober. De historische Dinkelhoe-
ve krijgt een duurzame opknapbeurt. Ook 
duurzaamheid op de Duurzaamheids-
markt aan de Binnenweg, waarbij onder-
nemers konden meedingen naar de prij-
zen voor Duurzaam en Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen. De Senior 
Bridge Sociëteit is 15 jaar actief. De jon-
ge tweelingzusters Machteld en Femke 
Booms uit Hageveld klas 2C blijken veel-
belovende schaatstalenten. De Heemste-

der publiceert een pagina met gedichten 
gemaakt door de plusklas van juf Laura. 
In de nacht van 8 op 9 oktober sluit Pro-
rail de omstreden overweg Laantje Alver-
na. De kwestie wordt voorgelegd aan de 
rechter. Het college van B&W heeft de be-
groting voor 2015 rond. Conclusie: Heem-
stede staat er fi nancieel niet slecht voor. 
De Heemsteedse Reddingsbrigade houdt 
een nachtzwemmarathon. Over mara-
thons gesproken: de Heemstede Loop 
trekt weer vele deelnemers en er is veel 
muziek langs de route. Onder meer uit-
gevoerd door Kleyn Orkest van Harmonie 
St. Michael en Rob Hinze die trekharmo-
nica speelt. Directeur Lotte Sluyser neemt
afscheid van de bibliotheek.

September 2014

Oktober 2014





Veel activiteiten voor
‘Serious Request’

Kerst- en Dickensmarkt 
op het Wilhelminaplein

De gemeente vergadert tot na midder-
nacht over beleidsplan Sociaal Domein, 
inzake de Participatiewet, de WMO 2015 
en de Jeugdwet. Deze worden per 1 ja-
nuari 2015 naar de gemeenten overge-
heveld. ‘Heemstede herdenkt’ vindt voor 
de tweede keer plaats op initiatief van de 
medewerkers van de begraafplaats, waar 
nabestaanden hun overleden geliefden 
kunnen herdenken. De sterke vrouwen 
van WABO scouting gaan op vossenjacht 
ten behoeve van de actie ‘Hands off our 
Girls’ van Serious Request. Op 25 febru-
ari overleed hoofd Groenvoorziening Ro-
bert Jan van de Vlis aan de gevolgen van
acute leukemie. Ter ere van hem wordt in
Groenendaal een walnootboom met her-
denkingsplaatje geplaatst. Sinterklaas 
doet Heemstede aan en wordt in de stro-

mende regen in de Heemsteedse haven
ontvangen door honderden enthousiaste
kinderen en burgemeester Marianne 
Heeremans. Wegens de uitbraak van vo-
gelgriep wordt de Kinderboerderij tijde-
lijk preventief gesloten. Het ongerepte 
stukje natuurlandschap en opwaarde-
ring van het gebied aan de Manpadslaan
blijft een twistpunt binnen het gemeente-
college. Ook rijzen er problemen rond de 
plannen van de nieuwe wijk ‘Watermu-
ziek’. Ter bevordering van de verkeersvei-
ligheid krijgt de Mesdaglaan/hoek Eerel-
manstraat een kruispuntdrempel, waar-
voor een handtekeningenactie is gehou-
den door bewoners. In aanwezigheid van 
wethouder Remco Ates worden bloem-
bollen geplant voor bijen op alle Heem-
steedse basisscholen. Docent Gymnas-

tiek Jos Holdorp viert zijn 45-jarig jubile-
um bij GSV. College Hageveld knalt met 
‘Hagefest’ op 21 november voor Serious 
Request. Daar wordt offi cieel de CD ‘Ha-
geveld records’ door en van Remy van ’t 
Hoff uitgereikt aan burgemeester Heere-
mans. Sinterklaas komt weer op het dak 
van de Jan van Goyenstraat en spreekt 
daar de kinderen toe. HBB pleit ervoor 
om het venten aan deuren aan banden 
te leggen. Heemstede en Haarlem gaan 
verder met een lokale omroep: Haar-
lem 105. Op het kruispunt Heemsteed-
se Dreef/César Francklaan wordt we-
gens werkzaamheden een tijdelijke ver-
keersinstallatie geplaatst. De werkzaam-
heden duren tot half december. Scouting 
Graaf Bernadotte wordt verkozen als fa-
voriete scoutinggroep en wint prijs. De 
Bavoparochie houdt een kerkbollenvei-
ling, waarvan de opbrengst bestemd is 
voor nieuwe verwarming. De 22-jarige 
Sandra Zomer uit Heemstede zoekt als 
modetalent en student aan de Fashion 
Design ArtEZ Hogeschool voor Kunsten 

ondersteuning om de Collectie Arnhem 
2015 te sponsoren. Agnes Prins (GSV)en 
Dorcas Kringloopwinkel winnen vrijwil-
ligersprijzen. En op Bosbeek wordt een 
Goede Doelendag gehouden voor Seri-
ous Request. Er wordt een bedrag van 
3698,66 opgehaald.

Op de begraafplaats in Heemstede wordt
het monument voor zusters en broe-
ders Meer en Bosch onthuld, ontworpen 
door de Friese glaskunstenaar Jan Hoog-
hiemstra. Een onbekende weldoenster 
schenkt 5000 euro aan de kinderboer-
derij ’t Molentje. Zes leerlingen van Col-
lege Hageveld zijn geselecteerd voor de 
Juvenus Translatores Vertaalwedstrijd, 
een initiatief van de Europese Unie. Op 
11 december wordt in de Burgerzaal een 
informatiebijeenkomst WMO gehou-
den, op initiatief van de gemeente en 
de drie samenwerkende ouderenbon-
den (Cosbo). In Bennebroek wordt de 
winnaar van de Toto ‘Alle 13 Goed’ ge-
zocht. Er valt daar een bedrag van maar 
liefst 19.588,24 euro. Ook Heemstede 
maakt zich na vertrek van Sinterklaas op 
voor de kerstperiode. Op 14 december 

wordt op het Wilhelminaplein een Kerst- 
en Dickensmarkt gehouden, op initiatief 
van de ondernemers daar en de Rota-
ry Club. Sjaak Struijf, directeur van Wel-
zijnsorganisatie Casca treedt terug door 
een verschil van inzicht over de toekom-
stige positionering van Casca in het so-
ciale domein. Zijn taken worden tot na-
der order waargenomen door Sander van 
Wijngaarden tot een interim directeur is 
aangesteld. Op Facebook is een ware 
klachtenstroom ontstaan over de afslui-
ting van de overweg Averna. De rechts-
zaak over Averna loopt nog steeds. In 
het bos van de Overplaats vinden werk-
zaamheden plaats om de cultuurhisto-
rischewaarden van de buitenplaats vei-
lig te stellen. De 89-jarige kunstenares 
Rita Hawkins exposeert met haar schil-
derijen in de Burgerzaal van Heemste-

de. En in het winkelhart van Heemste-
de, Binnenweg/Raadhuisstraat vindt voor 
het kerstshoppen op zaterdag 20 decem-
ber ‘Lichtjesavond’ plaats met 2 kerst-
marktjes en op zondag 21 december een 
koopzondag. Burgemeester Heeremans 
laat zich voor Serious Request portret-
teren door zeven verschillende kunste-
naars in de historische tekenzaal van de 
Waag in Haarlem. Radio DJ Giel Beelen 
is de fl ashmob op de Crayenesterschool. 
Basisschool de Evenaar geeft optredens 
waarvan de opbrengsten naar kinder-

boerderij ’t Molentje gaan. Burgemees-
ter Heeremans maakt zich sterk voor be-
houd van politiezorg in Heemstede. Nieu-
we website gelanceerd, www.oudekerk-
heemstede.nl om geld in te zamelen voor 
de  instandhouding Oude kerk Wilhel-
minaplein. Nederlandse primeur: eerste 
vetrecycle machine in Heemstede ge-
opend door wethouder Remco Ates in de 
Mileustraat. Zwerfvuilactie Robert Paag-
man op Glip levert 1600 euro op voor
Serious Request.
Bart Jonker

November 2014

December 2014
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Een beeld van een onbekende maker, “Venus en Cupido”. Venus was 
in de Romeinse mythologie de godin van de liefde, en Cupido 
haar hulpje. Het beeld staat in de Rozentuin aan de zijkant van het 
Gemeentehuis. Het is gemaakt van Oberkirchener zandsteen, en 
geplaatst in 1951.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Steunpunt wordt Vrijwilligerspunt
Heemstede - Vanaf 1 januari 2015 gaat het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede verder 
onder de naam ‘Vrijwilligerspunt Heemstede’. Tij-
dens het Vrijwilligersfeest op 19 november 2014 
onthulde wethouder Christa Kuiper samen met 
coördinator José van Duin het nieuwe logo van 
Vrijwilligerspunt Heemstede.
Dezelfde dienstverlening is van kracht. Die is ge-
richt op het bij elkaar brengen van vraag en aan-

bod in het vrijwilligerswerk, het verstrekken van 
informatie en advies aan klanten van het Vrijwil-
ligerspunt, het organiseren van cursussen, work-
shops en themabijeenkomsten en het waarderen 
van het vrijwilligerswerk met een jaarlijks vrijwil-
ligersfeest en vrijwilligersprijs.
Contactgegevens: Vrijwilligerspunt Heemstede: 
vrijwilligerspunt@casca.nl. website: www.vrijwil-
ligerswerkheemstede.nl, tel: 023-5483824/24.

Middagjes uit voor senioren
Heemstede - Voor een tocht-
je met de Ko-Bus van Welzijn 
Ouderen Heemstede (WOH) is 
een nieuw programma samen-
gesteld. Er wordt gereden naar 
mooiste plekjes rondom Heem-
stede. Daar nemen de deelne-
mers een kopje koffie met iets 
lekkers erbij. Wegens succes zijn 
er ook tochtjes met een lunch. 
Vervolgens toert de bus via de 
mooiste route terug. 
U wordt door WOH-vrijwilli-
gers van huis opgehaald en -ge-
bracht.
Wilt u mee: meld u gauw aan, 

want er is altijd veel belang-
stelling. Wie het eerst komt, het 
eerst maalt. Tijdstip van inschrij-
ving is de ontvangst van het in-
schrijfformulier. 
Woensdag  21 januari gaat de 
trip naar het Java Eiland Amster-
dam, een week later staat ‘lun-
chen in Weesp’ op het program-
ma.
Op 3 februari kunt u met de bus 
de natuur in naar de Waterlei-
dingduinen. 
Voor meer tochtjes en meer in-
formatie zie ook www.welzijnou-
derenheemstede.nl 

 
www.lijfengezondheid.nl
Wij willen wei

Excursie op 9 januari over 
boswerkzaamheden Alverna
Heemstede - In de komende 
weken voert Landschap Noord-
Holland zaagwerkzaamheden uit 
in het parkbos van klooster Al-
verna op de voormalige buiten-
plaats Boekenrode. Het werk ge-
beurt volgens het beheerplan. 
Door de maatregelen worden de 
cultuurhistorische waarden van 
de buitenplaats veiliggesteld. Op 
vrijdag 10 januari is er een ex-
cursie om toelichting te geven 
over de werkzaamheden. Het 
bos van Alverna is normaal niet 
toegankelijk voor publiek.
Klooster Alverna ligt op het ter-
rein van de voormalige buiten-
plaats Boekenrode. In het begin 
van de 17e eeuw werden in Hol-
land vele buitenverblijven aan-
gelegd door rijke burgers om-
dat de eigenaren de drukke en 
vaak stinkende stad in de zomer 
wilden ontvluchten. Boekenrode 

was zo’n buitenplaats.
Landschap Noord-Holland is 
sinds enige jaren beheerder en 
wil de natuurwaarden én de cul-
tuurhistorische aspecten veilig-
stellen. Voor de ontwikkeling van 
het bos is het nodig om het bos 
te dunnen zodat de toekomstbo-
men voldoende ruimte krijgen. 
Ook worden historische zichtlij-
nen open gezaagd.

Excursie
Op vrijdag 9 januari zal bos-
wachter Ron Dam een rond-
leiding verzorgen die start om 
14.00 uur bij de theekoepel, Boe-
kenroodeweg 9, Aerdenhout. Hij 
geeft gedurende de wandeling 
uitleg over de aanstaande werk-
zaamheden. Aanmelden voor 
deze excursie is noodzakelijk en 
kan via r.dam@landschapnoord-
holland.nl.Fo
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Voedingsdeskundige bij NVVH 
Vrouwennetwerk
Heemstede - Dinsdagmiddag 
13 januari laat voedingsdeskun-
dige M. van der Graag in een in-
teractieve workshop bij NvvH 
Vrouwennetwerk zien hoe je ver-
spilling tegengaat en wat voed-
selbederf is. Aanvang is 14.00 
uur in ‘De Poort, oude EHBO-ge-

bouw, Herenweg 88a te Heem-
stede. Gasten zijn welkom en be-
talen 2,50 euro.
Voor meer inlichtingen over de-
ze actieve 55+ vrouwenvereni-
ging kunt u bellen naar telefoon-
nummer 023-5477486 of kijk op 
de website www.nvvh.nl.

Heemstede - In navolging op 
de succesvolle inktdag bij de 
Roos vulpenspeciaalzaak volgt 
een workshop om zelf mooie 
boeken te kunnen maken. De 
kaft de binding en de blanko 
bladen komen allemaal aan bod 
in twee workshops die 15 en 21 
januari plaatsvinden.
In twee avonden leert u meer 

over de kunst van het Koptisch 
Boekbinden. 
U gaat zelf een boek maken, met 
naald en draad, ringetjes, wax en 
karton gaan de cursisten gezel-
lig aan de slag. In kleine groe-
pen van maximaal 7 personen 
zal Gertie van der Weiden u cre-
atief wegwijs maken. De work-
shop duurt twee avonden van 

19.30 tot circa 22.00 uur. De eer-
ste avond zal bestaan uit diver-
se voorbereidende handelingen 
van het te maken boek. De twee-
de avond zal het boek ook daad-
werkelijk vorm krijgen. 
De workshops vinden plaats bij 
JUUL op de Julianalaan. Voor al-
le benodigde materialen wordt 
gezorgd. Eigen ‘gereedschap’ 
meenemen mag natuurlijk ook. 
Op de avonden van de workshop 
is JUUL voor de deelnemers ‘ge-
opend tegen speciale condities’! 
Workshop 1 vindt plaats op don-
derdag 15 januari en donderdag 
22 januari;  workshop 2 wordt 
gehouden op woensdag 21 ja-
nuari en woensdag 28 januari.
De kosten bedragen 35.- euro 
per persoon, inclusief koffie en 
materialen. 
Bij voldoende animo wordt er 
een derde cursus avond opge-
start en eventueel een vervolg-
cursus.

Kennismakingsworkshop Koptisch Boekbinden



  

Woensdag 7 januari
t/m 14 januari
Franklin Meijer exposeert in 
de bibliotheek, Julianaplein 1 
Heemstede. Gratis te bekijken. 
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en franklin-
meijer.nl.

Woensdag 7 januari
t/m 16 januari
Expositie cursisten van 
Francis van der Meer bij 
Casca, activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Tijdens 
openingsuren: ma t/m vrij van 
9.00-12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur). 

Woensdag 7 januari
t/m 17 januari 
Tentoonstelling AIDS Me-
morial Quilts, verzameling 
gedenkdoeken (naamvlag-
gen) ter nagedachtenis aan 
mensen die zijn overleden aan 
de gevolgen van AIDS.
Jansstraat, dinsdag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang vrij. 

Woensdag 7 januari
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede. 

Woensdag 7 januari
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voorma-
lig gemeentehuis te Benne-
broek, Bennebroekerlaan 5. 
Van vrijdag 5 december tot 
3 februari 2015. Openingstij-
den van maandag t/m vrijdag 
van 08.30 tot 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur.

Vrijdag 9 januari
Mondo Leone’s jacht op de 
schat in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Verhalenver-
teller. Aanv. 20.15 uur. Entree: 
17,50 euro. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel.

Trefpuntcafé, Akkonieten-
plein 1, Bennebroek met the-
ma ‘Provinciebestuurder met 
een boodschap’. Te gast is 
Jaap Smit, commissaris van de 
Koning in Zuid-Holland. Van-
af 20.00 uur. 

Zondag 11 januari 
Afscheidsconcert Bert 
Steinmann van de Teis-
terband in de Pinksterkerk 
Heemstede, Camplaan 18. 
Aanv. 14.30 uur. Zaal open 
14.00 uur. Toegang gratis.   

AgendA www.sbo-heemstede.nl.

Concert Heemsteedse 
KunstKring in de Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelminplein. 
Vanaf 13.30 uur. Na afl oop 
nieuwjaarsreceptie. Leden 
Kunstkring gratis toegang, en-
tree introducés: 10,-.

Jazz in Zandvoort/sei-
zoen 2014-2015. Theater 
de Krocht - Grote Krocht 41, 
Zandvoort met deze keer jazz-
gitarist Martijn van Iterson, pi-
anist Karel Boehlee, slagwer-
ker Joost van Schaik en con-
trabassist Eric Timmermans. 
Aanvang 14.30 uur, toegang: 
15 euro / passe-partout: 60 
euro. Info: www.jazzinzand-
voort.nl of 023-5310631.

Zondag 18 januari 
Blaasoctet Septentriones 
brengt theeconcert in Oude 
Kerk, Wilhelminaplein Heem-
stede. Aanvang 15.00 uur. 
Klassiek programma, o.a. Pou-
lenc, Mozart en Bizet. Toegang 
gratis. Na afl oop deurcollecte. 
Thee, koffi e en gebak in de 
Pauwehof.

Zondag 25 januari
You-dag, open dag voor 
jongeren die hun passies 
willen ontdekken, talenten 
en zelfvertrouwen willen 
ontwikkelen. Locatie: Musi-
cal & Dance Center, Bosboom 
Toussaintlaan 18 in Heemste-
de. Tussen 10.00-16.00 uur. 
Meer info op: http://www.you-
niteonline.com/nl/you-days of 
telefonisch naar: 06-42747212.

(6 t/m 31 december 2014)

Huwelijken:
Jeffrey H.W. Dekker & Esther M.J. Goedemans
 
Geboorteaangiften:
Hanna H. Gerrits, dochter van E.L. Gerrits & E.M. Jacobse
Jet Goosens, dochter van J.R. Goosens & T.H.M. van Rijsinge

Burgerlijke Stand
Heemstede 

Zondag in Theater de Krocht
Jazzgitarist Martijn van Iterson 
te gast in Zandvoort
Regio - Voor het 13e seizoen 
organiseert Stichting Jazz in 
Zandvoort jazzconcerten die 
een groot publiek weten te be-
reiken. Zondag 11 januari vindt 
een jazzconcert plaats dat voor 
de liefhebber niet te missen is. 
Te gast is jazzgitarist Martijn van 
Iterson. Hij wordt begeleid door 
pianist Karel Boehlee (cum lau-
de afgestudeerd, de laatste jaren 
de vaste pianist van Toots Thie-
lemans), slagwerker Joost van 
Schaik (één van de meest ge-
vraagde slagwerkers) en contra-
bassist Eric Timmermans.

Martijn van Iterson wordt door 
velen beschouwd als de aller-
beste jazzgitarist van Nederland. 
Hij studeerde in 1993 cum laude 
af aan het Hilversums Conserva-
torium waar hij onder andere les 
had van de befaamde Wim Over-
gaauw. In 2004 ontving hij op het 
North Sea Jazz Festival uit han-
den van Pat Matheny de Bird 
Award, nu de Paul Acket Award 
geheten. Van Iterson speelde 
met vele grote namen uit de in-
ternationale jazzwereld waaron-
der Jim Hall, Lee Konitz, Toots 
Thielemans, Mike Stern, Randy 
Brecker, Piet Noordwijk en Ri-
ta Reys. Tevens is hij de vaste gi-
tarist van het Jazz Orchestra of 
the Convcertgebouw. Hij heeft 
drie albums onder eigen naam 
uitgebracht. Martijn is al docent 
verbonden aan de conservatoria 
van Den Haag en Amsterdam.
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Reserveren kan door te bellen 
naar 023-5310631 of via de web-
sites www.jazzinzandvoort.nl of 
via www.facebook.com/jazzin-
zandvoort. Voor 8,50 euro extra 
kunt u na afl oop blijven eten. Op 
het menu staat kip met garnituur 
+ dessert. Reserveren is voor het 
eten noodzakelijk.

Het concert vindt plaats in het 
sfeervolle theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort. 
De aanvang is 14.30 uur en de 
toegang bedraagt 15,- euro. Een 
passe-partout voor dit concert 
en alle resterende concerten 
kost 60,- euro. Het theater be-
schikt over een prachtige con-
certvleugel en een weergaloze 
akoestiek. 

Blaasoctet Septentriones in de Oude Kerk
Heemstede – In de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede vindt zondag 18 ja-
nuari een theeconcert plaats. 
Dat gaat om 15.00 uur van start.
Het betreft een optreden van het 
Blaasoctet Septentriones met 
een mooi klassiek programma. 
Zij spelen van Poulenc: Music 
pour faire plaisier. Van Taneyev: 
Andante. VanBizet een suite uit 
de opera Carmen en afgesloten 
wordt met Serenade nr. 11 (KV 
375) van Mozart.
De leiding is in handen van Her-
man Draaisma. Het ensemble 
bestaat uit acht enthousiaste 
musici die met een gezamenlij-

ke interesse voor kamermuziek 
sinds 2002 het ensemble Sep-

tentriones  vormen. Er zijn twee 
hoboïsten, twee klarinettisten, 
twee fagottisten en twee hoor-
nisten. Het ensemble trad al eer-
der met succes  in eerdere thee-
concerten op. Herman Draaisma 
is sinds 2007 de vaste dirigent, 
hij studeerde klarinet en orkest-
directie en is in vaste dienst van 
het Nederlands Philharmonisch 
Orkest en het Nederlands Ka-
merorkest. Het concert is in prin-
cipe gratis, wel is er een deurcol-
lecte voor de onkosten, hetgeen 
overblijft is voor het ‘Restauratie-
fonds Oude Kerk’. Na afl oop is er 
thee, koffi e en zelfgemaakt ge-
bak verkrijgbaar in de naastge-
legen Pauwehof.

Nationale Voorleesdagen 
bibliotheek

Heemstede - Speciaal voor 
baby’s, peuters en kleuters zijn 
er in 2015 van 21 tot en met 31 
januari De Nationale Voorlees-
dagen. Deze dagen hebben als 
doel het voorlezen te bevorde-
ren aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Boer Bo-
ris gaat naar zee, geschreven 
door Ted van Lieshout en geïl-
lustreerd door Philip Hopman, 
is gekozen tot Prentenboek 
van het Jaar 2015. De Biblio-
theek nodigt alle kleintjes en 
hun (groot)ouders uit bij het 
voorlezen van het bekroonde 
boek met het verteltheatertje, 
bij het voorleesontbijtfeestje 
én bij de voorstelling Bakker-
tje Bor. Alle kinderen van 0 tot 
6 jaar kunnen tijdens De Nati-
onale Voorleesdagen gratis lid 
worden van de Bibliotheek en 
ontvangen dan het vingerpop-
je Boer Boris cadeau

Voorleesontbijt gratis
ontbijtfeestje 
Peuters en hun (groot)ouders 
of oppas zijn van harte welkom 
om lekkere broodjes te komen 

eten en te luisteren naar VIP’s 
die komen voorlezen uit Boer 
Boris gaat naar zee. 
Woensdag 21 januari tussen 
9.00 en 10.00 uur. Vergeet je 
niet aan te melden via   www.
bibliotheekzuidkennemerland.
nl of op de locatie: in de biblio-
theek van Heemstede aan het 
Julianaplein. 

Boer Boris gaat naar zee, 
gratis verteltheatertje. 
Boer Boris heeft vakantie. Boer 
Boris gaat naar zee. Hij pakt 
zijn kleine koffertje. Wat neemt 
Boer Boris mee? Een heleboel. 
Teveel voor in zijn koffer. Boer 
Boris besluit dan maar de trac-
tor vol te laden. Nu kan er veel 
meer mee! Nog steeds niet ge-
noeg? Daar weet Boer Boris 
wel raad op… Loop gezellig 
binnen. Woensdag 28 janua-
ri tussen 15.00 en 15.30 uur. In 
de Bibliotheek van Heemstede, 
voor peuters en kleuters.
Kijk voor uitgebreide informa-
tie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl en reserveer 
meteen je kaartje.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 januari 2015

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 (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Vergaderingen 
commissies januari

In deze uitgave:
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Uitnodiging 8 januari
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) 
verbinding tussen de N206 en de A4. U bent 
van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur 
in het NH Conference Centre Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

Meer informatie 
Kijk voor meer informatie over de inloopbijeenkomst 
en over de Duinpolderweg op de website 
www.noord-holland.nl/duinpolderweg. Op de 
hoogte blijven van nieuws over de Duinpolderweg? 
Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief via de 
website.

Vrijdag 9 januari
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 9 januari 2015 
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.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig 
van de juiste sticker!
Eind december 2014 ontving u als gebruiker 
van de grijze rolemmer een nieuwe sticker 
voor het jaar 2015. In 2015 moeten de 
grote rolemmers met een inhoud van 240 
liter voorzien zijn van een gele sticker. De 
kleine rolemmer heeft een paarse sticker 
nodig. De stickers met barcode vormen een 
controlemiddel dat onder andere informatie 
geeft over het adres waartoe de rolemmer 
behoort.

In januari 2015 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 22 januari 2015 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? Neem dan contact op met 
de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze Nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 

laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.



Omgevingsvergunningen 
4 woningen Glipperweg 33-39
Bekendmaking
Ingevolge de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht maken burgemeester en 
wethouders van Heemstede bekend dat met ingang 
van donderdag 8 januari 2015 gedurende zes weken 
ter inzage ligt de op 23 december 2014 verleende 
omgevingsvergunning voor het permanent 
toestaan van 4 woningen in het kantoorgedeelte 
van het bestaande bedrijfsgebouw Glipperweg 
33-39 in afwijking van het bestemmingsplan 
Woonwijken zuid en west.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende stukken 
en de verklaring van geen bedenkingen zijn digitaal 
te raadplegen op de websites www.heemstede.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OV glipperweg37-0201). Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 
juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht 
kan een belanghebbende die in de voorfase 

een zienswijze heeft ingediend dan wel die niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben 
ingediend, van vrijdag 9 januari 2015 tot en met 
donderdag 19 februari 2015 beroep aantekenen bij 
de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, sector 
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij 
genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl  
-> Rechtszaak beginnen. Daarvoor moet u wel 
beschikken over een elektronische handtekening 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;
-  omschrijving van het besluit waartegen het 

beroep zich richt;
-  de gronden van beroep.
Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.

Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 

een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting 
van de uitkomst van het beroep, schorsing 
wenst van het besluit, kan hij/zij een verzoek 
om voorlopige voorziening indienen bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Er kan ook 
digitaal om een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtzaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de sector bestuursrecht van de 
Rechtbank Haarlem. 
Voor nadere informatie over het besluit kunt u zich 
tot de heer G. Klaassen (023-5485765) wenden.

Omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39 te Heemstede 
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben ten behoeve van de omgevingsvergunning 
4 Appartementen Glipperweg 33-39 te Heemstede, 
een verzoek om vaststelling van een hogere waarde 
in het kader van de Wet geluidhinder ingediend 
bij Milieudienst IJmond. Het hogere waarde 
besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai. 
De bevoegdheid van het college tot vaststelling 
van een hogere waarde is gemandateerd aan het 
dagelijks bestuur van Milieudienst IJmond.

De directeur van Milieudienst IJmond, 
gemandateerd bevoegd namens genoemd 
dagelijks bestuur, maakt bekend dat er een besluit 
hogere waarde is genomen.  
Het besluit tot vaststelling van de hogere 
waarde ligt met ingang van donderdag 8 
januari 2015, gedurende zes weken, samen met 
de omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39, ter inzage bij de balie van het 
raadhuis van Heemstede en bij Milieudienst IJmond, 
Stationsplein 48b te Beverwijk op werkdagen van 
9.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA, Den Haag, onder vermelding 
van “Besluit hogere waarde Wet geluidhinder 
omgevingsvergunning 4 appartementen 
Glipperweg 33-39 te Heemstede”. Het is ook 
mogelijk om digitaal beroep aan te tekenen via 
www.raadvanstate.nl -> digitaal loket. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD).

Hogere waarde Wet geluidhinder

Nieuwe regelgeving
Belastingverordeningen
Op 17 december 2014 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2014 te 
vervallen. 

- Verordening heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2015

- Verordening heffing en invordering van leges 
2015 

- Verordening heffing en invordering 
van belastingen op roerende woon- en 
bedrijfsruimten 2015 

- Verordening heffing en invordering van liggeld 
woonschepen Cruquiushaven 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
precariobelasting 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
marktgelden 2015 Verordening heffing en 

invordering van hondenbelasting 2015 
- Verordening heffing en invordering van 

lijkbezorgingsrechten 2015 (Verordening 
begrafenisrechten 2015) 

- Verordening heffing en invordering van 
onroerende-zaakbelastingen 2015 

- Verordening heffing en invordering van 
rioolheffing 2015 

Beleidsregels Participatiewet
Op 16 december 2014 heeft het college de 
volgende Beleidsregels inzake de Participatiewet 
vastgesteld. Hiermee komen de Beleidsregels 
terug- en invordering en verhaal WWB 2014 en de 
Beleidsnotitie hoogwaardig handhaven WWB te 
vervallen. 

- Beleidsregels terug- en invordering en verhaal 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels tegenprestatie Participatiewet 
Heemstede 2015 

- Beleidsregels individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels heroverwegen maatregel 
Participatiewet Heemstede 2015 

- Beleidsregels aanpassing bijstandsnorm 
Participatiewet Heemstede 2015 

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang 
en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
Heemstede 2014
Op 2 december 2014 heeft het college de 
Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en 
kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 
vastgesteld. Hiermee komt het Afwegingsmodel 
handhaving kinderopvang Gemeente Heemstede 
2010 te vervallen. 

Lees de volledige bekendmaking van bovenstaande 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.



Zondag 25 januari in Heemstede ‘YOU-dag’

Wie ben ik? Ben ik wel goed 
genoeg? Waar ben ik bang 
voor? Wat ga ik doen met mijn 

toekomst? Belangrijke vra-
gen waarmee Nan Coose-
mans en Florian Hiele (op-

richters van Younite) tijdens 
de YOU-dag op een leuke en 
interactieve manier met jongeren 
tussen de 11 en 15 jaar aan de 
slag gaan.
Younite is een organisatie die 
zich sinds 2010 in Italië succes-

vol bezighoudt met het begelei-
den van jongeren en komt nu 
voor het eerst met haar jonge-
renprogramma naar Nederland. 
Younite werkt aan het verhogen 
van zelfvertrouwen, het ontdek-
ken van passies, talent en dro-
men en leert kinderen omgaan 
met emoties en pestgedrag. 
Younite doet dit door middel 

van  speciale schoolprogramma’s, 
zomerkampen, workshops en 
één op één coaching. De YOU-
dag is volledig gratis en alle jon-
geren tussen de 11 en 15 jaar 
zijn welkom.
Meer informatie is te vinden op 
http://www.youniteonline.com/
nl/you-days of telefonisch naar: 
06-42747212.

Heemstede - Op zondag 25 januari vindt in het musical & 
dance center aan de Bosboom Toussaintlaan 18 te Heemste-
de tussen 10.00 en 16.00 de eerste YOU-dag plaats.

Vergaderingen
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering om 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Commissie Samenleving 
dinsdag 13 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 13 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Intrekken Verordening incidentele subsidie 

maatschappelijke stage (A-stuk)
- Wijziging Verordening Peuterwerk (A-stuk)
- Project De Verbeelding ‘Toekomst Bibliotheek 

Heemstede - fase 2’ (B-stuk)
- Uitvoering Motie culturele opwaardering 
 Oude Kerk (B-stuk)
- Huishoudelijke Hulp Toelage (o.v.v. D66) (C-stuk)
- Discussie n.a.v. de motie ‘Vrijwilligers 
 verdienen meer dan vrijblijvendheid.’
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur 
 en algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken 
 decentralisaties Sociaal Domein
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 
woensdag 14 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 14 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Concept Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 

2015-2018 (B-stuk)

- Normenkader 2014 voor de controle 
 van de jaarrekening 2014 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte donderdag 
15 januari 2015
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 15 januari 2015
- Spreekrecht burgers
- Wijziging kapbeleid (A-stuk)
- Benoeming leden van de Adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede A-stuk)
- Plan van aanpak Herziening parkeerbeleid 

stationsomgeving Heemstede (B-stuk)
- Verkoop peuterspeelzaal Reggelaan 14
- Jan van Goyenstraat 2, verzoek handhaving 

avondopenstelling daghoreca (C-stuk o.v.v. D66)
- Start herinrichtingsplan Wilhelminaplein 
 (C-stuk o.v.v. D66)
- Voortzetting activiteiten klankbordgroep 

duurzaamheid (C-stuk o.v.v. D66)
- Actiepuntenlijst 
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact op 
met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering op donderdag 15 januari 2015 
aansluitend aan de openbare vergadering van 
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het 
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering 

commissie Ruimte 
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering 

commissie Ruimte 4 december 2014
- Wat verder ter tafel komt

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 15 januari 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een 
  omgevingsvergunning voor het plaatsen 
  van reclame-uitingen (openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een 
  uitkering op grond van het Besluit 
  bijstandverlening zelfstandigen 
  (niet openbaar) 
21.00 uur bezwaar tegen een opgelegde 
  bestuurlijke boete op grond van de Wet 
  werk en bijstand (niet openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. 
De definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken en besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene en Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

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

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

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

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

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

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

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