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Geurloos openhaardblok

Rotonde of verkeerspleintje
op kruispunt Camplaan en Dreef?
Heemstede - Het moet ge-
zegd, de kruising Camplaan 
met de Dreef is nu niet de 
meest veilige in Heemstede. 
Al is er in de statistieken wei-
nig terug te vinden van ern-
stige ongevallen, wie er gaat 
kijken ziet hachelijke situa-
ties. Officieel vielen er in acht 
jaar tijd vijf gewonden en 
werd er zevenmaal materiële 
schade vastgesteld. Auto’s in 
verschillende richtingen, fiet-
sers en voetgangers, obsta-
kels in de weg en versmal-
lingen dragen niet bij tot een 
rustige en veilige verkeers-
afwikkeling. Tussen de krui-
sing en het zebrapad past net 
geen auto zodat bij een over-
stekende voetganger een stil-
staande auto het kruispunt 
blokkeert. Kruisende auto’s 
blijven vaak midden op de 

doorgaande rijbaan staan of 
bezetten het fietspad. In op-
dracht van het college heeft 
het onderzoeksbureau Goud-
appel Coffeng alle mogelijk-
heden op een rij gezet. Moe-
ten er stoplichten komen, 
moet de weg anders worden 
ingedeeld of de voorrangsre-
gels aangepast? Anderszins 
hebben stoplichten buiten de 
spitstijden niet veel zin en de 
kosten zijn hoog. Er is vast-
gesteld dat vooral in de och-
tend- en avondspits er vaak 
lange wachttijden ontstaan. 
Op de woensdag, markt-
dag, zijn de problemen gro-
ter. Het advies dat uit het on-
derzoek naar voren komt is 
om een rotonde of een voor-
rangspleintje aan te leggen. 
Er kan daarnaast ook geke-
ken worden naar meer ruim-

te voor het afslaande verkeer 
op het Wipperplein. Een ex-
tra strook om af te slaan zou 
al enig soelaas bieden. In het 
advies is verder opgenomen 
dat de snelheid van het ver-
keer moet worden afgeremd. 
Dat geldt dan vooral buiten 
de spits want tijdens de spits-
uren is het te druk om hard 
te rijden. De markt verplaat-
sen naar een andere loca-
tie wordt ook in overweging 
gegeven, al zal dat op zoveel 
weerstand stuiten dat dit idee 
wel snel van tafel zal gaan. 
Het voorstel wordt eerst nog 
behandeld in de commis-
sievergadering en komt dit 
voorjaar in de gemeenteraad. 
Intussen blijft het voor al-
le weggebruikers oppassen 
geblazen op het kruispunt.
Eric van Westerloo

 DEZE WEEK IN DE KRANT

De diabetes revolutie

Biografe ‘Juliana’ in Heemstede
Heemstede - Op woensdag 
18 januari interviewt Ad van 
Liempt Jolande Withuis over 
haar biografie  ‘Juliana’. Dit 
gebeurt in de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede, 
om 20.00 uur. 
Jolande Withuis (1949) was 
tot 2014 als onderzoekster 
verbonden aan het NIOD. 
Ze was jarenlang columnis-
te voor Opzij en schrijft voor 
NRC Handelsblad, Trouw en 
de Volkskrant. In 2012 was 
Withuis een van de geïnter-
viewden in het programma 
Zomergasten. In 2008 ver-
scheen haar boek Weest 
manlijk, zijt sterk, een bio-
grafie over verzetsman Pim 
Boellaard, die werd bekroond 
met de Grote Geschiedenis 
Prijs 2009 en de Erik Hazel-
hoff Biografieprijs 2010.
Juliana (1909-2004) was een 
door velen geliefde vorstin; 
niettemin weten we weinig 
van haar persoonlijk leven. 
Niet eerder verscheen een zo 
uitgebreide, op wetenschap-
pelijk onderzoek gebaseer-

de biografie van de vorstin. 
Withuis kon haar werk base-
ren op brieven en ander nooit 
eerder gepubliceerd privé-
materiaal. Daarmee schreef 
ze niet alleen een intieme en 
indringende levensgeschie-
denis, maar ook een portret 
van een veelbewogen eeuw.
Toegangsprijs is 10 euro.
Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
of 023-5282472.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP
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tel. 528 90 00
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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 zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 15 jan. 10u. ont-
moetingsdienst
mevr. Y. Elbers
thema: Beeldspraak

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

Zondag 15 januari: 10u. 
JOOST-viering met ds. 
Hans Vermeulen (Nieuw-
Vennep). Kom in de kring 
en Jeugdviering.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 15 januari
Oude Kerk, 10u.: ds. P.I.C. 
Terpstra,Crèche (tot 4 jaar) 
en Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 15 januari om 10:00 
uur
Ds. D. Verboom uit Rijns-
burg

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zo.  10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur  H.Mis
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 15 januari, 10u. 
Eucharistieviering, pastoor 
J. Quadvlieg. 
Bavokoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 15 januari, 10.00 
uur.
Voorganger Ds. R. van den 
Beld (Baarn).

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke 
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

De Oude Kerk wordt trouwlocatie
Heemstede - Er ligt een 
voorstel klaar om de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
als trouwlocatie te bestem-
men. Naast het gemeente-
huis zijn eerder al Het Oude 
Slot, Landgoed Groenendaal 
en De Hartekamp toegelaten 
tot de plaatsen waar men een 
burgerlijk huwelijk kan laten 
voltrekken. Naast huwelijken 
wordt het geregistreerd part-
nerschap hier ook onder ver-
staan. Door de jaren heen 
heeft het gemeentehuis al-
tijd een grote aantrekkings-
kracht gehad. Niet alleen 
vanuit Heemstede zelf maar 
ook van ver daarbuiten komt 
men naar het raadhuis toe 
om te trouwen.
De knusse trouwzaal en na-
tuurlijk het balkon voor de 
mooie foto’s voldoet prima. 
Toch blijkt er behoefte te be-
staan om op andere plaatsen 
te trouwen. Het op een an-
dere locatie trouwen dan in 
het raadhuis heeft een grote 
vlucht genomen. Niet alleen 
in Heemstede maar over-

al in Nederland is er een rui-
me keuze uit alternatieve lo-
caties. Om ook in de Oude 
Kerk te kunnen huwen heeft 
het college van B&W nu een 
voorstel gedaan aan de raad 
om dit te bekrachtigen. 
Hoewel het besluit formeel 
nog moet worden genomen, 
zijn er geen beren op de 
weg te verwachten waar-
door dit voorstel zou kunnen 
sneuvelen. 
De Oude Kerk voldoet aan 
alle voorwaarden waaron-
der de (brand) veiligheid en 

voldoende plaats voor alle 
gasten. Daarnaast dient de 
locatie voor iedereen toe- 
gankelijk zijn. Met andere 
woorden: de huwelijksvol-
trekking moet openbaar zijn. 
Het enige minpunt is de be-
perkte ruimte om te parke-
ren, al zal dat tijdens werk-
dagen nog wel eens kunnen 
meevallen.
Met het mooie historische 
pand heeft Heemstede er bin-
nenkort weer een mooi trouw- 
locatie bij.
Eric van Westerloo

Seniorweb 
Open Inloop

Heemstede - SeniorWeb 
wil iedereen de mogelijk-
heden van de computer en 
internet zelf laten ervaren. 
Het uitgangspunt is dat dit 
voor én door senioren ge-
beurt. De inhoud en de be-
geleiding van de cursus-
sen van SeniorWeb zijn af-
gestemd op de doelgroep 
van Seniorweb. Eens per 
maand is er een Open In-
loop, waar u bij de vrijwil-
ligers van Seniorweb met 
uw vragen over computer, 
laptop of smartphone te-
recht kunt. De eerstvolgen-
de is op dinsdag 17 janua-
ri, van 10.00 tot 12.00 uur. 
Ook is er dan een uitleg 
aan de hand van een the-
ma, deze duurt ongeveer 
een half uur. De entree is 
gratis. Verder kunt u infor-
matie krijgen over de cur-
sussen. De inloop is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 





Jazz in Zandvoort presenteert Deborah J. Carter
Regio - In Theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort 
treedt zondag 15 januari De-
borah J. Carter op. Aanvang 
is 14.30 uur en de toegang 
bedraagt 15,- euro. Reserve-
ren kan via:
www.jazzinzandvoort.nl.
Naast Deborah J. Carter 
(zang) spelen Jean Louis van 
Dam (piano), Eric Timmer-
mans (bas) en Marc Schenk 
(drums-Gare du Nord) voor 
u.
Het nieuwe jaar gaat in de 
serie Jazz in zandvoort voort-
varend van start met de ge-
weldige zangeres Deborah J. 
Carter.  Deborah Amerikaan-
se van geboorte en groeide 
op in Hawaii en Japan. De 
liefde bracht haar naar Ne-

derland waar ze in vrij kor-
te tijd uitgroeide tot één van 
de meest toonaangevende 
zangeressen van haar ge-
neratie. Behalve een drukke 
speelagenda is ze ook zang-
docent aan het Conservato-
rium van San Sebastian. Zij 
wordt begeleid door pianist 
Jean Louis van Dam, bassist 

Eric Timmermans en slag-
werker Marc Schenk (Gare 
du Nord).
Jazz in Zandvoort is een initi-
atief van bassist Eric Timmer-
mans dat hij startte in no-
vember 2002. Zowel bij het 
publiek als bij de musici is 
een grote behoefte aan een 
locatie waar de muziek op 
de eerste plaats komt. The-
ater De Krocht beschikt over 
een vleugel, biedt ruimte aan 
maximaal 200 bezoekers en 
is een ideale locatie voor het 
organiseren van jazzconcer-
ten.
Reserveren kan via
023-5310631 of via:
www.jazzinzandvoort.nl en 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Valkenburgerplein 9: hier 
stond voor de oorlog Café-
Restaurant ‘Valkenburg’. De 
toenfoto komt van het NHA 
en is van 1936. Links zien we 
nog het Molentje. In diver-
se advertenties uit de jaren 
20/30 wordt het adres Val-
kenburgerplein 9 opgegeven, 
echter bij de bouwtekenin-
gen van de gemeente wordt 
het adres Torenlaan 1 ver-

meld. Het pand is gebouwd 
in 1923.
H.A. van Meurs nodigt men-
sen uit voor een bezoekje aan 
de lunchroom in het Haar-
lems Dagblad van 24 novem-
ber 1923. Postzegelverzame-
laars kwamen ook aan hun 
trekken. In de bovenzaal wer-
den Hollandse- en Vreem-
de Postzegels verkocht, lezen 
we op 1 november 1924. En 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

Toen en nu (21)

wat dacht u van dansen. Vol-
gens de Eerste Heemsteed-
sche Courant gaan 6 okto-
ber 1925 de eerste dansles-
sen beginnen onder leiding 
van Micgielse en Van Ake. 
Op 2 februari 1926 zien we 
in de Eerste Heemsteedsche 
Courant een oproep voor een 
vergadering van de besturen 
van de plaatselijke vereni-
gingen om een lokaliteit te 

In een handomdraai 
een lekker vuurtje

Heemstede - ‘Er warm-
pjes bijzitten’ zegt het 
spreekwoord. Men bedoelt 
er mee dat iemand vol-
doende fi nanciële midde-
len heeft. Hebt u niets ge-
wonnen in de stortlawi-
ne van de oudejaarsloterij-
en dan zorgt Nijssen Tuin 
Heemstede ervoor dat u er 
deze winter toch warmpjes 
bijzit. Met pyrobloc kan ie-
dereen in een handomdraai 
een vuurtje bouwen, waar-
bij u geen poken of tangen 
meer nodig hebt. Voor het 
perfecte haardvuur steekt u 
één verpakking aan en ver-
der laat u het openhaard-
blok zijn werk doen. Ge-
makkelijk, veilig en ook ge-
schikt voor gebruik in de 
vuurkorf, geurloos (fi jn voor 
de buren) of om een mooi 
kampvuur mee te star-
ten! Deze kwalitatief per-
fecte openhaardblokken 

branden langer, zijn geur-
loos, schoner dan haard-
hout en geven ook meer 
warmte af dan conventi-
onele houtblokken of bri-
ketten. Een ander voordeel 
is dat er nauwelijks vonken 
van een pyrobloc af sprin-
gen. De haardblokken wor-
den vervaardigd uit zaag-
sel en paraffi ne. Hiervoor 
worden uitsluitend de bes-
te grondstoffen gebruikt.
Pyrobloc vind u nu stan-
daard in het assortiment en 
voor een warme prijs 1,99 
euro per blok; een doos met 
10 blokken kost 15,99 euro.                                                                                                      
Nijssen Tuin Heemstede, 
Sportparklaan 25a Heem-
stede.

Recordbedrag aan donaties Rabobank 
versterken Haarlem en omgeving

Regio - Tijdens een feestelijke uitreiking op 
9 januari jl. ontvingen vertegenwoordigers 
van 10 projecten uit de regio een donatie 
uit het Rabobank Stimulerings Fonds van 
Rabobank Haarlem en Omstreken. Voor de 
projecten een prachtige start van het nieu-
we jaar! De cheques werden uitgereikt door 

Jan Feenstra, de nieuwe directievoorzitter 
van Rabobank Haarlem en Omstreken. 
In Heemstede werd Tennisvereniging 
Smash verblijd met een bijdrage aan het 
Gehandicapten-team.
Kijk op www.rabobank.nl/haarlem onder 
‘sponsoring en Rabo fondsen’. 

verkrijgen, geschikt voor al-
le doeleinden van de vereni-
gingen. In het Haarlems Dag-
blad van 6 september 1926 
worden “eenige nette Kell-
ners, een kookster en eenige 
vrouwen voor afwaschwerk”, 
gevraagd, “alsmede een net-
te jongen van 16 à 17 jaar 
voor de a.s. Ha-Nij-La-ten-
toonstelling.” (Handel-Nijver-
heid en Landbouw?)
In het Haarlems Dagblad van 
16 januari 1929 worden er 
panden geveild, waaronder 
Hotel en Lunchroom ‘Valken-
burg’ voor fl . 25015,-. Op 12 
juni 1929 lezen we het fail-
lissement van J. P. Kuyper, 
wonende op Valkenburger-
plein 9, vroeger kastelein, 
thans buffet chef. St. Nico-
laas is ook een trouwe gast, 
aldus de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 15 novem-
ber 1929.
De vereniging Harmonie 
“Eensgezindheid” houdt haar 
halfjaarlijkse ledenvergade-
ring in de bovenzaal en de 
prijzen voor de viswedstrijd 
“De Dageraad” werden in ju-
li 1930 eveneens uitgereikt in 
het Café. Ook als repetitielo-
kaal voor het “Heemsteedsch 
Mannenkoor”, waarvan dhr. 
A. Bak de directeur was werd 

de lunchroom gebruikt. In 
een advertentie van 29 au-
gustus 1930 kunnen “Hee-
ren Zangers” zich aanmel-
den. “Een cadeautje van den 
kerstboom”. Het was een lok-
kertje in de Eerste Heem-
steedse Courant van 12 de-
cember 1930 voor iedere be-
zoeker met kind.
De eerste Heemsteedsche 
Courant maakte op 30 janu-
ari 1931 in de rubriek ‘Verga-
deringen, Vermakelijkhedes, 
enz.’ bekend dat er op 6 fe-
bruari een debat-avond zou 
zijn van de Algemeen Neder-
landse Vrouwen Vredebond
In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1932 lezen we dat ‘Hei-
neken’s Bieren overal ver-
krijgbaar zijn, maar goed ge-
tapt alleen op Valkenburger-
plein 9 in ‘Lunchroom Val-
kenburg’ van Jan Stroosma. 
In het tijdvak 4 tm 16 april 
1935 lezen we dat het Café is 
aangesloten op de Rijkstele-
foon met het nummer 29337. 
Eigenaar was toen I.P. Wester. 
In 1937 wordt het pand om-
gebouwd tot 2 villa’s. Een lan-
ge geschiedenis heeft dit ca-
fé dus niet. Op de nufoto van 
januari 2017 van Harry Op-
heikens is niet voor te stellen 
dat hier een uitgaansetablis-
sement heeft gestaan. 
Heeft u informatie? Mail naar 
webmaster@hv-hb.nl (H. 
Opheikens) of bel naar de 
Heemsteder: 023-8200170. 
Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal van de Val-
kenburgerlaan en dan het 
liefst van de panden zelf. 
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Heemstede - Veertig jaar 
geleden was het bloem-
bollenbedrijf  P. Nelis & Zn. 
aan de Herenweg in de win-
ter een opslag voor caravans 
en aanhangers. Tot 1975 een 
zeer grote brand (ook wel de 
grote brand van Heemstede) 
het bedrijf voor een groot ge-
deelte in de as legde. In die 
periode kwam de gedachte 
op: waarom maken we van 
onze grote ruimte in de win-
termaanden geen tennishal? 
Het bleek een succes. Nu, 
veertig jaar later, is er nog 
steeds een rotsvaste samen-
werking tussen het bloem-
bollenbedrijf én de Apollo-
hal, want zo ging de tennis-
hal heten. 

In de zomermaanden is het 
een drukte van belang in de 
hallen aan de Herenweg 37; 
na het bloembollenseizoen 

wordt een deel van de hallen 
getransformeerd naar vier 
professionele tennishallen. 
‘Van bollen naar ballen’ en 
dat al veertig jaar. Allereerst 
onder de bezielende leiding 
van Peter Roodhart (28 jaar) 
en nu dus al 12,5 jaar in de 
organisatorische handen van 
Ymco van Gorkom. “Wij von-
den dat een mooie aanlei-
ding om een feestje te orga-
niseren en dat gebeurt aan-
staande zaterdag 14 janua-
ri, uiteraard in de gezellige 
bar en zithoek van de Apol-
lohal”, aldus Ymco. Hij vertelt 
dat de bar zo’n jaar of zeven 
geheel is vernieuwd waarbij 
ook de ingang is veranderd. 
Je kunt, gezellig gezeten aan 
de steigerhouten tafel, zó de 
verrichtingen op de baan vol-
gen. De verlichting is knus 
en met Piet en Bep als gast-
heer/vrouw is het er gezellig 

‘Kom In Mijn Tuin’ wint 1.000 euro 
met inzamelactie elektrische apparaten
Heemstede - Stichting Kom 
In Mijn Tuin (KIMT) ontvangt 
een sponsorcheque van 
1.000 euro van Wecycle. In-
woners uit Heemstede steun-
den dit goede doel door af-
gedankte elektrische appara-
ten of spaarlampen (e-waste) 
in te leveren op de gemeen-

telijke milieustraat. Wecycle 
organiseert in Nederland de 
inzameling en recycling van 
e-waste.
Inwoners konden punten 
scoren voor het lokale goede 
doel door in 325 gemeenten 
e-waste in te leveren op hun 
milieustraat. De 25 gemeen-

ten met de meeste punten 
per inwoner, ontvangen van 
Wecycle een sponsorcheque 
van 1.000 euro voor het ge-
kozen lokale goede doel. De 
eindstand van alle gemeen-
ten staat op wecycle.nl/inle-
veren. Op Koningsdag start 
een nieuwe ronde.

toeven. En er zijn goed ge-
outilleerde kleedruimten. De 
Apollo Tennishal is ook zeer 
zeker een uitstekende plek 
voor een gezellig familiefeest 
voor jong en oud eventueel in 
combinatie met tennis en ge-
zellige muziek. 

Op de banen wordt actief 
gespeeld. Sommigen zijn 
hier al járen te vinden, spe-
len competitie en nemen les-
sen. Ymco exploiteert niet al-
leen de tennishal maar is te-
vens tennisleraar. Speelde 
op hoog niveau en was ver-
bonden aan de Tennisbond 
(KNLTB). Hij verzorgt in de 
zomermaanden als selectie-
trainer de lessen bij buiten-
vereniging Merlenhove in het 
Groenendaalse bos. Hij is na 
al die jaren nog ontzettend 
enthousiast en blijft geïnspi-
reerd door de mensen die 
graag bij hem op de banen 
tennissen. Een mooie vaste 
kern maar er kunnen gerust 
nieuwe leden bij. Een aantal 
jaren geleden speelde Ym-
co met de bekende tennis-
ser Goran Ivaniševic uit Kroa-
tië. Daarvan is een mooie fo-
to gemaakt die op de voor-
pagina van de Heemsteder 
stond. Het leverde hem ve-

le leuke reacties op. Of Go-
ran zaterdag een van de gas-
ten is? Zou leuk zijn! “We vra-
gen iedereen die ‘iets’ heeft 
met de Apollohal om met ons 
het glas te heffen, samen met 
de fi rma Nelis & Zn. Tevens 
vertonen we een powerpoint-
presentatie met foto’s en or-
ganisatorische hoogtepun-

ten uit de geschiedenis van 
de hal. 
Uiteraard”, zo sluit Ymco af, 
“ben je ook welkom als je 
hier als junior hebt gespeeld 
of als trainer actief bent ge-
weest.” We hebben gepro-
beerd zoveel mogelijk ten-
nisleraren en -leraressen die 
hier hebben lesgegeven te 
traceren en uit te nodigen. 

Dus: wat is úw relatie met de 
Apollo Tennishal? Herenweg 
37, Heemstede.
www.apollotennis.net 

Ymco (rechts) met Peter Roodhart.

Wat is úw relatie met de Apollo Tennishal?

Zaterdag feest voor 40-jarige hal in Heemstede

Nieuwjaarsloop mannentrimclub
Heemstede - ‘En Maar Weer 
Gewoon’ heet de mannen-
trimclub die op zaterdagoch-
tend van 8 tot 9 uur in het 
Groenendaalse Bos traint. Op 
de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar houdt de club 
traditiegetrouw de Nieuw-
jaarsloop op het Bloemen-
daalse strand. Dat gebeurde 
zaterdag 7 januari.
De mannen trotseerden de 
snijdende wind. In deze tra-
ditie hoort ook na afl oop de 

appeltaart met slagroom en 
een warm kopje koffi e. De 
trimclub bestaat al meer dan
40 jaar en, hoewel de spor-
tiviteit hoog in het vaandel 
staat (er zijn marathonlo-
pers bij) spelen humor, ge-
zelligheid en sociale omgang 
een grote rol. Mannen die 
ook willen meedoen zijn wel-
kom aan te sluiten, zaterdag-
ochtend om 8 uur op de par-
keerplaats naast Restaurant 
Groenendaal.

Foto: Harry Opheikens

Regio - Miljoenen mensen maken gebruik 
van verschillende online netwerken.
Maar wie erft dit allemaal na overlijden?
Digitale sporen wissen na overlijden is niet 
gemakkelijk. Social media hebben eigen
regels en procedures opgesteld om ver-
wijdering mogelijk te maken. Daarvoor 
zijn echter wel wachtwoorden en inlogge-
gevens nodig. Om het voor de nabestaan-
den gemakkelijk te maken kunnen net als 
bij een traditionele erfenis ook de wensen 
voor de digitale erfenis worden vastgelegd. 
Een social media executeur kan worden ge-
vraagd dit te realiseren.
Maak je digitale gegevens inzichtelijk en 

bespreek waar ze te vinden zijn. Dan kun-
nen nabestaanden de energie besteden 
aan het onherroepelijke rouwproces.
Alice Loeters Uitvaartverzorging biedt tij-
dens deze informatieve avond op maandag 
23 januari, alle bezoekers het persoonlijke 
wachtwoordenboekje aan.
Tijdens de avond is Sander van der Meer 
van het bureau Digitale Nazorg de spreker. 
De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 tot 
ongeveer 21.00 uur in de fl exvergaderruim-
te van Kopie-Druk Santpoort, Hoofdstraat 
189B in Santpoort-Noord. U bent van har-
te welkom. Toegang is gratis. Wel graag op-
geven via info@aliceloeters.nl.

Informatieve avond over digitale erfenis 
en wachtwoordenboekje
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Informatiebijeenkomst ‘Zon op 
Heemstede zoekt nieuwe daken!’
Heemstede - Op dinsdag 17 
januari vanaf 19.45 uur orga-
niseert de lokale energiecoö-
peratie ‘Zon op Heemstede’ 
een bijeenkomst in het ge-
meentehuis. Tijdens deze bij-
eenkomst wordt een toelich-
ting gegeven over de coöpe-
ratie en over de nieuwste lo-
catie waar Zon op Heemste-
de zonnepanelen gaat plaat-
sen: het dak van De Dinkel-
hoeve.   Zon op Heemste-
de is een coöperatie van én 
voor Heemstedenaren. Rem-
mert Pels, voorzitter van het 
bestuur legt uit: “Wij willen 
iedere inwoner van Heem-

stede de mogelijkheid bie-
den om zelf duurzame ener-
gie op te wekken. Ook men-
sen die geen panelen op ei-
gen dak kunnen of wil-
len hebben. Daarvoor bie-
den wij de oplossing: zonne-
panelen op andermans dak. 
En dit alles doen we in co-
operatie verband, dus zon-
der winstoogmerk.” Het dak 
van de biologische boerderij 
De Dinkelhoeve is het vijfde 
en grootste project van Zon 
op Heemstede tot nu toe. Er 
worden binnenkort 272 zon-
nepanelen gelegd. Pels: “Er 
is de afgelopen tijd ontzet-

tend veel interesse getoond 
in deelname aan de coöpera-
tie en duurzaam opgewekte 
energie in het algemeen, met 
zelfs een over-inschrijving 
tot gevolg. Geïnteresseerden 
kunnen zich aanmelden via:
info@zonopheemstede.nl.”  
Zon op Heemstede doet te-
vens een oproep aan ieder-
een die zijn of haar dak ter 
beschikking wil stellen aan 
de coöperatie. Heeft u als pri-
vépersoon, bedrijf, verenging 
of stichting een dak waar mi-
nimaal 100 panelen op kun-
nen? Laat het hen dan weten: 
info@zonopheemstede.nl.

Afscheid 
nemen in een 
intieme sfeer
Regio - Schalkwijk heeft na 
jaren weer een eigen uitvaart-
centrum. Aan de Oostenrij-
klaan, in de bijgebouwen van 
de Ontmoetingskerk, heeft 
Ineke Smit twee afscheids-
kamers en een ontmoetings-
zaaltje geopend. Deze nieu-
we locatie biedt, naast de be-
staande afscheidskamers in 
de Oosterkerk, de mogelijk-
heid tot persoonlijk afscheid 
nemen in een intieme sfeer. 
Naast deze twee sfeervolle 
en warme 24-uurs afscheids-
kamers is er een aparte ruim-
te waar condoleances en 
kleine afscheidsdiensten 
kunnen plaatsvinden. De af-
scheidskamers zijn gele-
gen in een bijgebouw van de 
Ontmoetingskerk met een in-
gang aan de Oostenrijklaan. 

Familieleden kunnen via een 
eigen ingang, in volstrekte 
privacy, bij hun dierbare zijn 
tot op de dag van de uitvaart, 
zonder hiervoor per bezoek 
een afspraak te hoeven ma-
ken.

Met het in gebruik nemen 
van deze nieuwe ruimtes kan 
nu ook worden ingespeeld 
op de groeiende vraag naar 
kleinere afscheidsdiensten. 
Voor een volledige uitvaart 
met een afscheidsdienst in 
de ontmoetingsruimte be-
taalt u 2.750 euro. 

Kijk voor meer informatie 
op www.inekesmit.nl of bel 
Ineke Smit: 06-54661799.

Fotostudio Heemstede nieuw adres 
voor mooie profielfoto’s
Heemstede - Het lijkt zo ge-
makkelijk een plaatje van ie-
mand schieten. Toch is ken-
nis en ervaring onmisbaar 
bij het op een professione-
ler wijze iemand portretteren. 
Daarom heeft Nicole Veld-
huis zich naast uiteenlopen-
de vormen van fotografie ge-
specialiseerd in portretten. 
Haar eigen studio in Bent-
veld heeft zij nu verruild voor 
een studio in Heemstede. Zij 
beschikt nu over een gloed-
nieuwe grote studio aan de 
Cruquiusweg 1 in het voor-
malige kantoor van Thunnis-
sen bouw. Veel mensen ko-
men slecht uit op foto’s om-
dat zij zichzelf niet kunnen of 
durven te zijn. Nicole heeft 
zich via een aparte opleiding 
de kunst eigengemaakt om 
mensen ongedwongen te la-
ten overkomen op foto’s.
In de studio kunnen portret-
ten van één persoon wor-

den gemaakt, maar ook van 
een stel, een hele familie, 
een vriendengroep en bo-
vendien kunnen er ook kin-
der- of volwassenen feest-
jes gevierd worden waarbij 
de fotoshoot centraal staat. 
Deelnemers worden tijdens 
het feest gefotografeerd en 
na afloop mogen de aanwe-
zigen de mooiste foto´s uit-
zoeken. In de studio zijn de-
cors aanwezig zoals een me-
tershoge foto van het strand 
en de zee. Er staan krukken, 
sofa´s en bamboestokken. 
“Als klein meisje ontwikkelde 
ik mijn passie voor fotografie 
maar het kreeg pas echt in-
houd toen ik een mooie ca-
mera cadeau kreeg”, licht zij 
toe. Haar passie voor de na-
tuur is regelmatig een aanlei-
ding om samen met de te fo-
tograferen personen de na-
tuur in te trekken voor spon-
tane foto´s. Als mensen dat 

willen kan Nicole ook aan 
huis komen. Een ander as-
pect van haar werk is het fo-
tograferen van mensen in 
hun werkomgeving. Zo komt 
ze bij bedrijven waar mede-
werkers tijdens hun werk fo-
tografisch worden vastge-
legd. Niet zelden worden de-
ze foto´s gebruikt op de web-
site, folders of andere recla-
me-uitingen van bedrijven. 
Dat Nicole Veldhuis grote in-
teresse heeft in het fotogra-
feren van vogels en vlinders 
is op haar website te zien. 
Een foto van een vogel wordt 
dan bewerkt met een heel 
aparte achtergrond.

Om de Fotostudio Heemste-
de meer bekendheid te ge-
ven, organiseert zij inloopda-
gen waarbij je voor 25,- euro 
twee profielfoto’s ontvangt. 
Je hoeft hiervoor dus geen 
afspraak te maken. Deze in-

loopdagen zijn op donder-
dag 19 januari tussen 14.00 
en 21.00 en op zaterdag 4 fe-
bruari tussen 10.00 en 17.00 
in haar studio aan de Cruqui-
usweg 1, ingang is aan de zij-
de van de parkeerplaats. Vol-
gens Nicole kan het niet an-
ders dan dat een gepor-
tretteerde, verbaasd over 

de mooie foto´s, enthousi-
ast weer naar huis gaat. Qua 
parkeren een prima locatie 
om te bezoeken.
In haar studio verstrekt 
Nicole Veldhuis graag alle 
informatie. Bellen kan ook: 
06-28772440 of via: 
info@FotostudioHeemstede.nl
Eric van Westerloo

OpeningsCruquiusconcert met Cordevento
Regio - Ensemble Cordeven-
to bestaat uit Erik Bosgraaf: 
blokfluit, Izhar Elias: barok-
gitaar en Alessandro Pianu: 
klavecimbel. Op 14 januari 
om 20.15 uur spelen zij ‘Les 
Délices’ - Franse parels uit 
de barokmuziek. Cordeven-
to (Cord’&Vento) werd op-
gericht in 2006 met als doel: 
om de virtuoze muziek van 
de 17e eeuw nieuw leven in 
te blazen. Deze muziek, die 
zich vaak op het breukvlak 
van de populaire muziek en 
de kunstmuziek bevindt, no-
digt uit om het notenbeeld te 
overstijgen en spirit van de 
muziek te vinden. Deze frisse 
benadering heeft wereldwijd 
zijn vruchten afgeworpen. Zij 

spelen werken van o.a. Le-
clair, Corbetta, Hotteterre, 
d’Anglebert, Rebel, Couperin 
en Philidor.
Kaarten zijn verkrijgbaar via 

www.CruquiusConcerten.nl 
of via de kassa van schouw-
burg de Meerse 023-5563707.
Toegang bedraagt: 22,50 
(incl. pauzeconsumptie).
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Regio - Op maandag 13 
februari start een fiets-
cursus voor volwassenen. 
Deelnemers uit de regio 
zijn van harte welkom. De 
cursus is voor iedereen die 
niet kan fietsen of door 
omstandigheden een tijd 
niet heeft gefietst en daar-
door angst heeft om weer 
op de tweewieler te stap-
pen. De cursus omvat 10 
praktijklessen en 4 theo-
rielessen waarna de deel-
nemers zich veilig in het 
drukke verkeer kunnen 
verplaatsen. De lessen 
worden elke maandag-
ochtend van 9.00 tot 10.00 
uur met aansluitend theo-
rielessen tot 11.15 uur ge-
geven. (niet in schoolva-
kanties). Tijdens de eerste 
lessen wordt in een veili-
ge omgeving geoefend, op 
een leeg terrein van de fir-
ma Kalkers aan de Paral-
lelweg 101 in Hillegom. Na 
ongeveer vijf lessen kun-
nen de cursisten onder 
begeleiding de weg op. 
De kosten van de cursus 
bedragen 25,- euro. 
Bent u geïnteresseerd of 
wilt u informatie? 
Neem contact op met 
Marian Dekker, marian@
matmar.nl, 06-54755007. 

Bedevaartreis naar Lourdes
Regio - Hebt u er ook wel eens over  gedacht om naar Lour-
des te gaan? Lourdesgroep Bisdom Haarlem-Amsterdam 
begeleidt al jaren bedevaartreizen naar Lourdes, aangebo-
den worden door het ‘Huis voor de Pelgrim’. Op zaterdag 21 
januari is er een informatiebijeenkomst. Die vindt om 
10.30 uur plaats in Haarlem, in de zaal ‘De Vleugel ‘bij de 
Pastoor van Arskerk, Beatrixplein 6. Bij iedere reis zijn Ne-
derlandse artsen en verpleegkundigen aanwezig en bijna 
alle  voorkomende zorg kan worden verleend. Bent u bij 
CZ verzekerd en hebt u een medische achtergrond, vraag 
dan naar de hoge korting op de reis die dan mogelijk is.
De reizen die door Lourdesgroep Bisdom Haarlem- 
Amsterdam in 2017 worden ondersteund zijn de busreis 
van 17 t/m 25 mei, de vliegreis van 19 t/m 24 mei en de 
vliegreis van 2 t/m 7 september. De bus- en de vliegpel-
grims logeren in hetzelfde hotel. Bel voor meer informa-
tie en het aanvragen van een uitgebreide brochure naar 
Diaken Philip Weijers, 06-53887641 of Joke Hoekman, 
013-5216701/06-42347729. Kijk ook op:
www.lourdesgroepbisdomhaarlemamsterdam.nl.

Fit4lady doet meer voor haar leden

Oersterk 2017 beginnen!
Heemstede - “Alleen met 
sporten hou je bewegen niet 
vol en kom je in een vicieuze 
cirkel terecht. Daarom doen 
wij meer voor onze leden”, 
licht Arina van Damme, eige-
naresse van vrouwenfitnes-
sketen Fit4lady toe. Liselot 
van de Langerijt, franchise-
neemster en trainster van 
Fit4lady in Heemstede vult 
aan: “Vanaf 14 januari star-
ten we een vijfweekse ac-
tie, waarin elke vrouw werkt 
aan een betere gezondheid. 
Door verantwoord te bewe-
gen. En door beter te eten. 
Voor €57,90 krijg je startme-
tingen, een circuittrainings-
programma, eindmetingen 
en –advies.” Aanmelden kan 
tot 11 februari via de websi-
te van Fit4lady en bij de Fit-
4lady-club.

Bewegen is goed, 
maar er is meer
Arina: “Bij Fit4lady richten we 
ons op het vergroten van de 
levenslust van elke vrouw. 
Daarin speelt sporten een rol, 
maar er is meer. Vrijwel elke 
fitnessclub richt zich alleen 
op sporten en niet op de an-
dere facetten die helpen om 
slanker en fitter te worden en 
daardoor meer tevreden over 
jezelf te voelen. We zijn voor 
de tweede keer in drie jaar 
Fitnessclub van het Jaar ge-
worden.

Voor 57,90 train je zo vaak als 
je wilt, met persoonlijke coa-
ching van onze trainsters. Op 
deze manier stellen we iede-
re vrouw in staat om 2017 op 
een oersterke manier te be-
ginnen én door te komen!”

Volhouden is de crux
Liselot: “Wij geloven niet in 
discountsport, maar in het 
bieden van waar voor je geld. 
Veel sportscholen halen le-
den binnen met een lage in-
stapprijs en laten hen verder 
aan hun lot over. Wij begelei-
den daarom intensief. Iedere 
deelneemster krijgt persoon-
lijke coaching tijdens elke 
training. We hebben een cir-
cuit dat zowel cardio- (lees: 
conditie)training als spier-
krachttraining omvat en dat 
je in een half uur doet. We 

werken intensief aan de BBB 
(buik, billen en benen) zone 
en een optimale vetverban-
ding. Twee keer per week is 
in normale gevallen voldoen-
de, maar meer mag, mits ver-
antwoord. Voeg je daarnaast 
beter eten aan beter bewe-
gen toe dan is de kans groot 
dat je beide beter inpast in je 
leven zonder dat je dit gro-
te offers kost. Dan hou je het 
niet alleen vol, maar ga je het 
zelfs waarderen. Onze leden 
houden het sporten veel lan-
ger dan gemiddeld vol bij 
een sportschool en vertellen 
mij dagelijks hoeveel beter ze 
zichzelf zijn gaan voelen door 
bewuster om te gaan met 
hun beweeg- en eetpatroon 
en niet meer ‘terug’ willen. 
De 5 weken zijn een mooie 
test om te kijken of de trai-
ning bij je past. Volhouden 
zou mooi zijn maar dat be-
paalt de sporter zelf.” 
Raadhuisstraat 53a,
Heemstede.

Heemstede - Op uitnodi-
ging van Brokking & Bok-
slag Uitvaartbegeleiding 
houdt Aart Mak donderdag 
19 januari een lezing over 
het onderwerp troost bij 
sterven en rouwen. De le-
zing begint om 20.00 uur en 
vindt plaats in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. De 
deuren gaan open om 19.30 
uur en de toegang is gratis.

Hoe benoemt u wat u nodig 
heeft als u weet dat iemand 
gaat sterven of wanneer het 

verlies u zwaar valt? Welke 
troost past in welke situa-
tie? Hoe begeleidt u iemand 
die troost nodig heeft? Pre-
dikant en schrijver Aart Mak 
laat over deze thema’s zijn 
licht schijnen. Tijdens zijn 
werk komt hij de dood re-
gelmatig tegen, in al zijn as-
pecten, zowel plotseling als 
lang verwacht, stil nader-
bij komend of op een vast-
gesteld tijdstip. Hij vertelt 
over de illusie van de maak-
bare samenleving en hoe 
de dood dit idee van maak-
baarheid kan verstoren. De 
vraag is wat een mens echt 
nodig heeft. Wat is het ge-
heim van troost in dit ver-
band? Kunt u zelf ook rege-
len wat er met u gebeurt als 
u gaat sterven? Tijdens de-
ze bijeenkomst is er volop 
gelegenheid tot discussie. 
Graag aanmelden bij Brok-
king & Bokslag Uitvaartbe-
geleiding, 023-5310238 of 
info@brokkingenbokslag.nl.

Lezing Aart Mak: Het geheim 
van troost bij sterven en rouwen

Veel te beleven bij Spring 
voor jou en je kids
Heemstede - Per 1 sep-
tember vorig jaar is Spring 
Heemstede gestart in de Jan 
van Goyenstraat. Er is elke 
dag iets anders te beleven bij 
Spring Heemstede.
In de eerste plaats is Spring 
een leuke cadeauwinkel met 
een breed assortiment. Leu-
ke items om cadeau te ge-
ven aan een vriendin, voor 
een verjaardagspartijtje of 
gewoon iets aan jezelf. Met 
merken als Housedoctor, Ni-
colas Vahe, Ikki en veel leuke 
sieraden, sjaals en tassen is 
er altijd iets moois te vinden.
Voor kids is er volop speel-
goed en zijn er bekende mer-
ken als Djeco en Topmo-
dels. Beneden in het sou-
terrain is er alle ruimte voor 
de kids om rustig te spe-
len en worden er onder an-
dere verjaardagsfeestjes ge-
organiseerd in samenwer-
king met Creatief Confetti. 
In de vakanties wordt regel-
matig iets leuks geïnitieerd, 
van knutselen tot poppen-

kast en voorlezen. Het is ook 
de plek om te genieten van 
een goede kop Illy koffie met 
taart van Van Vessem of een 
lekkere lunch met vrienden 
of familie. En als het straks 
weer warmer wordt, kun je 
ook lekker buiten in de zon-
nige tuin genieten. Beneden 
is er een grote zaal beschik-
baar waar high tea’s, verga-
deringen en feestjes georga-
niseerd kunnen worden. Ver-
der biedt Spring regelma-
tig interessante workshops 
aan voor jezelf of voor je kin-
deren.   Heb je leuke ideeën 
voor workshops, kom gerust 
even langs of stuur een mail.  
Vanaf dinsdag 17 januari gaat 
Spring elke week knutselen 

van 15.15 tot 16.30 uur. We-
kelijks met een ander the-
ma. Inschrijven kan via info@
Springheemstede.nl. Kosten 
bedragen 7 euro en dat is in-
clusief knutselen, drinken en 
iets lekkers. Alle andere acti-
viteiten zijn te zien op face-
book.com/springheemstede.  
Spring Heemstede, Jan van 
Goyenstraat 18, Heemstede. 
Tel. 023-5747074
www.springheemstede.nl
Dinsdag tm zaterdag ge-
opend

Fietscursus voor 
volwassenen
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Heemstede - Het koor En-
core uit Heemstede zoekt 
versterking voor de teno-
ren, ook hoge sopranen zijn 
welkom.
Dit gemengd koor bestaat 
uit 25 mensen, die elke 
donderdagavond een ge-
varieerd repertoire instu-
deren. De repetitieavon-
den beginnen om 19.45 uur 
in Basisschool De Ark, Van 
der Waalslaan 37 in Heem-
stede. Informatie zie: 
www.koorencore.nl.

Encore zoekt zangers

Oud Oranje sterker dan Kon. HFC
Regio - Ruim 4000 toe-
schouwers zijn zaterdag 7 ja-
nuari afgekomen op de tradi-
tionele Nieuwjaarswedstrijd 
tussen de voormalige spe-
lers van Oranje en een team 
van HFC. Het eerste team van 
HFC is veel te sterk voor de, 
al wat op leeftijd zijnde, ex-
internationals. HFC had daar-
om een team samengesteld 
uit spelers van het tweede, de 
zaterdagafdeling en spelers 
die al enige jaren zijn gestopt 
met voetballen op niveau. 
Bij Oranje bekende gezich-
ten als Pierre van Hooijdonk,
Simon Tahamata, de broers 
De Boer, Aron Winter en Van 
‘t Schip. Na vijf minuten nam 
HFC een voorsprong door 
een doelpunt van Jurjen Bet-
tink. Oud Oranje kwam daar-
na op stoom. Met een uiterste 
krachtsinspanning van HFC-
doelman Bram Verhage wist 

hij een fraaie lob van Richard 
Witschge te keren. Scheids-
rechter Ruud Bossen wil nog 
wel eens het voordeel aan 
Oud Oranje geven. Hij be-
sloot een valpartij in het straf-
schopgebied van Theo Luci-
us te bestraffen met een pe-
nalty. De door Van Hooijdonk 
vrijwel perfect ingeschoten 
strafschop werd door Verha-
ge gestopt. De doelman, die 
in de competitie al een aan-
tal penalty’s wist te stoppen, 
vierde zijn save samen met
Van Hooijdonk die hem felici-
teerde met de knap gestopte 
bal. Met nog twee fraaie red-
dingen was Verhage dan ook 
de man van de eerste helft. 
Oud Oranje kreeg kansen 
maar tot en met de rust hield 
HFC de voorsprong vast. 

Na rust liet Oud Oranje zien 
nog steeds over voldoende 

kwaliteit te beschikken om 
het HFC lastig te maken. Na 
knap doorzetten van Martijn 
Meerdink kon Van Hooijdonk 
de stand gelijktrekken. Mar-
tijn Reuser boog tien minu-
ten voor tijd de stand om in 
het voordeel van Oud Oranje 
met een niet te missen kans 
voor open doel. Het mooiste 
doelpunt kwam op naam van 
Ronald de Boer. Met een stift 
verschalkte hij de ingevallen 
HFC-doelman Ruben Cusell 
en bepaalde de eindstand op 
1-3. Op wat plaagstootjes na 
had HFC weinig meer in te 
brengen.

Met een verdiende overwin-
ning op zak stortten de spe-
lers en de vele toeschouwers 
zich in het feestgedruis in 
verschillende tenten op het 
complex. 
Eric van Westerloo

tie plaatsvindt. Elke voorstel-
ling verloopt aan de hand van 
een zelf geschreven musical. 
Inschrijving is voor alle dans-
leden vanaf zes jaar.

Voor informatie en/of aan-
melding: 
gsvomnisport@gmail.com  of 
tel.nr. 023-7851531.

Heemstede - Is dansen 
jouw ding? Kom dan voor 
een proefl es naar het GSV-
centrum aan de Franz Schu-
bertlaan 37 in Heemstede!
De mogelijkheid hiertoe is op 
maandag van 17.15 tot 18.00 
uur voor jongens en meisjes 
van 6 t/m 8 jaar en maandag 
tussen 18.00 en 19.00 uur 
voor jongens en meisjes van 
9 t/m 13 jaar.
In de lessen leer je met heel 
veel enthousiasme de nieuw-

ste steps en moves
op de laatste hits van Bie-
ber “Belieber”, Ariana Gran-
de, Justin Timberlake 
en Sia. En voor de jongsten 
op de Hupsakee of andere 
hits voor kids!
Op professionele wijze wordt 
elk jaar naar een fl itsende 
dansshow toe gewerkt. 
Extraatje is de gratis inschrij-
ving voor de musicalauditie 
welke elk jaar tijdens de laat-
ste les vóór de kerstvakan-

Streetdance bij GSV-Heemstede

PvdA zet vrijwilligers 
in het zonnetje
Heemstede - Het zijn de 
Heemstedenaren, die het 
zo prettig wonen maken in 
Heemstede. Veel inwoners 
zetten zich niet alleen in voor 
hun directe omgeving maar 
doen als vrijwilliger meer, 
soms veel meer voor de sa-
menleving. De Partij van de 
Arbeid maakte haar waarde-
ring voor de vele vrijwilligers 
tijdens de nieuwjaarsbijeen-
komst op 8 januari kenbaar 
door twee Heemsteedse vrij-
willigers een boeket bloemen 
en een bon om een keer met 
twee personen uit eten te 
gaan te overhandigen. 
Peter van de Loo is al elf jaar 
vrijwilliger bij Vluchtelingen-
werk Heemstede en Ben-
nebroek; zo’n dertig uur per 
week. Deze vrijwilligers zor-
gen voor een ontvangst van 
statushouders in de gemeen-
te en begeleiden hen naar 
werk of scholing. Peter is te-
vens coördinator en organi-
seert in die functie zorgt hij 
voor de verdeling van de ta-
ken. Hij overlegt ook met de 
gemeentelijke politiek om 
vrijwilligers en vluchtelingen 
op weg te helpen in de Ne-
derlandse regels. Voor een 
goede opvang zouden eigen-
lijk meer net zo betrokken 
vrijwilligers nodig zijn. Voor 
zijn inzet voor de gemeen-
schap ook na zijn pensione-
ring verdient Peter alle waar-
dering. 

Fabienne van de Tas, 21 jaar, 
kom je altijd tegen als er iets 
te doen is in Heemstede. Als 

deelnemer maar ook als vrij-
williger.
Als sinds jaren is vrijwilliger 
bij de Buitenboel, een meer-
daagse vakantieactiviteit voor 
kinderen van 6 tot 12 jaar. De 
buitenboel wordt georgani-
seerd door de jongerenwer-
kers van Wij Hemstede ge-
naamd. Daarnaast is zij voor-
zitter van de Heemgames. 
Deze club organiseert samen 
met Wij Heemstede activitei-
ten op onder meer Konings-
dag voor jongeren van 12-18 
jaar. 
Fabienne is lid van de jeugd-
commissie van HBC voet-
bal. Zij neemt onder meer het 
jeugdweekend voor haar re-
kening. Alsof dit niet genoeg 
is, organiseert zij in de zomer 
het open toernooi van HBC-
tennis.

Fractievoorzitter Johan Maas 
zette de beide vrijwilligers 
als teken van waardering na-
mens de PvdA in de bloemen.

De twee Heemsteedse vrijwil-
ligers Fabienne van de Tas en 
Peter van de Loo in de bloe-
men

Volgens de Heemsteder kan Heemstede terugkijken op 
een prima verlopen jaarwisseling. Ik zou hier graag wat 
kanttekeningen bij plaatsen.
In Merlehoven begon het geknal al in de ochtend rond elf 
uur, tevens liet men een spoor van vernielingen na. Er zijn 
diverse kleine afvalbakjes die de gemeente bij bijvoorbeeld 
de voetbalkooi geplaatst heeft vernield door er vuurwerk in 
te gooien zodat ze uit elkaar spatten.
Zwaar vuurwerk is in tuinen gegooid waardoor huisdieren 
in de stress sprongen. Het is het zoveelste jaar dat het mis 
gaat in de wijk, en geen hond die er wat aan doet.
Nu weet ik dat Merlehoven een ‘vergeten wijk’ is bij de
politie, maar moet het daarom zover komen?
Men vergeet dat de schade op de belastingbetaler verhaald 
wordt, en daar zijn wij met z’n allen de dupe van.

Aan het eind van 2017 kan men weer tevreden vaststellen 
dat ondanks de branden en vernielingen in Merlehoven de 
nacht rustig is verlopen.
Bert Kruithof, Heemstede

Jaarwisseling toch niet zo
rustig verlopen

Lezerspost
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Sfeervolle 
nieuwjaars-
receptie bij 

VEW
Heemstede - Afgelopen 
zaterdag hield voetbalver-
eniging VEW aan de sport-
parklaan in Heemstede zijn 
nieuwjaarreceptie. Het was 
gezellig druk ondanks het 
voorspelde slechte en gladde 
weer. In de nieuwjaarspeech 
van voorzitter Harry Wierda 
was er allerlei goed nieuws te 
melden. VEW gaat bestuurlijk 
namelijk een goed jaar tege-
moet. Harry Wierda krijgt dit 
jaar versterking in het hoofd-
bestuur. Ronald Siezinga is 
aangetreden als vicevoorzit-
ter en zal aan het einde van 
2017 de voorzittershamer 
van Harry, die inmiddels zijn 
10e jaar als voorzitter ingaat, 
overnemen. Verder zal het 
jeugdbestuur worden uitge-
breid tot 6 mensen en komt 
er ook voor de penning-
meester Maarten Veenhof 
bestuurlijke hulp bij. Verder 
werd bekend dat Dirk Ne-
derveen (zie foto), penning-
meester van de bar bij VEW, 
benoemd werd tot lid van 
verdienste van de club. Hij 
kreeg zijn oorkonde omdat 
hij al jaren lang de inkomsten 
vanuit de bar, wat ongeveer 
een derde van de totale be-
groting van deze voetbalclub 
uitmaakt, uiterst zorgvuldig 
in beheer heeft. Iets waar het 
bestuur en alle leden hem 
zeer erkentelijk voor zijn. Re-
centelijk nog is het mede 
door zijn inspanning moge-
lijk om met pin te betalen en 
is er een mooi professionele 
koffiecorner gekomen in de 
gezellige kantine, die inmid-
dels ook een set openslaande 
deuren naar het terras rijker 
is. Op voetbal gebied kon nog 
worden gemeld dat de selec-
tie dit weekend zich op Texel 
zich zal voorbereiden op de 
tweede helft van de compe-
titie. Deze zal voor VEW star-
ten op de 21e januari met een 
thuiswedstrijd tegen VVC.        

Dirk Nederveen.

“Onze moeder 
wordt 90”

Ik hoop dat 90 jaar ook een 
mijlpaal is en jullie een fo-
to van onze moeder willen 
plaatsen! Aldus Eveline van 
Andel-Klein. 
Vorige week deed ‘de 
Heemsteder’ een oproepje 
voor jubilarissen. Als je 90 
jaar oud wordt is dat een 
heuse mijlpaal. Mevrouw 
Lies Klein-den Breejen 
wordt op 21 januari aan-
staande 90 jaar!

MIJLPAAL

Nieuwjaarsreceptie in volle Burgerzaal
Heemstede – Maandag-
avond tegen acht uur was de 
Burgerzaal flink volgelopen 
om elkaar een goed nieuw-
jaar te wensen en de nieuw-
jaarsspeech van burgemees-
ter Marianne Heeremans te 
horen. Beschouwingen over 
politieke onrust in de wereld 
kwamen aan de orde. Uiter-
aard passeerden ook Heem-
steedse zaken de revue. Een 
van de dingen die aandacht 
verdiende is ‘dialoog’.
Dialoog is belangrijk. De ge-
meenteraad maakt in haar 
besluitvormingen zorgvuldi-
ge afwegingen. Er zijn allerlei 
mogelijkheden voor mensen 
om hun stem te kunnen la-
ten horen. En daar wordt ook 
naar geluisterd. In Heemste-
de kunnen inwoners inspre-
ken bij de commissieverga-
deringen, zodat de raadsle-
den rekening kunnen hou-
den met hun meningen. Dit 
is een alom beproefde vorm 
van inwoners betrekken. 

Toch is het spreekrecht iets 
wat steeds vaker vragen op-
roept. Zeker, er wordt goed 
geluisterd naar wat door in-
sprekers naar voren wordt 
gebracht. Maar er is niet echt 
sprake van een dialoog. Een 
burger mag zijn zegje doen, 
vragen beantwoorden, en dat 
is het dan. Maar... hoe uitno-
digend is dit eigenlijk? Hoe 
kunnen we van inspraak naar 
samenspraak komen? Zoek 
de legitimatie van een voor-
stel en vervolgens ook van 
het besluit daarover in de be-
raadslagingen zelf. De vraag 
is of dit kan gebeuren als 
burgers slechts een paar mi-
nuten mogen inspreken. 
De burgemeester sprak over 
het meer betrekken van in-
woners bij het politieke de-
bat. “In de media zien we veel 
discussies over de vraag hoe 
we het democratisch bestel 
zo kunnen veranderen dat 
het beter past bij deze tijd. 
De landelijke vernieuwings-

beweging ‘Code Oranje’ luidt 
de noodklok en vraagt bij de 
minister om ruimte voor ex-
perimenteren. Bijvoorbeeld 
met onafhankelijke burgers 
in de raad. Dat lijkt mij een 
goed idee om hier nou eens 
uit te proberen. Wij zijn er 
hier met het Havenlab alvast 
mee begonnen: een groep 
inwoners maakt een plan om 
de haven bij de Heemsteedse 
Dreef aantrekkelijker te ma-
ken. Met veel enthousiasme 
is het Havenlab aan de slag 
gegaan en onder grote be-
langstelling is in december 
het plan gepresenteerd.” 
Vergeleken met de wereld 
om ons heen is wat er in 
Heemstede gebeurt natuur-
lijk maar heel betrekkelijk. 
“Maar toch”, aldus Marianne 
Heeremans, “was er in 2016 
wel het een en ander aan de 
hand. Zoals alle perikelen 
rond de overweg bij Alverna 
en de intocht van Sinterklaas; 
de toekomst van de voor-
malige peuterspeelzaal aan 
de Reggelaan en gevaarlijke 
perscontainers. Maar ook het 
vertrek van HBB uit het col-
lege en de nieuwe coalitie 
met wethouder Sebastiaan 
Nieuwland (D66), die zich 
overigens razendsnel heeft 
ingewerkt. De nieuwe coalitie 
zorgde voor een koerswijzi-
ging voor Vomar en Manpad-
slaangebied.”
De gast dit jaar die een 
nieuwjaarswens uitspreekt 
was vrijwilliger van het jaar, 
Dirk Jan van der Wal van de 
Spaarnegeuzen. “Mijn wens 

voor u is dat u dit jaar de tijd 
en ruimte vindt om dat te 
doen waar u plezier in heeft 
en waar u misschien ook een 
ander een plezier mee doet. 
Ook wens ik dat u dit jaar de 
moed heeft om iets nieuws te 
proberen. En dat we elkaar 
de ruimte geven om fouten 
te maken en daar van te le-
ren. En natuurlijk wens ik u 
daarbij heel veel geluk en ge-
zondheid toe.”
Na het officiële gedeelte kon 
ieder het glas heffen, een 
hapje nemen en luisteren 
naar de gemoedelijke klan-
ken van A Latin Jazz Mee-
ting onder leiding van raads-
lid But Klaasen.
Ton van den Brink 

Bootcamp bij HBC Gymnastics
Heemstede - Nieuw in het 
programma bij HBC Gym-
nastics is bootcamp op de 
maandagavond. Om 19.00 
uur wordt gestart bij de 
gymzaal van de Evenaar, v 
d Waalslaan in de geleerde-
wijk. Wat houdt bootcamp in? 
Een bootcamples bestaat uit 
een warming up en aanslui-
tend oefeningen met Kettlle-

bels, gewichten, touw en het 
eigen lichaam. Dit alles heer-
lijk in de buitenlucht. Laat het 
goede voornemen om meer 
te bewegen uitkomen. Is het 
buitenslporten een bezwaar? 
HBC Gymnastics heeft ook 
diverse lessen in de zaal. Na-
dere in-formatie op www.hb-
cgymnastics.nl of een mail 
naar info@hbcgymnastics.nl.
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Levensmuziek uit Roemenië
Heemstede - Stoppen met 
roken, sporten of diëten, het 
zijn goede voornemens. Al-
dus Monique Klompé in haar 
begroeting van de leden van 
de Heemsteedse Kunstkring 
bij het Nieuwjaarsconcert op 
zondagmiddag in de Oude 
Kerk. Een goed voornemen 
voor 2017 is om  nog meer te 
geven om je familie of vrien-
den, daar mag de Kunstkring 
ook best bij. Want dit concert 
is er tevens voor om nieuwe 
leden te krijgen. De kerk zat 
afgeladen vol. Tja, wat wil je 
als je Mihai Scarlat met zijn 
ensemble uitnodigt. 26 Man/
vrouw die originele Roe-
meense volksmuziek spe-
len. Met klaagliederen als de 
doina`s de vrolijke Sirba`s en 
de bekende Hora`s. Zij spe-
len op traditionele Roemeen-
se instrumenten als de cim-
baal die centraal staat en de 
toon zet bij ieder muziekstuk. 
De panfluit, de taragot, een 
open klarinet gelijkend blaas-
instrument, maar met een ei-
genwijze klank die je niet te 
dicht bij je moet horen. Lijkt 
wel een sopraansaxofoon. 
De trompetviool die klinkt als 
een viool met een trompet op 
de achtergrond en soms an-
dersom.  Je voelt je bij deze 
muziek betrokken bij de brui-
loften waar deze muziek al-
tijd gespeeld wordt, op de 
bergen waar de schapen de 

bloemetjes bij die muziek op-
vreten of als je, zoals bij de 
melancholieke doina ach-
ter de paard en wagen naar 
het kerkhof loopt. Muziek 
die bij het leven hoort, dat 
sprankelt, levenslustig is, ju-
belt, lacht en huilt. Gespeeld 
door maar vier Roemenen in 
het ensemble met tweeën-
twintig Nederlandse profes-
sionele instrumentalisten die 
door Mihai tot Balkan gip-
sy gevormd zijn. Met de bij-
behorende lach. Zoals Els de 
trompetviool speelt, naar vo-
ren gehaald door Mihai met 
de mooiste uit de Balkan fol-
klore kleding die bijna vol-
doet aan de eisen van Andre 
Rieu, waar Mihai overigens 
gewoon jaloers op is. Hele-
maal niet nodig want de Roe-
meense kleding, hand gebor-
duurd, zie je op het Vrijthof 
niet. Wat een rijke middag in 
Heemstede met dit concert 
waar de Heemsteede Kunst-
kring zich weer manifesteer-
de als een organisatie die het 
iedereen gemakkelijk maakt 
om topvoorstellingen in the-
aters in de hele regio gemak-
kelijk te bezoeken. Zij zorgen 
voor de beste kaartjes, met 
soms nog vervoer naar de 
voordeur van het theater.
Kijk maar eens op:
www.heemsteedsekunst-
kring.nl.
Ton van den Brink 

Heemstede - Scouting Graaf 
Bernadotte is volgens tradi-
tie het nieuwe jaar begonnen 
met de boerenkoolmaaltijd. 
Met bijna 70 mensen nuttig-
den zij afgelopen zaterdag 7 
januari een heerlijke maal-
tijd. Enthousiaste Stamle-
den (leden 23+) hebben de 
maaltijd bereid waar de he-
le groep gezamenlijk van 
heeft genoten. Terwijl het in 
de keuken een druk gebeu-
ren was, speelden de jeugd-
leden in het bos een spel. In 
groepjes moesten de welpen, 
scouts en explorers een stad 
bouwen. Elk onderdeel van 
de stad, uiteenlopend van 
een radiostation tot een win-
kelcentrum, kon worden wor-
den verdiend door het uitvoe-
ren van een samenwerkings-
opdracht.

Ook scoutinggroep St. Pa-
schalis Baylon organiseer-
de zaterdag de bekende 
‘Boerenkooldag’. Om 13.30 
uur verzamelden de jeugd-
leden bij de ruïne in het 
Groenendaalse bos om een 
groot spel te spelen. Ook 
stond het kookteam al klaar 
om te beginnen met koken. 
Boerenkool koken voor 90 
man is niet niks, ongeveer 
40 kilo in totaal!
Vooraf aan de middag heb-
ben de kinderen hun goede 
voornemens opgeschreven 
en in de voornemens doos 
gedaan. De doos werd ech-
ter gestolen door Arnold de 
dief. Arnold was dit jaar erg 
eenzaam en verdrietig tij-
dens oud en nieuw. Zijn doel 

was om het inluiden van het 
nieuwe jaar in de weg te zit-
ten, zodat hij niet de enige 
was met een slechte start. De 
kinderen hebben verschil-
lende opdrachten onderno-
men om Arnold op te spo-
ren en op te vrolijken. Met 

succes! De voornemens zijn 
gelukkig weer terug en ook 
Arnold is opgevrolijkt. Tegen 
17.30 uur waren ook de ou-
ders, broertjes en zusjes wel-
kom om met zijn allen een 
heerlijk bord boerenkool met 
worst te eten bij een knispe-
rend kampvuur. De oudere 
leden hebben de dag afge-
sloten met een nieuwjaars-
borrel. Al met al een geslaag-
de dag!

Scouting St. Paschalis Baylon.

Heemstede - Het is in deze periode moeilijk om iets bloei-
ends te vinden in de natuur, maar het is er wel. Hier is 
er een: de Hamamelis-Toverhazelaar. Een vroeg bloeiende 
heester die ook echt een lust voor het oog is in deze kou-
de en donkere dagen.
Hij  heeft bijna lichtgevende bloemen aan de kale tak-
ken, lekker ruikend zijn ze ook. De Toverhazelaar houdt 
wel van wat zon, half schaduw mag ook, maar dan zal de 
bloei dan iets afnemen. De bloei kan door een vorstperio-
de iets verschuiven, zodra de temperatuur weer toeneemt 
gaat de bloei weer door, je kunt er lang plezier van hebben. 
De heester kan wel uitgroeien tot 3 meter en wordt even 
breed, van snoeien wordt hij niet blij. Er zijn vele soorten, 
van geel tot oranjerood. Een tak in een vaas is zeer decora-
tief, en geeft een betoverende geur af in huis. U kunt hier-
mee dus de wintertuin een beetje in huis halen...

Foto en informatie: Marenka Groenhuijzen

Winterfoto: Haal de wintertuin in huis 

Boerenkoolmaaltijden bij 
scoutingverenigingen

Scouting Graaf Bernadotte.

Een bakkie 
met de VVD

Heemstede - Op zater-
dag 14 januari staat de 
VVD met de ‘Bakkie doen-
truck’ op de Binnenweg in 
Heemstede. De VVD wil 
graag weten wat er speelt 
in uw buurt. Onder het ge-
not van een bakkie komen 
vaak de leukste gesprek-
ken tot stand, over de 
meeste uiteenlopende on-
derwerpen. Wat gebeurt 
er bij u in de buurt? Wat 
kan er beter en wat gaat 
er juist goed.
Ook staat het VVD Twee-
de Kamerlid Ingrid de Ca-
luwé bij de truck. Dus 
heeft u een vraag over de 
politiek, een standpunt 
van de VVD, een zorg die 
u wilt delen of gewoon zin 
in koffie. 
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Zaterdag 14 januari 
Cruquiusconcert met Cor-
devento, 20.15u. 22,50 eu-
ro. Info:
www.CruquiusConcerten.nl

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

Jazz in Zandvoort met De-
borah J. Carter en band, 
14.30 uur.
Reserveren: 0235310631, 
www.jazzinzandvoort.nl,
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.
Theater De Krocht, Grote 
Krocht 41, Zandvoort. Toe-
gang: 15,-.

Zondag 22 januari, 15u. 
Theeconcert, Oude Kerk 
Heemstede met Het Dom-
stad Blazers Ensemble. 
Met werk van Bach, An-
driessen en Brahms.
Toegang gratis, wel deur-
collecte. Na afloop samen-
zijn met thee, koffie en ge-
bak in de Pauwehof.

Politieke partijen
Zaterdag 14 janua-
ri ‘Bakkie doen-truck’ van 
de VVD op de Binnenweg 
in Heemstede. Koffie drin-

Auteursbezoek
Zaterdag 14 januari Af-
vallen met Nederland, boek 
van Jeroen van Egmond. 
Gepresenteerd bij boek-
handel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. 13-
15u. Vrij toegang.

Dinsdag 17 januari, 
19.30u Ingrid van Essen 
en Kiki Mol-van der Lee bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede. 
Vertellen over hun boek 
‘Schoolmania’. 
Toegang: 5,- euro.
Reserveren gewenst: 023-
5282472.

Woensdag 18 januari 
Jolanda Withuis over haar 
boek ‘Juliana’ in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Georganiseerd door 
boekhandel Blokker en 
WIJ Heemstede. 10,-. Re-
serveren via:
nfo@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Excursies
Zondag 15 januari Bos-
uilen luisteren op Ley-
duin, Vogelenzang. 19.00-
20.30u. Vertrek: parkeer-
terrein Mandpadslaan. 
Deelname: vanaf 2,-. Meer 
info en aanmelden:
www.gaatumee.nl.

Film
Donderdag 19 januari 
Waargebeurd verhaal over 
kamerheer in het Ameri-
kaanse Witte Huis. Plus 
lunch: 13,50 euro. Wij 
Heemstede, Herenweg 
96, 10.30u. Reserveren tot 
dinsdag 17 januari:
www.wi jheemstede .n l , 
5483828 of bij de receptie 
van de Luifel.

Inloop computers
Dinsdag 17 januari, 10-
12u binnenlopen bij Seni-
orweb, die computerles-
sen verzorgt bij WIJ Heem-
stede, De Luifel, Heren-
weg 96. Info over cursus-

AgendA sen, voor en door senioren. 
Gratis toegang. 

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

Woensdag 18 januari 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, 13.30-15u, ditmaal: uil-
tje van klei maken. De Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 5, 
aanmelden: 023-5483828.

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

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

Lezingen
Donderdag 12 januari 
Lezing/documentaire Bali, 
land van goden. 20-22u. 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. Entree: 8,-.  
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Donderdag 19 januari 
vertelt predikant Aart Mak 
op uitnodiging van Brok-
king & Bokslag Uitvaar-
begeleiding over troost bij 
sterven en rouwen. 
20u, Inloop: 19.30u. Loca-
tie: De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Toegang 
gratis.
Aanmelden: Brokking & 
Bokslag Uitvaartbege-
leiding, 023-5310238 of 
info@brokkingenbokslag.nl.

Maandag 23 januari 
Informatieve avond over 
digitale erfenis en wacht-
woordenboekje. Georga-
niseerd door Alice Loeters 
Uitvaartverzorging. 19-21u. 
Locatie: Kopie-Druk Sant-
poort, Hoofdstraat 189B, 
Santpoort-Noord. Toegang 
gratis. Opgeven via:
info@aliceloeters.nl.

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

ken en in gesprek gaan 
met bijv Tweede Kamerlid 
Ingrid de Caluwé. 

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

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

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

Themabijeenkomst 
Donderdag 12 januari, 
20u vertelt straatpas-
tor Joop Bos over daklo-
zen en zwervers op uitno-
diging van PKN Heemste-
de. Pauwehof, Achterweg 
19 Heemstede.
Toegang: 5,-.
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ZATERDAG 21 JANUARI • CABARET 

RONALD SNIJDERS
Welke Show

ZATERDAG 28 JANUARI • MUZIEK

WIBI SOERJADI
Concertpianist en componist

ZATERDAG 14 JANUARI • CABARET

HENRY VAN LOON
Sleutelmoment

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

ZATERDAG 4 FEBRUARI • JAZZ
ERIC TIMMERMANS, bas
EDWIN RUTTEN, zang/verteller
JEAN LOUIS VAN DAM, piano
ERIK KOOGER, drums

VRIJDAG 20 JANUARI • MUZIEK 

DANA ZEMTSOV, altviool
& CATHELIJNE NOORLAND, piano

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 25,00

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

Bij Sfeervol aan tafel:
Alles wat u wilt weten over plaids
Heemstede - Claudia van 
den Berg is eigenaresse van 
de webshop Ookinhetpaars 
(www.ookinhetpaars.nl).
Ookinhetpaars heeft een 
mooie collectie kleurrijke 
kussens en warme plaids, 
dekens en spreien. Bij Sfeer-
vol aan Tafel in de Jan van 
Goyenstraat, hoek Jan Mien-
se Molenaerplein in Heem-
stede vertelt ze hier zaterdag 
over.
Veel mensen hebben nog een 
oude deken van vroeger lig-
gen, uit oma’s tijd. Deze de-
kens zien er nog vaak nog 
heel goed uit en kun je nog 
gewoon gebruiken. Ook zie 
je dat mensen iets anders 
maken uit zo’n oude deken, 
een kussen of een tas bij-
voorbeeld. Je doet dus je le-
ven met een wollen deken, ze 
slijten amper en blijven mooi. 
En natuurlijk zijn ze heerlijk 
warm! En weer helemaal in. 
Veel mensen vinden het pret-
tig om op de bank een plaid 
over zich heen te trekken. Als 
je een hele avond zit krijgt 
je het toch wat kil. Een plaid 
houdt je lekker warm en de 

verwarming hoeft niet hoger. 
Ook worden dekens steeds 
meer op bed gebruikt, terug 
naar vroeger dus. Wol ademt 
en slaapt daardoor voor veel 
mensen prettiger dan een 
dekbed dat vaak wat broeie-
rig warm kan worden.
Bij Sfeervol aan Tafel vertelt 
Claudia over wol en het ge-
bruik ervan in plaids en de-
kens. Hoe worden plaids ge-
maakt? Van welke materia-
len? Je hebt plaids en dekens 
in katoen en verschillende 
wolsoorten. Ze vertelt over 
welke wolsoorten er allemaal 
zijn en wat hun specifieke ei-
genschappen zijn. Ook laat 
ze verschillende soorten wol 
zien en voelen, van mohair 
tot lamswol, van merino tot 
alpacawol. En is wol wel dier-
vriendelijk en waar moet je 
dan op letten? En natuurlijk: 
hoe onderhoud je je plaid?

Een selectie plaids van Ook-
inhetpaars is onder andere te 
koop bij Sfeervol. Zaterdag 
14 januari is Claudia de hele 
dag aanwezig om te vertellen 
en advies te geven. 
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Voorbereiding bestemmings-
 plan ‘Volmaackt’ 
- Omgevingsvergunningen

Volg ons via 
Twitter en Facebook

Ingrijpende gevolgen voor het verkeer
Start reconstructie Herenweg fase 4
Van maandag 16 januari tot eind juli 2017 
wordt gewerkt aan de reconstructie van de 
Herenweg fase 4. Het deel tussen de Rijnlaan 
en de grens met Bennebroek wordt dan 
opgeknapt. Tijdens de werkzaamheden is 
dit gedeelte van de Herenweg (N208) voor 
gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting 
(richting Haarlem) afgesloten. Buslijn 50 
Haarlem-Leiden rijdt gedurende de hele 
periode in beide richtingen via Glipperweg-
Glipper Dreef en Heemsteedse Dreef; alle 
haltes op Herenweg en Wagenweg vervallen. 

Afgesloten weggedeelten
Vanaf maandag 16 januari is de Herenweg tussen 
Prinsenlaan en Rijnlaan afgesloten voor doorgaand 
gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting, dus 
richting Haarlem. De weg is wel open voor verkeer 
in zuidelijke richting, dus richting Bennebroek. 
Buslijn 50 heeft zijn route in beide richtingen 
aangepast en rijdt gedurende de hele periode dat 
er aan de weg wordt gewerkt via Glipper Dreef-
Heemsteedse Dreef-Dreef (Haarlem). Dit betekent 
dat lijn 50 in deze periode niet over de Herenweg 
en Wagenweg rijdt! Fietsers en voetgangers kunnen 
wel in beide richtingen gebruik blijven maken van 
de Herenweg.

Omleidingen
Auto’s en vrachtverkeer
Het doorgaande verkeer uit zuidelijke richting 
wordt omgeleid via de Prinsenlaan- Glipper Dreef-
Van Merlenlaan. Verkeer uit noordelijke richting kan 
gewoon via de Herenweg richting Bennebroek. 
De werkzaamheden zijn zo gepland dat het 
bloemencorso gewoon gebruik kan maken van de 
Herenweg.

Buslijn 50
Buslijn 50 Leiden-Haarlem rijdt vanaf maandag 
16 januari tot eind juli 2017 een alternatieve route 
in beide richtingen. In deze periode rijdt lijn 50 via 
Bennebroekerlaan-Binnenweg-Glipperweg-Glipper 
Dreef-Valkenburgerlaan-Heemsteedse Dreef (N201) 

-Zuiderhoutlaan-N205-Dreef. Dit betekent dat alle 
haltes op de Herenweg (Heemstede) en Wagenweg 
(Haarlem) vervallen! 

Fietsers en voetgangers
Fietsers en voetgangers worden langs de 
werkzaamheden geleid. Daarbij moet men er 
rekening mee houden dat het fietsverkeer in twee 
richtingen over één fietspad wordt geleid. 

Werkzaamheden
De opknapbeurt van de Herenweg vindt plaats in 
vier fasen. De eerste drie fasen zijn tussen 2011 en 
2013 uitgevoerd. Deze laatste fase 4 werd eerder 
uitgesteld door bezuinigingen.
 
Informatie
Actuele informatie over de werkzaamheden en 
omleidingen staat op onze website 
www.heemstede.nl > Plannen en projecten > 
Herinrichting Herenweg fase 4.
De website www.arriva.nl geeft actuele informatie 
over de gewijzigde dienstregeling voor de buslijn 
50. Op www.ov9292.nl kunt u uw reis met het 
openbaar vervoer plannen.

Vandaag worden vanaf ongeveer 19.00 uur alle 
ingeleverde kerstbomen verbrand op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef. Elke ingeleverde kerstboom 
levert een lootje voor de loterij en € 0,20 op. 
Kerstbomen kunnen vandaag tot uiterlijk 18.30 
uur nog worden ingeleverd op het Raadhuisplein 
voor het raadhuis en op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.30 uur en 
wordt verricht door wethouder Sebastiaan 
Nieuwland. Gewonnen prijzen worden direct 
uitgereikt. Rond 19.00 uur begint de verbranding 

Kerstbomenverbranding Vrijheidsdreef 
van de ingezamelde kerstbomen onder toezicht 
van de brandweer. Harmonie St. Michaël zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De Vrienden van 
kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) warme 
chocolademelk.

Kerstboom in gft-rolemmer 
of naar milieustraat
Vanaf donderdag 12 januari biedt u uw oude 
kerstboom aan als gft-afval in de groene rolemmer 
of ondergrondse gft-container. Zorg ervoor dat de 
takken zo klein zijn geknipt dat ze niet klem komen 
te zitten in de betreffende container. U kunt uw 
kerstboom ook gratis inleveren bij de milieustraat.



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

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Volmaackt’
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening bekend 
dat de raad van Heemstede een bestemmingsplan 
in procedure heeft genomen voor de realisatie van 
10 woningen in het plangebied ‘Lanckhorstlaan 
/ Reinier van Holylaan, ook wel bekend als 
het project ‘Volmaackt’. De van belang zijnde 
aanwezige documenten kunt u raadplegen via 
www.heemstede.nl > Wonen > (ver)bouwen > 
Bestemmingsplannen.

Gelegenheid indienen zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Volmaackt’ 
wordt op 12 januari 2017 door de commissie 
Ruimte behandeld. Als de commissie met het 
ontwerpbestemmingsplan instemt, wordt het plan 
na deze vergadering formeel ter inzage gelegd, 
waarna de gelegenheid bestaat om binnen de 
termijn van zes weken een zienswijze in te dienen. 
De terinzagelegging wordt gepubliceerd in 
HeemstedeNieuws en de Staatscourant.

Geen advies onafhankelijke deskundige
Er is voor het ontwerpbestemmingsplan geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie is 
die om advies kan worden gevraagd. Voor het te 
behandelen bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt 
dat provincie en hoogheemraadschap op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening al formeel bij de 
voorbereiding worden betrokken.

Melding verwijdering gemeentelijke bomen
- 5 essen op het binnenterrein van de Franz 

Leharlaan, ter hoogte van huisnummers 52 
 en 134 (herplant 3 bomen)
- 15 bolacacia’s in het trottoir van de W. Denijslaan, 

tussen de Provinciënlaan en Broeder Josephlaan 
(herplant 6 bomen in het gazon)

- 1 linde achter Dr. Schaepmanlaan 14 
 (geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding 

reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is 
een aankondiging van feitelijk handelen, 
waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 57, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 98611, ontvangen 23 december 
2016

- Glipperpad 1, het verbouwen en uitbreiden van 
de woning, wabonummer 98669, ontvangen 

 23 december 2016
- Javalaan 67, het plaatsen van een kapverdieping, 

wabonummer 100607, ontvangen 29 december 
2016

Aanvraag omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Vossenlaan 2, bouw van een stal voor vee, 

behorende bij de boerderij + bouw van een 
schuur voor de tuindienst, wabonummer 99355, 
ontvangen 27 december 2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Irislaan 20, het plaatsen van een dakopbouw, 

wabonummer 84737, ontvangen 8 november 
2016

- Spaarnzichtlaan 9B, het ophogen van 
een gemetselde muur en plaatsen poort, 
wabonummer 94061, ontvangen 8 december 
2016

- Heemsteedse Dreef, Bronsteeweg, kopersopties 
woningen Project Volmaackt, wabonummer 
94973, ontvangen 9 december 2016 

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Bronsteeweg 19, het uitbreiden van een 

woonhuis en diverse gevelwijzigingen, 
wabonummer 58780, verzonden 5 januari 2017

- Kerklaan 27, het wijzigen van de bestemming 
detailhandel naar een personal training studio, 
wabonummer 65494, verzonden 5 januari 2017

- Glipperweg 10, het wijzigen van de voorgevel, 
wabonummer 95613, verzonden 6 januari 2017

- Van Merlenlaan 37, het kappen van een zeeden, 
wabonummer 95489, verzonden 6 januari 2017

- Van Merlenlaan 9, het kappen van een beuk, 
wabonummer 96328, verzonden 6 januari 2017

- Jacob de Witstraat 18, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 96631, verzonden 

 6 januari 2017
- Glipper Dreef 159, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 96782, 
verzonden 9 januari 2017

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