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Nieuwe rubriek!
Historische (tol-)poorten 
in wandelbos Groenendaal
Heemstede - De historische 
tolpoort van de foto stond 
ooit aan de Leidsevaart (Sta-

tion Heemstede–Aerdehout) 
op de hoek van de Zand-
voortselaan, met de wapens 
van Haarlem en Leiden erin. 
In 1657 werd tussen Haarlem 
en leiden een trekvaart ge-
graven. Het voorgaande hou-
ten tolhek werd gebruikt voor 
de trekschuiten, met kloeke 
paarden, zeilen was er verbo-
den, en de diligence was een 
openbaar vervoermiddel. De 
houten poort werd vervan-
gen door een stenen tolpoort, 
toen vervoermiddelen sneller 
werden met koetsen en au-
to’s, die overigens regelma-
tig tegen de zuilen aanreden.
Na betaling opende de tol-
gaarder het tolhek en kon 
de reis weer worden voort-
gezet.
Tol werd geheven tot 1916.
In verband met de wegver-
breding in 1925 en gevaar 
voor instorting is de poort af 
gebroken, na vijf jaar kreeg 
die een nieuwe bestemming 
en werd de toegangspoort tot 
de tennisbanen bij Landgoed 
Groenendaal. Nu komen er 
mensen door de poort om 
een balletje te slaan. 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

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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Met Harmonie St. Michael 
het nieuwe jaar in
Heemstede - Hou de olie-
bollen nog maar even warm 
en de champagne koud, 
want we willen het oude jaar 
uitluiden. St. Michael wilde 
zich eerst uitleven op Fanfa-
re for the third Planet, daar 
kan je mee binnenkomen, 
wat een mooi begin van een 
oudejaarsconcert, afgelopen 
zondag.
Het publiek ging er recht 
voor zitten in de kerkbanken 
van de Bavokerk aan de He-
renweg, de ‘thuiskerk’ van de

Harmonie. Pastor Ans Dekker
keek terug op het jaar 2017. 
Wat ging er goed en wat fout, 
je hoeft niet katholiek te zijn 
om terug te kijken naar de 
vruchten die je voortbracht 
en wat er onder je ogen ver-
dorde. Oudjaar is geen chris-
telijk feest, maar wel een mo-
ment van reflectie.
Een moment van huilen en 
lachen. Rouwen en dansen. 
Liefde en eenzaamheid. Als 
dan de Moonlight Serena-
de uit 1939 van Glenn Mil-

ler klinkt, mag je die woorden 
nog even laten nawerken.
Je gaat weer op weg met St. 
Michael in Dit is de Dag naar 
2018 waarin je mee kunt zin-
gen over hoop en verwach-
ting, twijfels en zorgen en ga 
ontdekken wat vandaag nog
verborgen is.
Hoe mooi kun je met Harmo-
nie St. Michael met de mu-
ziek van ‘A Klezmer Karna-
val’ het nieuwe jaar 2018 in-
stappen?
Ton van den Brink

Nieuwjaarsbijeenkomst 
en afscheid burgemeester

Heemstede - Donderdag 11 januari vanaf 20.30 uur 
is in het raadhuis van Heemstede de Nieuwjaarsbij-
eenkomst. Tevens wordt dan aandacht besteed het af-
scheid van burgemeester Marianne Heeremans. Inwo-
ners en vertegenwoordigers van organisaties en be-
drijven worden van harte uitgenodigd om gezamen-
lijk te toosten op het nieuwe jaar en persoonlijk afscheid 
te nemen van de burgemeester. Om circa 21.00 uur zal 
de burgemeester haar (laatste) nieuwjaarstoespraak 
uitspreken.

Foto: Marenka Groenhuijzen



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

Correspondenten
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties voor 
particulieren via www.heem-
steder.nl/kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 7 januari

Pinksterkerk: 10u. ds. Arie 
Molendijk
* met KinderAnders-dienst, 
Verhalenboom, DKDD en 
crèche.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 7 januari om 10u.,
Ds. P. Schalk uit Rijswijk.
Na de dienst koffi e drinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 4 januari, 9u. 
Eucharistieviering vg pas-
tor R. Verhaegh.
 
Zondag 7 januari, 10.30u. 
(Nieuwjaars)Eucharistie-
viering met alle koren vg 
pastoor J.J. van Peperstra-
ten (koffi e na afl oop).

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 7 januari, aanvang 
10u. Voorganger mevr. Ds. 
J. van Werkhoven-Romeijn 
(Aerdenhout).

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 7 januari, 10u.  vg 
ds. Jolien Nak

Nieuwjaar wensen

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 7 januari 10.00 uur
Ontmoeting rondom Ro-
meinen 11
o.l.v. J. Oosterom

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (48)

Eigenlijk horen Raadhuis-
straat 77, 79 en 81 bij elkaar, 
gebouwd voor 1900. De toen-
malige pandjes zijn allemaal 
gesloopt rond 1980. Voor de-
ze week bespreken we de 
nummers 77 en 79. De toen-
foto is uit het archief van de 
HVHB. Nummer 79 is tot aan 
de sloop vooral woonadres 
geweest van o.a. Bloemen-
koopman W. v.d. Meij. In het 
Haarlems Dagblad van 27 ju-
li 1926 wordt gesproken over 
een veiling van o.a. de panden 
77, 79 en 81 voor een totaal-
bedrag van fl . 13090,00, infor-
matie bij J. Th. Van Vessem.
Tot in de jaren 40 zien we in de 
Heemsteedsche adressen-
boeken: ‘Timmerman/aanne-
mer, annex Kistenmakerij. J. 
Th. Van Vessem’ op nummer 
77. In 1927 wordt van num-
mer 77 de voorpui aangepast 

met een andere deur en ra-
men. In de jaren 40 verandert 
de naam in: ‘Gebroeders van 
Vessem, aannemers- en tim-
m e r b e -
drijf. Van-
af de ja-
ren 60 
‘N.W. van 
Ve ssem’ 
als tim-
m e r b e -
drijf.
In 2005 
een winkelpui aanpassing 
voor nummer 77 voor ‘Kapsa-
lon Shine’, tot op heden nog 
steeds op dit adres. Voor-
heen behoorde dit pand ook 
bij Bakker Th. Van Dijk. Vanaf 
1983 zit het fi liaal van de bak-
ker op 77-79. Het ‘moederbe-
drijf’ stond in de Clooster-
weg (– zie winkelserie Cloos-
terweg op www.HV-HB.nl). 

‘Baked By van 
Dijk’ is de naam 
sinds 2004 op 
nummer 79.
Volgens de 

Heemsteder van 9 mei 2012 
is het pand geheel vernieuwd 
voor meer en handigere ver-
deling van de ruimte. In 2016 
sloot ‘Baked By van Dijk’ en 
vervolgens nam in 2017 Bak-
ker van Vessem de winkel 
over, voorheen al leverancier 

aan Van Dijk. De nufoto van 
Harry Opheikens is van 28 
december 2017. Grappige cir-
kel: Ooit de timmermannen 
Van Vessem, nu de Bakker 
Van Vessem op deze locatie.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).





Regio - Regelmatig wisse-
len we honden uit met an-
dere asielen om de plaat-
singskans van de dieren te 
vergroten. Sommige hon-
den kunnen bijvoorbeeld 
namelijk sneller geplaatst 
worden in een landelijke 
omgeving. Andere dieren 
hebben minder ruimte no-
dig en passen dus ook in 
onze drukke Randstad. 
Zo is Macy, een kruising 
Stafford van bijna 8 jaar, bij 
ons gekomen. Vandaag wil-
len we haar eens extra on-
der de aandacht brengen. 
Macy is een vrolijk hond-
je dat graag onder de men-
sen is. Ze is dol op knuffe-
len maar nog leuker vindt 
ze het om lekker sportief 
met haar baas aan de slag 
te gaan. 
Dat kan op veel verschil-
lende manieren, zoals agi-
lity en canicross. Bij agility 

(ook bekend als behendig-
heid) gaat het erom dat de 
hond zo snel mogelijk een 
parcours afl egt. Hierbij is de 
samenwerking tussen baas 
en hond enorm belangrijk.
Canicross is eigenlijk ge-
woon hardlopen met je 
hond waarbij het dier met 
een band aan de baas ver-
bonden is. Wel zo veilig en 
vaak gaat de snelheid van 
de baas er op vooruit door-
dat je door de hond wordt 
voortgetrokken. 
Macy zou dus prima op haar 
plek zijn bij een sportief ge-
zin met kinderen vanaf een 
jaar of 10, zonder andere 
huisdieren. Mensen die er 
van houden om hun hard-
looprondje te delen met 
een vrolijk ‘trainingsmaatje’. 
Als ‘meer sporten’ je goe-
de voornemen voor 2018 is 
kom dan eens kennismaken 
met Macy. Samen sporten is 
immers altijd leuker!
Wij wensen alle lezers van 

de Heemsteder een gezond, 
gelukkig en vooral dier-
vriendelijk nieuwjaar.
Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: 

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

Fitgirl Macy

Kraamzorg
Jolien is thuis bevallen van een prachtige dochter. Saar 
is nu 3 dagen oud en ze heeft honger! De borstvoeding 
is echter nog niet zo goed op gang gekomen en vandaag 
nemen we de tijd voor een uitgebreid gesprek. Ook de 
kraamverzorgster Nanda is daarbij aanwezig.
We maken met elkaar een plan zodat Saar voldoende 
voeding binnen krijgt en in de tussentijd hopen we dat 
met dit plan de borstvoeding goed op gang zal komen. 
Jolien is opgelucht en gemotiveerd, mede doordat ze ie-
mand aan haar bed heeft waar ze het volste vertrouwen 
heeft: Nanda de kraamverzorgster.
In onze praktijk proberen we ervoor te zorgen dat iede-
re zwangere zich al tijdens de zwangerschap inschrijft bij 
een kraambureau. Het is handig om dit te regelen voor  de 
16e week.  Wij hameren erop, omdat blijkt dat het zo fi jn is 
om goede hulp te krijgen in de kraamweek. De kraamver-
zorgster komt iedere dag een paar uur thuis bij de men-
sen en helpt dan waar nodig, vooral omdat er in de eer-
ste dagen meer hulp nodig is dan je vooraf zou denken.
Zij let erop dat de controles bij moeder en baby worden 
gedaan en neemt contact op met de verloskundige als 
blijkt dat er reden is tot ongerustheid. Verder brengt ze 
een lading aan ervaring en dus adviezen mee. Ze zal zor-
gen dat ook eventuele oudere broertjes en zusjes betrok-
ken worden bij de baby en dat alles “loopt” in huis.
Net als bij de vrijheid om je eigen verloskundige te kiezen, 
heb je ook de vrijheid om een kraamorganisatie te kiezen. 
Het grootste gedeelte van de zorg wordt vergoed door je 
zorgverzekeraar maar je hebt meestal wel een eigen bij-
drage. Daarom is het altijd goed om in de zwangerschap 
aandachtig je polis door te nemen en eventueel je verze-
kering wat uit te breiden.
Saar kwam vorige week mee met haar moeder naar on-
ze praktijk, samen kwamen ze op nacontrole. Een wolk 
van een baby, 6 weken oud en ze gaat inmiddels goed 
aan de borst.

Annemarijke Brienesse, Cecile Lippes, 
Gerardine Schenk en Iris Zwanenburg.

Verloskundigen aan het Spaarne                    
Antoniestraat 79 Jan van Goyenstraat 25
2011 CP Haarlem 2102CA Heemstede
Tel. 023 5355007
E info@verloskundigenpraktijk.nl
www.verloskundigenaanhetspaarne.nl

Hallo Heemstede: dit zijn wij!Column

‘De bezem door je leven’
Regio - Carmen de Haan or-
ganiseert zondag 7 janua-
ri een verhaallezing: De be-
zem door je leven’. Bevrij-
ding van frustraties, boos-
heid, verdriet, stress en te-
leurstelling bereik je door 
het toepassen van de eeu-
wenoude Hawaïaanse he-
lingsmanier, Ho’oponopono. 
Ho’oponopono betekent een-
voudig gezegd: ‘dingen goed 

maken’ of ‘een fout of storing 
rechtzetten’. Het is een ma-
nier van vergeving voor jezelf, 
in jezelf en met jezelf. De an-
der hoeft hierbij niet aanwe-
zig te zijn. 

De lezing vindt plaats in het 
St. Raphaëlkerkje, Popellaan 
1, in Bloemendaal, van 14.00 
tot 16.00 uur. Bijdrage 9 euro.
Info: www.carmendehaan.nl.

Stralende kinderen bij de 
Sport-In Fun Experience
Regio – Donderdag 28 en 
vrijdag 29 december was één 
groot sportfestijn in het Ken-
nemer Sportcenter. Het was 
weer tijd voor de jaarlijkse 
Sport-In Fun Experience. Kin-
deren konden deze twee da-
gen veel verschillende sport-
clinics doen van karate tot la-
sergamen in een glow in the 
dark hal. Ook waren er voor 
peuters en kleuters een aan-
tal leuke clinics.
Milanne Teunissen is de drij-
vende kracht achter deze 
twee succesvolle dagen. Ze 
werkt als evenementenco-
ordinator bij SportSupport. 
“Het waren 2 geslaagde da-
gen. Ruim 1000 kinderen in 
de leeftijd van 2 t/m 13 jaar 
hebben de Sport-In Fun Ex-
perience bezocht. Donderdag 
waren we rond 10.30 uur al 
helemaal uitverkocht en vrij-
dag hadden we nog maar 50 
kaarten over. Natuurlijk lo-
gisch”, zegt Milanne met een 

grote glimlach, “want het is 
natuurlijk ook echt een leu-
ke activiteit in de kerstvakan-
tie, zeker met dat natte weer. 
Er is voor iedereen iets leuks 
te doen en als je geen clinic 
hebt kon je je lekker uitleven 
op de springkussens in de 
funhal of je laten schminken, 
potje schaak, twister of voet-
bal doen. Kinderen hoefden 
zich niet te vervelen.”
Ook was er een aangepast 
sporten programma. Kinde-
ren met een beperking heb-
ben genoten van korfbal, ju-
do, hockey en ze mochten op 
de airjump. “Het is fi jn om de-
ze kinderen zo zien te genie-
ten van de verschillende spor-
ten, gelukkig is dit elk jaar 
toch weer mogelijk om aan te 
bieden.” Aldus Milanne.
Wilde je airjumpen, laser-
gamen, klimmen of meedoen 
aan een van de glow in the 
dark sporten, dan moest je er 
vroeg bij zijn want die sporten 

waren al heel snel vol. Milan-
ne: “Maar funky hockey, tur-
nen en dansen doen het ook 
altijd goed. Wil je volgend jaar 
zeker zijn van een plek en 
je 1e keus clinics, koop dan 
kaarten in de voorverkoop 
en zorg dat je van tevoren de 
kaarten ophaalt en daarbij de 
clinics kiest.”
De Sport-In Fun Experience 
is inmiddels voor de 19e keer 
georganiseerd door Sport-
Support. Dit jaar voor de 2e 
keer met glow in the dark 
sporten en kleuterprogram-
ma. Wat zeker ook in 2018 
een vervolg krijgt. 
SportSupport voert in op-
dracht van gemeente Haar-
lem verschillende breed-
te-sportstimuleringsprojec-
ten uit. De maatschappelijke 
functie van sport staat hier-
bij vooraan. Denk hierbij aan 
Aangepast Sporten, Oude-
rensport, Sport in de Wijk, 
JeugdSportPas en Vereni-
gingsadvies en Ondersteu-
ning. Voor vijf gemeenten 
heeft SportSupport Buurt-
sportcoaches in dienst. Daar-
naast organiseert SportSup-
port verschillende sporteve-
nementen zoals bijvoorbeeld 
de Olympische Dag Haarlem, 
Haarlems Dagblad Grachten-
loop, Vitaminstore Halve van 
Haarlem, ZorgSpecialistloop. 
Meer weten over al deze pro-
jecten en evenementen: kijk 
op sportsupport.nl.Foto: Renata Jansen Fotografi e
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‘Daarvan wordt een mens in het 
kersverse nieuwe jaar blij!’
Heemstede - Al weer 12 jaar 
wordt in de Bronsteevijver de 
Nieuwjaarsduik gedaan. Me-
vrouw Grolman van ‘t Net, die 
de duik elk jaar aanschouwt, 
legt die vast op beeld en dat 
deed zij nu ook. Ze schrijft: 
“Alle lof voor de eerste en 
enige Heemsteedse Nieuw-

jaarsduikvereniging ‘Hak-
kunwak’.
Het is op 1 januari rond 13.00 
uur een gezellige happening 
aan de Bronsteevijver en bij 
het zien daarvan wordt een 
mens in het kersverse nieuwe 
jaar al blij! Tientallen men-
sen staan in de tuin rondom 

vuurkorven en zeker 10 tot 
12 stoere mensen nemen een 
Nieuwjaarsduik in de toch 
behoorlijk frisse Bronstee- 
vijver. De kruin moet nat! 
Een fantastisch gezicht en 
vanaf de overkant bewonde-
ren wij het enthousiasme en 
genieten ervan!”

Probeer het eens!!

GRATIS Fitness 
tot februari!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Pilates 
tot februari!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Yoga 
tot februari!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Fitness 
tot februari!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

‘Fusie ongewenst’

Hoe verder met de samenwerking 
Heemstede en Bloemendaal?
Heemstede - In de raads-
vergadering van 20 decem-
ber werd flink gediscussieerd 
over het rapport dat de Re-
kenkamer had uitgebracht 
over de samenwerking tus-
sen de twee gemeenten. De 
Rekenkamer is onafhanke-
lijk en kan gevraagd of onge-
vraagd een onderzoek star-
ten naar het effect van beleid. 
De Heemstede en Bloemen-
daal werken op tal van terrei-
nen samen. Bijvoorbeeld aan 
de invoering van nieuwe wet-
geving. Wel is het zo dat ie-
dere gemeente eigen keuzes 

maakt. De clusters van amb-
tenaren worden geleid door 
een leidinggevende van de 
ene of de andere gemeente. 
De twee gemeentesecreta-
rissen volgen de samenwer-
king en sturen bij.
De medewerkers hebben een 
grote vrijheid van handelen. 
Volgens het college werkt 
het uitstekend. Het doel is de 
service aan de burgers te op-
timaliseren en minder kwets-
baar te zijn. Er werd door de 
Rekenkamer geconstateerd 
dat de kosten en opbrengs-
ten onbekend zijn.
De kosten vallen binnen het 
reguliere budget en de op-
brengst is nauwelijks vast te 
stellen.
Harry van Zon (D66) vatte 
het helder samen en liet een 
waarschuwing horen.
Waar leidt dit toe, vroeg hij 
zich af. Het neigt naar groei 
en hij heeft angst voor een 
ambtelijke en vervolgens een 
bestuurlijke fusie. 
“Waar houdt het op? Waar is 
het moment dat wij zeggen, 
ho niet verder?” Hij wil dat er 
een (raads) groep komt die 
kaders gaat stellen. Alle par-

tijen lieten duidelijk horen 
dat een fusie, noch ambtelijk 
noch bestuurlijk gewenst is. 
Alleen D66 gaf aan er voorlo-
pig neutraal in te staan. Bloe-
mendaal is niet betrokken bij 
het onderzoek en heeft, na 
toezending, niet op het rap-
port gereageerd. Heeremans 
(CDA) vindt dat de raad wel 
degelijk invloed heeft via de 
begroting en financiering. 
Hij vindt dat de samenwer-
king nu goed is. Er ligt een 
voorstel om de twee betrok-
ken commissies in Bloemen-
daal en Heemstede eens met 
elkaar te laten spreken. Vol-
gens de burgemeester kan, 
als dat nodig is, alles weer 
ontvlecht worden. “Wij wor-
den niet in een fusie gerom-
meld. We werken samen, niet 
meer en niet minder.” De po-
litiek heeft de zaak op zijn be-
loop gelaten, want het mar-
cheerde allemaal wel. Toch 
neemt de raad de opmer-
kingen van Van Zon serieus. 
Wat wil Heemstede wel en 
wat niet is het onderwerp dat 
de komende maanden zeker 
weer op de agenda komt.
Eric van Westerloo

Nieuwjaars-
receptie RCH

Heemstede - Op vrijdag 5 
januari nodigt sportvereni-
ging RCH alle (oud-)leden, 
vrijwilligers, donateurs, spon-
soren, supporters en ande-
re belangstellenden uit voor 
de nieuwjaarsreceptie die zal 
worden gehouden in het mo-
numentale clubhuis op het 
RCH-terrein aan de Sport-
parklaan. Vanaf 16.30 uur 
bent u van harte welkom. 

Flinke 
schade door 
woningbrand
Heemstede – In een woning 
aan de Dr. Schaepmanlaan in 
Heemstede is zaterdagavond 
brand uitgebroken. Om 20.50 
uur werd de brand in het 
souterrain ontdekt door de 
bewoners. De bewoners kon-
den de brand zelf niet meer 
blussen, dus schakelden 
de brandweer in. Een man, 
vrouw en een kat wisten het 
pand tijdig te verlaten.
Gezien de ontwikkeling van 
de brand heeft de brandweer 
opgeschaald naar ‘middel-
brand’. Twee tankautospuiten 
en een autoladder kwamen 

ter plaatse. Nadat de brand 
onder controle was, is het 
pand geventileerd. De scha-
de aan de woning zou aan-
zienlijk zijn. De kat is door 
medewerkers van de Dieren-
ambulance nagekeken.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Mooie wens 
burgemeester 
Heeremans

Heemstede - Op het op-
roepje ‘schrijf een wens voor 
burgemeester Heeremans, 
die afscheid neemt, kregen 
we leuke reacties. Onder-
staand een van de mooiste:

Dank u voor uw jarenlange 
burgemeesterschap: u voor-
zag uw ambt van een huma-
nitaire glans en mensen bij el-
kaar brengen, waar Heemste-
de u zeer erkentelijk voor is. 
Dank u voor al goede werk en 
ik wens u veel geluk in goe-
de gezondheid toe in onze 
prachtige gemeente.
Mevrouw H. Jansse-de 
Grevel
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IVN Nieuwjaarswerkdag in Groenendaal
Heemstede - Het IVN or-
ganiseert samen met de ge-
meente Heemstede zater-
dag 6 januari een bijzondere 
werkdag in wandelbos Groe-
nendaal. Deelnemers aan de-
ze werkdag gaan esdoorns 
knippen en zagen. Om de na-
tuurwaarde van Groenendaal 
verder te vergroten helpen 
vrijwilligers mee met dit be-

langrijke werk. Een dag lek-
ker buiten werken in de na-
tuur met een groep enthousi-
aste mensen!
Vanaf 1992 wordt het wan-
delbos in Heemstede wordt 
op ecologische wijze be-
heerd. Dit houdt onder ande-
re in dat omgevallen bomen 
en afgebroken takken blijven 
liggen of worden verwerkt in 

takkenrillen. Zagen en knip-
pen is nodig om Groenen-
daal weer natuurlijker te ma-
ken; en flora en fauna mooi-
er te maken. Vooral het zui-
delijk gedeelte is behoor-
lijk opgeknapt! Natuurlief-
hebbers die het leuk vinden 
om in de natuur bezig te zijn 
en een bijdrage willen leve-
ren aan de natuur in Groe-
nendaal kunnen meehel-
pen. Zorg zelf voor werkkle-
ding, laarzen en neem je ei-
gen koffie/thee mee. Voor 
gereedschap, begeleiding en 
een lekkere vlaai bij de kof-
fie wordt gezorgd! Verzame-
len voor deze werkdag is om 
9.30 uur op de grote par-
keerplaats van Groenendaal 
bij het restaurant. De werk-
dag duurt tot 15.00 uur. In-
formatie bij Marc van Schie, 
06-22575748 en aanmelden 
via ivnzk.natuurwerk@gmail.
com. Of kijk op: www.ivn.nl/
zuidkennemerland.

Havendreefproject in rust
Heemstede - Er is kerstre-
ces op de bouw- en slooplo-
catie van de Havendreef aan 
de Havenstraat. Geen stam-
pende machines en langs rij-
dende vrachtwagens, maar 
even rust. Voor fase 2 van 
het project is men bezig de 
grond bouwklaar te maken. 
Het sloopwerk is helemaal af.

Voor fase 1 zijn de huizen zo 
goed als klaar voor de nieu-
we bewoners. Hier en daar 
wordt in de huizen nog wat 
afgewerkt. 
Er is al een echt straatje ont-
staan en de straatverlich-
ting brandt al. Vanaf 8 janu-
ari worden de werkzaamhe-
den weer hervat.

Foto: Harry Opheikens

VEW Oliebollen toernooi: 
groot succes
Heemstede - Op vrijdag 29 december vond het traditione-
le VEW oliebollen toernooi plaats in Sporthal Groenendaal.
Jeugd trainer Jasper v/d Veldt had er wederom een hele kluif 
aan gehad om het toernooishema rond te maken. Om 10.00 
uur traden de JO9 aan voor hun toernooi en vonden ineens 
ook hun ouders als tegenstanders. Hoewel de “oudere jeugd” 
hun best deed ware zij toch geen partij voor de jonge helden 
van VEW. In een spannende finale versloegen de Feestmut-
sen de oliebollen met penalties en konden zij de fles kin-
derchampagne laten knallen. ‘s Middags was het de beurt 
aan de oudere jeugd die er ook een spektakel van maak-
ten. Nog maar 365 nachtjes slapen dan kunnen de VEW-ers 
wederom hun kunsten in de zaal vertonen.

Man raakt met 
scootmobiel te 
water
Heemstede – Een man is 
zaterdagmiddag gewond ge-
raakt nadat hij met zijn scoot-
mobiel te water was geraakt 
bij de Kadijk in Heemstede. 
Door nog onbekende oor-
zaak raakte hij rond een uur 
of twee van de weg en kwam 

met scootmobiel en al in de 
sloot.
De man is door toegesnelde 
ambulancemedewerkers op-
vangen en na de eerste zorg 
naar het ziekenhuis vervoerd 
voor verdere behandeling. 
De brandweer moest er aan 
te pas komen om de scoot-
mobiel van het slachtoffer uit 
de sloot te takelen. De lease-
maatschappij zal de bescha-
digde scootmobiel op komen 
halen.

Foto: Michel van Bergen

Een vernieuwd Rabobank kantoor in Heemstede
Heemstede - Om de klanten 
beter van dienst te zijn, zijn 
inrichting en uitstraling van 
het Rabobankkantoor aan 
de Binnenweg 93-95 gemo-
derniseerd. Tijdens de ope-
ning op 27 december werden 
klanten hartelijk ontvangen 
met een oliebol en een glaas-
je bubbels.
Op 27 december werd de 
blauwe loper uitgerold in 
Heemstede. Tijdens de ope-
ning was het erg druk bij het 
nieuwe kantoor. Niet alleen 
medewerkers maar ook veel 
klanten kwamen een kijk-
je nemen. Ze werden verast 
met een heerlijke oliebol en 
een glaasje bubbels. 

Het vernieuwde kantoor
In het nieuwe kantoor is er 
ruimte gemaakt voor twee 
balies en meerdere spreek-
kamers. Op deze manier is er 

meer ruimte om de klanten 
te ontvangen en van dienst 
te zijn. Ook is er een echt 
‘Heemsteeds tintje’ gegeven 
aan het nieuwe kantoor. Zo 
hangen er in iedere spreek-
kamer grote foto’s van be-
kende gebouwen in Heem-
stede, gemaakt door fotogra-
fe Judith Cappon. Ook de na-

men van de spreekkamers 
zijn hierop afgestemd. 

Heeft u vragen over deze of 
een van de andere bankves-
tigingen? Het volledige over-
zicht van de kantoren en au-
tomaten van Rabobank Haar-
lem en Omstreken vindt u op 
www.rabobank.nl/haarlem.

Film Philomena 
en diner
Heemstede - Donderdag 18 
januari in De Luifel kunt u ge-
nieten van een film en een di-
ner. De film begint om 16.00 
uur en aansluitend kunt u di-
neren. Film en diner deelna-
me: 15,- euro. U ziet de film 
Philomena en de kok van 
WIJ Heemstede kookt voor 
u een heerlijk diner. Philo-
mena Lee raakt als tiener in 
1952 zwanger in Ierland. Ze 
wordt naar een klooster ge-
stuurd om verzorgd te wor-

den. Wanneer haar kind een 
peuter is wordt hij door de 
nonnen voor adoptie zon-
der haar toestemming naar 
Amerika gestuurd. Philome-
na gaat de daaropvolgen-
de 50 jaar naar hem op zoek. 
Wanneer ze Martin Sixsmith, 
een vermoeide, cynische 
journalist, ontmoet vertrek-
ken ze samen naar Amerika 
om hem te zoeken.  Met met 
Judi Dench, Steve Coogan en 
Neve Gachev in de hoofdrol-
len. Herenweg 96, Heemste-
de. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of tel. 
(023)548 38 28.
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Haarlemse kerstshow ‘I love Xmas’ in 
de Philharmonie geestig en aanstekelijk
Regio – Wat was het gezel-
lig en wat hing er een gewel-
dige stemming in de Haar-
lemse Philharmonie de don-
derdag tot en met zaterdag 
voor de kerst. Daar brach-
ten Theatergroep Eglentier, 
Danshuis Haarlem, de Phil-
harmonie Haarlem en ons 
eigen Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest gezamen-
lijk drie avonden achter el-
kaar de daverende kerst-
show ‘I Love Xmas’. Wat een 
heerlijke en aanstekelijke 
voorstelling met humor, mu-
ziek, dans en zang. Sommi-
gen in het publiek hadden 
zich voor deze gelegenheid 
speciaal uitgedost in kerst-
kleding. De verhaallijn bevat-
te enige Scrooge-elementen. 
Een vermoeide en lusteloze 
kerstman maakt zijn opwach-
ting met Kerstmis maar heeft 

niet zo’n zin hier meer in en 
ziet de waarde en het nut van 
het kerstfeest niet meer. Zijn 
broer, Sinterklaas met staf en 
rollator op het podium, pro-
beert hem weer op te beuren 
en hem op gang te krijgen. 
Hij waarschuwt de kerst-
man dat hij door drie gees-
ten bezocht gaat worden om 
hem de waarde en gezellig-
heid van Kerstmis weer bij te 
brengen. Deze geesten zijn 
geestig op zich, want zij zijn 
allen vertegenwoordigers van 
ons Koningshuis. Zo verschij-
nen achtereenvolgens Ko-
ningin Beatrix als geest van 
het verleden, Koningin Maxi-
ma als geest van het he-
den en (als Koningin) Ama-
lia te paard als geest van de 
toekomst op de bühne. Ook 
maken een zwangere Ma-
ria die Jozef op haar schou-

ders draagt af en toe hun op-
wachting, naarstig op zoek 
naar een slaapplaats. Door 
de hele show heen wordt 
spectaculair gedanst en wor-
den de bekendste populaire 
kerstliedjes gezongen. Onder 
andere songs als  ‘Feliz Na-
vidad’ van José Feliciano, ‘Do 
They Know It’s Christmas’ van 
Band Aid, ‘Last Christmas’ 
van Wham!, ‘So this is Christ-
mas (War is Over)’ van John 
Lennon & The Plastic Ono 
Band en ‘All I want for Christ-
mas is you’ van Mariah Ca-
rey (gezongen met een ho-
ge vocaal door Jozef!) wor-
den door het enthousiaste 
publiek uit volle borst mee-
gezongen. Ook de kersts-
martlap ‘Waarom ben ik met 
kerst zo alleen’ van Koos Al-
berts zingt het publiek van de 
eerste tot laatste noot mee. 

Grandioos was het rapoptre-
den op ‘Holiday’  waarvan het 
origineel van MC Miker en DJ 
Sven op de muziek van Ma-
donna is. Ook een knap mu-
zikaal staaltje met akoesti-
sche instrumenten bespeeld 
door het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest, chapeau! 
Uiteindelijk komt het dus al-

lemaal goed met de kerstman 
en wordt het kerstfeest spet-
terend en met vuurwerk ge-
vierd. Na de voorstelling vond 
nog een gezellige afterparty 
plaats, waarbij een DJ heer-
lijke dance classics draaide. 
Zo wil iedereen de kerst wel 
ingaan, wat een topavond!
Bart Jonker

Fototentoonstelling 
‘Leve Heemstede’
Heemstede - In de Burgerzaal van 
het Raadhuis is tot eind januari de 
tentoonstelling ‘Leve Heemstede’ 
met foto’s van mensen, evenemen-
ten en bekende plekken in Heemste-
de. Tevens hangt er een nieuwe serie 
schilderijen van Gabe de Vries over 
de tram in Heemstede.

De tentoonstelling is georganiseerd 
door Ruud Bannink en Theo Out van 
de Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek en te bezichtigen 

maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 
16.00 uur. Meer info over de Histori-
sche Vereniging Heemstede-Benne-
broek via www-hv-hb.nl.

Traditioneel Nieuwjaarsconcert 
met bubbels

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk presenteert op
Zaterdag 6 januari om 16.00 uur in de Oude Kerk

Wilhelminaplein te Heemstede

Het Overtoom Blazersensemble
o.l.v. Wilma Meijer

speelt blazersserenade op 44 van Antonίn Dvořák
Hobo          Ruben Coronel, Victor Tamboer
Klarinet      Hans dan Hartog, Bianca Sitters
Hoorn         Han Liem, Jan van Ingen, Toon de Jonge
Fagot          Dick Hanemaayer, Liesbeth Kappelho
Cello           Anni Kearny
Contrabas  Hans van Dongen Torman

Zaal open: 15.30 uur
Toegangsprijs: Wees gul voor de schaalcollecte (€ 15,-)

 
Na afloop in de Pauwehof een toost op het nieuwe jaar!!     

Winterwonderland kinderdisco
Heemstede - Vrijdag 12 janua-
ri wordt een superleuke kinderdis-
co gehouden in Plexat bij WIJ Heem-
stede. Een DJ zorgt dat alle kinderen 
lekker kunnen dansen en springen. 

Het thema is Winterwonderland. De 
kinderdisco is van 19.00 tot 21.00 uur 
en toegang kost 3 euro Kinderen mo-
gen verkleed komen, maar het hoeft 
niet. Herenweg 96, Heemstede.
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The Vintage Store is de specialist in ‘ontzorgen’
Heemstede - Na jaren ang 
te hebben mogen ontrui-
men, noemt The Vintage Sto-
re Heemstede zich liever de 
‘ontzorg expert’.
Naast het ophalen van goe-
deren bij u thuis, biedt TVS 
nu nog veel meer.
Zoals een deskundig boede-
ladvies, zij kunnen ook voor 
u (laten) taxeren en zorgen 

voor een persoonlijke bege-
leiding.
Alle ontruimingen vinden 
plaats op een respectvolle 
manier.
Bij een gevoelige familie-
omstandigheid zoals bij een 
overlijden dient er een res-
pectvol en deskundige ont-
ruiming van de woning plaats 
te vinden.

TVS biedt u bij een ontrui-
ming advies en hanteert tij-
dens het gehele proces een 
pro-actieve houding. 
Maar ook voor een kleine 
verhuizing, bij samenwonen 
vanuit twee woningen of bij 
een overgang naar een ver-
zorgingshuis kan TVS u ont-
zorgen. Zij bieden desge-
vraagd ook hulp aan bij het 
vernieuwen van de inrichting.

Heeft u vragen, stel ze ge-
rust. U kunt een offerte aan-
vragen, u heeft binnen 12 uur 
na bezoek van de locatie een 
vrijblijvende offerte binnen. 
Belt u met 023-7600440 of 
mail:
info@thevintagestore.eu.

Ontzorgen?
Wij helpen u graag bij het ontruimen van uw 

huis of bedrijfspand!
The Vintage Store 023-7600440

Drukke dagen bij FM HealthClub
Heemstede - Veel Heem-
stedenaren zijn het jaar ge-
zond begonnen en het was 
dan ook een groot sportief 
feest bij FM HealthClub af-
gelopen dinsdag 2 januari. 
Niet geheel vreemd omdat de 
sportschool aan de Kerklaan 
iedereen, die de sportschool 
nog niet kent, de kans heeft 
gegeven de gehele maand 
januari de sportschool te 
proberen. De sportschool, 
die deze maand haar tienjarig 
bestaan viert, heeft haar suc-
ces volgens eigenaar Wou-
ter Brans te danken aan de 
persoonlijke begeleiding, to-
taal concept, gezelligheid en 
unieke locatie.

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

luatiegesprekken plaats en 
wordt het programma waar 
nodig aangepast. Ook zijn er 
altijd trainers aanwezig die 
rondlopen om vragen te be-
antwoorden en om u even-
tueel te corrigeren. Vanwe-
ge de individuele begeleiding 
behalen leden ook hun doel-
stellingen.

Totaal concept
FM HealthClub is een klein-
schalige sportschool maar 
met alles onder 1 dak. Zo 
kunt u bij FlowFysio terecht 
met uw blessures, medische 
klachten …  ook kunt u even 
heerlijk ontspannen in de 
Sauna. Binnen de club wor-
den er diverse lessen gege-
ven als Yoga, Pilates, Body-
shape en buikspierlessen. En 
na uw bezoek kunt u even 
genieten van een heerlijke 
kop Italiaanse koffie.

Gezelligheid
Het gaat bij FM HealthClub 
niet alleen om het sporten 
maar is de sfeer ook zeer be-
langrijk. Vanwege de klein-
schaligheid is de club zeer 
gezellig en is de koffiecorner 

ook een geliefde plek. Daar 
komen leden na hun training 
even tot rust en kunnen ze 
weer bijkletsen. “Als wij leden 
vragen wat deze club nou an-
ders maakt, dan noemt 8 op 
de 10 de sfeer en gezellig-
heid” aldus Wouter Brans ei-
genaar FM HealthClub.

Unieke locatie
FM HealthClub is te vinden 
op de Kerklaan in een van 
Heemsteeds oudste panden. 
De voormalige bollenschuur 
die 10 jaar geleden omgeto-
verd is naar een exclusieve 
sportschool is een plek waar 
vele heemstedenaren komen 
om hun gezondheid te verbe-
teren en te genieten van de 
gezelligheid.

Uitnodiging
FM HealthClub nodigt u uit 
om kennis te maken met de 
sportschool aan de Kerklaan, 
hierna kunt u onbeperkt ge-
nieten van het totaal con-
cept die de sportschool u 
te bieden heeft. De koffie 
staat klaar. FM HealthClub 
Kerklaan 113C, Heemstede 
023 5478171. 

Kennismaken met/in 
Café Adams Live

Heemstede - Henk Monsees (artiesten naam Hank 
Adams) is het gezicht van Café Adams Live, op de hoek 
van de Camplaan en Valkenburgerlaan naast het vroege-
re Yverda (nu: Reba). 
Henk werd geboren in de Jordaan maar is nu woonach-
tig in Aalsmeer. Hij zingt al 25 jaar. Henk: “Echte bekend-
heid kwam met het tv-programma ‘Bloed, Zweet en Tra-
nen’. Henk vertelt verder dat hij een liefhebber van het 
levenslied is maar Engels repertoire wordt zeker niet ver-
geten.
Nu heeft de zanger een eigen café in Heemstede. “De 
overstap naar een eigen café was dus niet zo verwonder-
lijk aangezien ik daar mijn hobby kan uitvoeren. Ik kreeg 
de kans om café Yverda over te nemen en zo werd Cafe 
Adams Live geboren met de intentie om er een gezellig 
en muzikaal café van te maken. Met gezellige Hollandse 
muziek en waar iedereen welkom is…!” Aldus de vrien-
delijke woorden van Henk. 

Kom gezellig eens langs, de openingstijden zijn van 16.00 
tot 01.00 uur.
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GRATIS KABAALTJE
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
De Heemsteder Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:
 Niet boven de € 500,-
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén personeels- of commerciële advertenties.
- Géén contactadvertenties.
- Maximaal 2 kabalen per persoon per week.
- Niet telefonisch, alléén via de bon uit de krant of via www.heemsteder.nl

Als uw kabaaltje niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor een BETAALKABAALTJE. 
Kosten daarvoor zijn 12,50 euro, over te maken op: NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te 
bieden of te vragen onderwerp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met 12,50 euro 
in een envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. Kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

Meeste tafeltennisprijzen naar Prinses 
Beatrixschool en Nicolaas Beetsschool

Heemstede - Vorige week 
tijdens de Kerstvakantie werd 
Ping-Pong Stars gehou-
den bij tafeltennisvereniging 
HBC. Zo’n 130 kinderen van 
basisscholen uit Heemste-
de en omstreken deden mee 
aan dit 2-daagse basisscho-
lenkampioenschap tafelten-
nis dat plaatsvond op 27 en 
28 december. Op de eer-
ste dag kwamen alle meisjes 
uit groep 3 t/m 8 en jongens 
uit groep 5 t/m 8 in actie. De 
tweede dag verschenen alle 
jongens uit groep 6 t/m 8.

Bij de meisjes kwamen op de 
eerste dag de volgende win-
naars uit de bus: Bente-Sop-
hie Andreae (Tweemaster, 
groep 3), Alexandra Lange-
dijk (Prinses Beatrixschool, 
groep 4), Aimée Greebe 
(Prinses Beatrixschool, groep 
5), Nina Verhoeff (Voorweg-
school, groep 6), Ida Be-
sier (Prinses Beatrixschool, 
groep 7) en Katerina Lange-
dijk (Prinses Beatrixschool, 
groep 8). De grote finale ging 
uiteindelijk tussen Katerina 
en Ida. Na een mooie wed-
strijd trok Ida heel knap aan 
het langste eind, won de gro-
te wisselbeker en mag zich 
voor een jaar lang basis-
schoolkampioene tafeltennis 
van Heemstede e.o. noemen!

Ook de jongens uit groep 3 
t/m 5 begonnen vol energie 
aan hun wedstrijden. Dit le-
verde de volgende prijswin-
naars op: Tobias Stel (Cray-
enesterschool, groep 3), Sep 
Otto (Nicolaas Beetsschool, 
groep 4) en Jesper van Zijt-
veld, Icarusschool, groep 5).
De tweede dag van Ping-
Pong Stars mochten de jon-
gens uit groep 6 t/m 8 hun 
kunsten vertonen. Ook dit 
jaar lag het niveau ontzet-
tend hoog! Na zeer span-
nende wedstrijden mochten 
Vinny Meijnckens (Nicolaas 
Beetsschool, groep 6), Gai-
us Otten (Nicolaas Beets-
school, groep 7) en Tijme Sa-
liha (Nicolaas Beetsschool, 
groep 8) de hoogste plek van 
het podium betreden. Gai-
us won vervolgens van Vin-
ny en speelde daarna de gro-
te finale tegen schoolgenoot-
je Tijme. Beide jongens heb-
ben enorm veel balgevoel en 
dit was dan ook goed te zien. 
Na mooie, lange rally’s werd 
de overwinning door Giaus 
zeker gesteld. Gaius werd 
hiermee voor het 2e jaar op 
rij de grote winnaar. Gaius 
is hierdoor net als Ida een 
jaar lang basisschoolkampi-
oen tafeltennis van Heemste-
de e.o.!
De gewonnen wisselbekers 
van Ida en Gaius zullen per-
soonlijk door de organisatie 
worden uitgereikt op school. 
Verder ontving iedere deel-
nemer een uitnodiging voor 
3 gratis proeftrainingen bij 
HBC.
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Sjaak Swart, Ronald de Boer en Pierre van 
Hooijdonk bij HFC Nieuwjaarswedstrijd

Regio - De eerste namen 
voor de traditionele Nieuw-
jaarswedstrijd op zaterdag 
6 januari zijn bekend. Sjaak 
Swart heeft toegezegd weer 
als coach te gaan optreden. 
Daarnaast zullen Ronald de 
Boer en Pierre van Hooijdonk 
hun opwachting maken in 
het Ex-Internationals KNVB 
team. Uiteraard zal het niet 
bij deze beroemde voetbal-
namen blijven. 
Het programma voor zater-
dag begint om 9.00 uur met 
het Bibbertoernooi van Ko-
ninklijke HFC. Een ludiek 
clubtoernooi waar outfits 
net zo belangrijk zijn als de 
sportieve resultaten. Daar-
na, om 10.30 uur de wed-
strijd Koninklijke HFC O13-
1 – HVV O13-1 en om 12.00 
uur komt de Selectie HFC – 

Voetbal in Haarlem All Stars 
(een team van regionale se-
lectiespelers) op het veld. 
Dan, om 14.30 uur, is het tijd 
voor de Koninklijke HFC Le-
gends tegen de Ex-Interna-
tionals KNVB, de hoofdwed-
strijd. Van 16.15 tot 20.00 uur 
bent u welkom voor de after-
party in de gezellige feesttent 
en in het clubhuis van Kon. 
HFC.

Voorafgaand aan de wed-
strijd worden door de Ex-In-
ternationals KNVB gesig-
neerde ballen onder het pu-
bliek verdeeld en voor kin-
deren zijn er speciale, leu-
ke faciliteiten. Zoals een ING 
voetbal clinic, FIFA 18 spelen, 
je FUT (FIFA 2018 Ultimate 
Team) kaart laten maken en 
nog veel meer!

De online voorverkoop (via 
http://bit.ly/2AcL0IQ) is tot 
zaterdag 6 januari 2018. En er 
is een voorverkoop op vrijdag 
5 januari 2018 tussen 14.00 
en 17.00 uur in het clubhuis 
van Koninklijke HFC. Op za-
terdag 6 januari zijn van-
af 11.00 uur kaarten te koop 
bij de ingang van Koninklijke 
HFC, Emauslaan 2 te Haar-
lem. 

Toegangsprijzen via de 
online voorverkoop 
•
vanaf 18 jaar 10,50 euro. 
Toegangskaarten op 6 janua-
ri bij de ingang, 
•
vanaf 18 jaar 12,50 euro.
De toegang voor kinderen tot 
6 jaar is gratis, mits onder be-
geleiding.

Jongere kinderen als mantelzorgers bij dementie
Regio - Als iemand op re-
latief jonge leeftijd demen-
tie krijgt, zijn er vaak jonge-
re kinderen in het spel. Soms 
vervullen zij de rol van man-
telzorger.
Dit is een zware taak en soms 

een belasting voor nog jonge 
schouders.
Over dit onderwerp wordt 
gesproken in Alzheimer Café 
Haarlem. Hoe wordt de situa-
tie ervaren? Waar kan steun 
gekregen worden? Jonge 

mantelzorgers vertellen er-
over.
Maandag 8 januari; Tref-
punt ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60, Haarlem; 
aanvang 19.30 uur; toegang 
gratis.

Nieuwjaars-
concert met 

Neva Ensemble
Regio – Ieder is welkom 
voor het Nieuwjaarsconcert 
op vrijdag 5 januari (aan-
vang 20.00 uur) met het Ne-
va Ensemble uit St. Peters-
burg. Toegang is gratis. Loca-
tie: de Moeder van de Verlos-
serkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
Haarlem.
 De deuren van de kerk zijn 
vanaf 19.30 uur open. Na af-
loop vindt een openschaal 
collecte plaats t.b.v. het Ne-
va Ensemble.

Parkinson Café Haarlem en omstreken
Regio - Op woensdag 10 ja-
nuari is er een bijeenkomst 
in het Parkinsoncafé van 
14.00 tot 16.00 uur. Deze 
middag verzorgt notaris Ros 

uit IJmuiden een presentatie.
Hij bespreekt allerlei zaken 
die van belang zijn om tij-
dig te regelen, zoals machti-
ging, wilsbeschikking en tes-

tament. Locatie: Wijkcentrum 
De Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98, Haarlem.
Toegang: 2 euro. Informatie: 
023-5278170 of 06-36323306.

Sparrenbosleerlingen in de 
bres voor Voedselbank
Regio - In het kader van de 
burgerschapsvorming en de 
kerstgedachte heeft groep 
8 van de Sparrenbosschool 
uit Bennebroek een inzame-
lingsactie gehouden voor de 
voedselbank Haarlem.
Vooraf is er met elkaar ge-
sproken over de verschillen 
in beleving van kerst en de 
kerstgedachte en het belang 
van het zorgen voor elkaar. 
Ook voor die gezinnen en al-
leenstaanden die om ver-
schillende redenen heel wei-
nig te besteden hebben. De 
bereidheid om zich voor an-
deren in te zetten was groot.
Vol enthousiasme zijn de kin-
deren door weer (sneeuw) 
en wind op pad gegaan en 
de opbrengst was boven ver-
wachting. Mede dankzij de 
medewerking van super-
markt AH Zwetsloot, maar 
ook het huis-aan-huisbezoek 
van de kinderen leverde veel 

op. Zelfs zoveel dat de mede-
werkers tussentijds een bus-
je vol met goederen hebben 
opgehaald.
Woensdag 20 december 

heeft groep 8 de rest van de 
spullen in Haarlem afgele-
verd en een rondleiding ge-
kregen.

Hulde aan groep 8 en ook 
aan iedereen die ervoor ge-
zorgd heeft dat deze actie, 
net zoals afgelopen jaar, een 
enorm succes is geworden.

‘Geen nut en noodzaak 
Duinpolderweg’

Regio - Het voorlopig voor-
keursalternatief voor de 
Duinpolderweg is zeer slecht 
nieuws voor Natuur en Mi-
lieu. Er komt een enorme 
hoeveelheid asfalt dwars 
door het landschap. “Welis-
waar gaat het in eerste in-
stantie ‘nog maar’ om een 
tweebaansweg van de A4 tot 
de N208, maar tegelijk wordt 
alles in gereedheid gebracht 
om dit later uit te breiden tot 
een vierbaans ‘racebaan’ van 
A4 tot N206. Terecht dat Hil-
legom zwaar protesteert te-
gen dit besluit”, aldus geza-
menlijke organisaties Milieu-
defensie, Behoud de Polders, 
Duinbehoud, Stichting Milieu 
en Natuurbescherming Ken-
nemerland en Vogelwerk-
groep Zuid Kennemerland. 
In een persbericht geven zij 
aan absoluut niet overtuigd 
te zijn van nut en noodzaak 
van een nieuwe weg. “Om 
het nut wel aan te kunnen to-
nen rekenen Gedeputeerde 
Staten van Noord- en Zuid-
Holland zichzelf rijk met ba-
ten over een looptijd van 100 
jaar! Maar welke weg ligt er 
na 100 jaar nog ongewijzigd 
op dezelfde plek?

Het voorkeursalternatief lijkt 
dan ook een knieval te zijn 
voor transportbedrijven, die 
een snelle route dwars door 
het landschap tot aan de dui-
nen tegemoet kunnen zien. 
Dat is te meer stuitend om-
dat het milieueffectrapport 
juist aantoont dat een weg 
naar de N206 niet nodig is 
en onevenredig veel schade 
aanricht aan natuur en mi-
lieu. Nieuwe wegen trekken 
bovendien altijd meer ver-
keer aan, waardoor op den 
duur dezelfde problemen 
ontstaan als men nu wil be-
strijden. Terwijl het de bedoe-
ling is de dorpen te ontlasten 

van het doorgaande verkeer 
blijft het daar gewoon razend 
druk. Hillegom-Noord krijgt 
straks 23000 auto’s per et-
maal op de Weeresteinstraat 
te verwerken, waardoor een 
nieuwe verkeersknelpunt bij 
het geplande kruispunt vari-
ant Zuid ontstaat. Het wordt 
tijd dat overheden afstappen 
van het idee om grote wegen 
aan te leggen en de oplos-
sing zoeken in almaar meer 
asfalt ten koste van natuur. 
Openbaar vervoer en wegbe-
prijzing zijn de aangewezen 
middelen daarvoor.

Het voorgestelde voorkeur-
salternatief doorsnijdt niet 
alleen de bestaande bebou-
wing van Hillegom. Hij vormt 
ook een levensgroot gevaar 
voor de natuurwaarden in 
de veenweidegebieden. Het 
voorgestelde tracé doorsnijdt 
de Vosse- en Weerlanerpol-
der, waar weidevogels broe-
den. Gedeputeerde Staten 
vinden het niet eens nodig 
om goed uit te leggen waar-
om juist voor dit alternatief 
wordt gekozen. Sterker nog: 
het voorkeursalternatief Vari-
ant Zuid is in de stukken ner-
gens duidelijk beschreven. 
Deze variant is ook niet door-
gerekend in de Milieu Effect 
Rapportage, waardoor de 
verkeers- en maatschappe-
lijke effecten onbekend zijn.

Bedrijven, omwonenden en 
milieu- en natuurorganisa-
ties worden daardoor in het 
ongewisse gelaten en een 
goede discussie wordt on-
mogelijk gemaakt. Binnen-
kort gaat de inspraakperiode 
in, maar hoe kun je inspraak 
leveren als zoveel niet be-
kend is? Burgers worden dus 
weer eens niet serieus geno-
men”, stellen de organisaties 
in het bericht.
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Vrouwen voor vrouwengift: 
lekkers voor de Voedselbank
Heemstede - De leden van 
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk 
hebben voor de feestdagen 
een flinke inzameling gedo-
neerd en bestemd voor de 
Voedselbank Haarlem. Opdat 
de medemens die het niet zo 
breed heeft met iets extra’s 
ook van deze toch al dure 
feestdagen kan genieten.
De tafel vol heerlijkheden en 

cadeautjes werden vrijdag 29 
december officieel overhan-
digd door de dames Grolman 
en Van de Voort aan Voedsel-
bankbestuurslid Willem, die 
deze ‘vrouwen voor vrouwen-
gift’ met plezier in ontvangst 
heeft genomen. De Heem-
steedse vrouwenorganisatie 
wenst iedereen een mooi en 
dynamisch jaar 2018 toe.

Na een beroep in de geestelijke 
gezondheidszorg de fotografie in
Regio - In Galerie Kunst 
2001 is van vrijdag 12 januari 
tot en met zondag 18 februari 
de tentoonstelling ‘Samen in 
Beeld’ te zien met fotografie 
van Marja Lingsma en stenen 
beelden van Gon Bello. Marja 
Lingsma laat zich leiden door 
de spanning die magisch-re-
alistische beelden bij haar 

oproepen. Gon Bello wordt 
geïnspireerd door de vorm 
die zij al in een steen ziet. De 
Galerie is gevestigd in het 
Dorpshuis Badhoevedorp en 
geopend op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur. De tentoonstelling 
wordt op magische wijze ge-
opend op zondag 14 janua-

ri om 16.00 uur door George 
Parker, spreker, verhalenver-
teller en illusionist.

Marja Lingsma, beeldend fo-
tograaf, koos na een werk-
periode in de geestelijke ge-
zondheidszorg en het onder-
wijs, voor de fotografie. Tij-
dens haar opleiding aan de 

Fotoacademie in Amsterdam 
werd duidelijk dat haar hart 
bij de conceptuele kunst lag. 
De basis voor het kunste-
naarschap van Gon Bello 
(1954), autodidact, werd ge-

legd in de zestiger jaren met 
een opleiding tot kunstschil-
der. Daarna volgde zij cur-
sussen in het werken met 
was en klei voor het maken 
van bronzen beelden. 

Provincie geeft ruimte aan prachtlandschap
Regio - Wat zijn typische 
kenmerken van het land-
schap in de provincie Noord-
Holland? En hoe zorg je er-
voor dat die ook in de toe-
komst behouden blijven? De 
provincie geeft gemeenten, 
inwoners en ontwikkelaars 
daarvoor handvatten in de 
vernieuwde Leidraad Land-
schap en Cultuurhistorie, om 
zo het kenmerkende land-
schap in de provincie, het 
prachtlandschap Noord-Hol-
land, nog aantrekkelijker te 
maken.
 
“Mede dankzij de grote vari-
eteit aan landschappen, dor-
pen en bijbehorende cultuur-
historie is Noord-Holland een 
aantrekkelijk gebied om te 
wonen, werken en recreëren”, 
vertelt gedeputeerde Ruimte-
lijke Ordening Joke Geldhof. 
Er zijn wadden, duinen, pol-
ders, heidevelden, veenwei-
den en droogmakerijen.

“Het landschap is geen mu-
seumstuk en verandert voort-
durend. Elk gebied heeft zijn 
eigen geschiedenis, wat vaak 
terug te zien is in het land-
schap. Tegelijkertijd is het 
Noord-Hollandse landschap 
een dynamische leefomge-
ving waar ruimte moet zijn 
voor vernieuwing.”

De provincie wil dan ook 
ruimte blijven bieden aan 
nieuwe ontwikkelingen, zo 
dat die bijdragen aan de 
waarden en kwaliteiten van 
het landschap en zo dat de 
ontstaansgeschiedenis her-
kenbaar blijft. Cultuurhisto-
rische bouwwerken zoals de 
Stelling van Amsterdam wor-
den afgewisseld met moder-
ne glastuinbouwgebieden.
 
Kwaliteit en diversiteit
De provincie Noord-Holland 
wil de kwaliteit en de diver-
siteit van het Noord-Hollands 
landschap graag behouden 
en verder ontwikkelen. Het 
begrip ruimtelijke kwaliteit is 
daarom van groot belang en 
vastgelegd in de regelgeving 
van de provincie. In de Lei-
draad zijn de kernkwaliteiten 
van de verschillende gebie-
den en provinciale structuren 
omschreven en in beeld ge-
bracht.

Het gaat dan onder meer om 
de openheid en ruimtebele-
ving in het landschap, de zo-
genoemde ruimtelijke dra-
gers en de landschappelijke 
karakteristiek. In de Leidraad 
staan per gebied ontwikkel-
principes die richting geven 
bij het inpassen van de ruim-
telijke ontwikkelingen.

Gratis cursus Klik & Tik in 
Haarlem Oost en -Schalkwijk
Regio - Klik & Tik is abso-
luut een basiscursus voor ie-
dereen die niet of nauwelijks 
met de computer werkt, maar 
dat wel graag wil. U leert de 
computer gebruiken, om-
gaan met het internet, wer-
ken met e-mail en social me-
dia. De cursus bestaande 
uit vijf bijeenkomsten vindt 
plaats op dinsdag 9, 16, 23 
en 30 januari & 6 februari van 
13:00 – 14:30 uur in de Bi-
bliotheek Haarlem Oost (Le-
onard Springerlaan 5). Op 
donderdag 11, 18 en 25 janu-
ari & 1 en 8 februari bent u 
van 10:00 – 11:30 uur welkom 
in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsenplein 
2, Haarlem). U wordt bege-
leid door medewerkers van 

de Bibliotheek. Let op: het is 
noodzakelijk, dat u zich van 
tevoren aanmeldt. Aanmel-
den voor de cursus kan aan 
de balie van de Bibliotheek 
of via de website www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl.

Internet en de computer wor-
den steeds belangrijker in 
het dagelijks leven. Twee-
dehands koopjes, een reis 
boeken, bankzaken regelen, 
dat kan tegenwoordig alle-
maal via het internet. Maar 
wat als u dat moeilijk vindt? 
Bij de Bibliotheek kunt u gra-
tis de cursus Klik & Tik vol-
gen. Tijdens de bijeenkom-
sten gaat u zelfstandig in een 
kleine groep aan de slag en 
aan het einde van de cursus 

ontvangt u een certificaat. U 
hoeft geen examen te doen. 

Dinsdag 9, 16, 23 en 30 janu-
ari & 6 februari, 13:00 – 14:30 
uur, gratis.
de Bibliotheek Haarlem Oost, 
Leonard Springerlaan 5
Donderdag 11, 18 en 25 janu-
ari & 1 en 8 februari, 10:00 – 
11:30 uur, gratis.
de Bibliotheek Haarlem, 
Schalkwijk, Fie Carelsenplein 
2.

Meer informatie via:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Bouwsteen Omgevingsvisie
De komende jaren moet de 
provincie verschillende gro-
te opgaven oppakken die al-
lemaal gevolgen hebben voor 
(het gebruik) van de fysie-
ke leefomgeving. Denk hier-
bij aan klimaatverandering, 
energietransitie, economi-
sche transitie, mobiliteit, ver-

stedelijking, natuur en biodi-
versiteit en een gezonde leef-
omgeving.

De Omgevingsvisie NH2050 
moet ervoor zorgen dat dit 
op zo’n wijze wordt ge-
daan dat ook in de toekomst 
Noord-Holland een aantrek-
kelijk provincie is. De Lei-

draad Landschap en Cultuur-
historie is een bouwsteen 
voor de Omgevingsvisie. De 
Leidraad is opgesteld in sa-
menwerking met betrokken 
partijen zoals gemeenten en 
maatschappelijke organisa-
ties.
 
De leidraad en de bijbeho-
rende beelden vind je op:
https://LeidraadLC.noord-
holland.nl.

 
14   de Heemsteder  •  3 januari 2018 



Winkeliers Binnenweg en Raadhuis-
straat proosten op het nieuwe jaar en op 
het feit dat de recessie voorbij is. Veertien 
Heemstedenaren trotseren kou bij de tra-
ditionele Nieuwjaarsduik in de Bronstee-

vijver. Onvergetelijke middag voor de bewoners van Huize De Over-
stap bij Circus Renz. Concert Harmonie St. Michaël om afscheid te 
nemen van 2016 en om 2017 te verwelkomen. Landgoed Groenendaal 
viert 100-jarig jubileum. Commissievergadering gemeente buigt zich 
over het kruispunt Camplaan en Dreef: rotonde of verkeerspleintje? De 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein wordt ook trouwlocatie. Apollo Ten-
nishal viert 40-jarig bestaan. Stichting ‘Kom In Mijn Tuin’ wint 1000 euro 
met inzamelactie elektrische apparaten. Nieuwjaarsreceptie in volle Bur-
gerzaal van het gemeentehuis. Scoutingverenigingen Graaf Berna-
dotte en St. Paschalis Baylon serveren boerenkoolmaaltijden op ‘Boe-
renkooldag’. Nieuwjaarsconcert met Roemeense levensmuziek voor 
Heemsteedse Kunstkring in de Oude Kerk. Jaarlijkse kerstboomverbran-
ding afgeblazen wegens storm: toch massaal aanwezige jeugd. Auto 
raakt te water in Leidsevaart, bestuurder ongedeerd. Winny Slootmans 
is winnaar van de mooiste kerstboom. Mevrouw Timmermans ontvangt 
boeket bloemen van Elan wonen, omdat ze 50 jaar aan de Dr. J.R. Thor-
beckelaan woont. Paul en Laura Raaijen 60 jaar getrouwd, wethouder 
Heleen Hooij brengt diamanten bruidspaar bezoek. Dichter Marten Jan-
se presenteert zijn derde dichtbundel ‘Vuurvliegjes in m’n buikholte’. 
Actie gestart om toren van St. Bavokerk te renoveren (zie foto). Post-
duivenvereniging ‘De Vredesbode’ houdt op te bestaan: schadeloos-
stelling van de gemeente naar goede doelen. De Heemsteder ontvangt 
veel inzendingen van winterfoto’s. Boosheid om tijdelijke route buslijn 
50. Bewoners Laan van Alverna plaatsen zonder overleg hek, nu ook 
gemeente Bloemendaal betrokken bij kwestie. Touwtrekken rond voor-
genomen bouw en ontwikkeling van Manpadslaan sleept zich voort. 

Kunstbeurs lust voor oog. Afscheid Moni-
que Klompé als directeur WIJ Heemste-
de: Annette Aukema volgt haar op. 
Nieuwe Vomar opnieuw struikelblok: win-
kelvisie niet ongeschonden door de raad. 
Landelijke zaaidag voor bijen: gemeen-

ten Heemstede en Langedijk ondertekenen tevens het convenant bij-
vriendelijk handelen. Brand hennepkwekerij in bedrijfspand Industrie-
weg. Havenlab presenteert plannen voor de Haven van Heemstede. 
Woningbouw in Manpadslaangebied lijkt onvermijdelijk: gemeenteraad 
beslist voor de zomer. Elfjarige Roos Burlage bedenkt sponsorloop op 
wieltjes (sponsor rol) om hulphond moeder klasgenoot te bekostigen 
(zie foto). Spinningmarathon 4 Parkinson door sportschool Nieuw Groe-
nendaal groot succes. Dessa Ramic en Wim Wonink bridgekampioenen 
van Kennemerland. 50 jaar oude sproei-installatie tennisbanen Merlen-
hove vervangen. Heemstede maakt stappen om energieneutraal te wor-
den. Nieuw bestuur winkelcentrum Raadhuisstraat en Binnenweg. Bur-
gemeester Marianne Heeremans kondigt vertrek aan: inwoners helpen 
bij profi elschets nieuwe burgemeester. Rotary Club Heemstede zamelt 
70 kratten in voor voedselbank. Voetbal HBC G1 kampioen na 4-0 over-
winning op WSV 30 G1. Fancy fair op Bosbeek. Enquête GroenLinks, 
PvdA en HBB valt verkeerd bij winkeliers. Heemsteedse bowler Jeffrey 
van de Wakker pakt winst op dubbel event op NK Bowlen. Spaarnegeu-
zen openen vaarseizoen. Schilderes/fotografe Joke Bomert exposeert 
op het Raadhuis. Een jaar gratis zwemmen:  Fienne de Meel is miljoen-
ste bezoeker voor zwembad Sportplaza Groenendaal. 
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Pianist Wibi Soerjadi brengt publiek 
Oude Kerk in sprookjesachtige ver-
voering (zie foto). Boekhandelaar 
Arno Koek houdt ‘Preek van de Leek’ 
in de Oude Kerk. Symfonisch Blaas-
concert Heemstede geeft concert 
vanwege 20-jarig bestaan. Merel 

van de Marel behaalt derde plaats met hardlopen in Breda. Gemeente 
Heemstede in overleg met Bloemendaal over Alverna-hek. Excursies Huis 
te Manpad met nieuwe tuinbaas Bas van der Hengst. Voetbal: RCH wint 
van Zwanenburg met 3-2, HBC G voetbal wint met 6-4 van Waterloo. Vier 
organisaties maken fi lm over hun vrijwilligers. Vrijheidsdreef heropend na 
kap kastanjes. Kunstvesper Jacintha Reijnders in de Oude Kerk. Gladheid 
zorgt voor ongelukken op Cruquiusdijk en Glipperweg, bestuurders onge-
deerd, wel aanzienlijke blikschade. Verbouwing bibliotheek overschrijdt 
begroting:  1,4 miljoen euro erbij. Voorjaarsactiviteiten op Merrmond. Inza-
melactie koffi epunten door Lionsclubs ten behoeve van voedselbanken. 
Zorgcentrum Kennemerduin viert Valentijnsdag. Scouting WABO houdt 
winterhike. Historische Vereniging Heemstede Bennebroek (HVHB) zoekt 
kandidaten voor HVHB Erfgoedprijs. Topzwemster Els Wermenbol behaalt 
tweede plaats in Beieren met zwemmen in ijswater. Alverna-soap gaat 
door: gemeente legt dwangsom op aan ProRail. Arriva moet over tijdelijke 
route buslijn 50 verantwoording afl eggen aan 50Plus partij en introduceert 
Belbus op Herenweg en extra halte op Glip.  De heer Bakker, winnaar van 
‘1 minuut winkelen’ bij Dekamarkt, geeft prijs aan straatjournaalverkoper 
Mohammed. Taalcoaches willen erkenning: geld voor bibliotheekgebouw 
‘zeker’ gesteld. De Hartekamp uit bestemmingsplan ‘groene gebieden’ 
gehaald. Gemeente Heemstede wordt eerste in Energie Battle en ontvangt 
oorkonde van Klimaatverbond. Bestemmingsplan ‘Landgoederen en groe-
ne gebieden’ kan inspraak in. Wintermarkt rond Landgoed Groenendaal. 
Cantorij Heemstede bestaat 30 jaar en viert dit met concert in Oude Kerk. 
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Heemsteedse Carlijn Schoutens neemt deel 
aan het WK Allround Schaatsen Noorwegen. 
Heemsteedse kunstenaar Sipke van der schaar 
exposeert in museum Beverwijk. In het zwem-
bad van Sportplaza Groenendaal wordt het 
7500ste zwemdiploma (B) uitgereikt aan de zes-
jarige Thijmen Woltering. Oplossingen voor 

het fi etsparkeren rond station Heemstede-Aerdenhout komen in zicht. 
Heemstede gaat afval anders scheiden en stuurt enquête naar bewo-
ners. Meiden Bosch en Hovenschool Groep  winnen beker GSV volley-
baltoernooi (zie foto). Week van Zorg en Welzijn: open dag van Zorg en 
Welzijn door Kennemerduin en Heemhaven en diverse WIJ Heemstede 
locaties. Onderzoeken wijzen uit dat de in- en uitgang Vomar overal kan. 
D66 distantieert zich van ingezonden reacties over voorgenomen bouw 
aan de Reggelaan. Voorstellingen over Hageveld in Hageveld in kader 
van 200 jaar bestaan. Scouting WABO en stichting ‘Kom In Mijn Tuin’ 
doen mee met vrijwilligersdag Oranjefonds ‘NL Doet’. Bronzen medail-
le voor Heemstedenaar Lucas Nieuweboer op NK-Cross in Amsterdam-
se Bos. Heemstede gaat naar de stembus verkiezingen Tweede Kamer 
op 15 maart. Gemeente onderzoekt brengpark afval bij kinderspeelplaats 
op de Meerweg: omwonenden oneens met idee. Heemsteedse schrijf-
ster Chantêle Pickee publiceert tweede kinderboek in samenwerking met 
30 kleuters van de Voorwegschool. Stortvloed van inzendingen en genoeg 
wensen door bewoners met betrekking tot inrichting winkelgebieden. Mini’s 
van VEW gaan middag voetmidgetgolfen. Balkankoor Slavuj geeft thee-
concert in Oude Kerk. Peuteropvang ’t Meerlnest blij met hulp ‘NL Doet’. 
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Marktmeester Yolande Koning neemt 
afscheid. HBC jeugd in halve fi nale. 
Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
geeft voorjaarsconcerten.  Landelij-
ke  Spaarne Lenterace op de Ring-
vaart. The Battle, St Michaël en Bodi-

ne samen in concert op het Coornhert Lyceum. Geslaagd zesde Thymo 
Rovers Toernooi bij RCH. Landfrauen Bad Pyrmont bezoeken Heemste-
de. Klassieke auto’s tentoongesteld in centrum Heemstede. RCH O -1 
wordt kampioen. 72 jaar in vrijheid: plechtige en eervolle Dodenherden-
king op Vrijheidsdreef. Bibliotheekgebouw ondergaat metamorfose. Len-
tefeest bij kinderboerderij ’t Molentje. ‘Horrorkat’ teistert Heemsteedse 
Dreef. Gezellige Voorjaarsmarkt in Heemstede. Ook popsongs op Voor-
jaarsmarkt door popkoor Voice Collective. Gemeente Bloemendaal wil 
deel Laan van Alverna als ‘tuin’ bestemmen en geeft permanente toe-
stemming geplaatste hek door bewoners.  Zorgcentrum St. Jacob zet 
haar medewerkers in het zonnetje. WIJ Heemstede organiseert straat-
speelavonden. Meer dan 30 jaar vrijwilliger: koninklijke onderscheiding 
voor HBC’er René waneveld. Verrassende uitslagen enqu te winke-
liers Binnenweg/Raadhuisstraat. Muzikale seizoensafsluiting NVVH-
Vrouwennetwerk. Zomeractiviteiten bij De Pauwehof. Crayenesterschool 
doet mee met actie ‘Lezen voor Afrika’. Goede Doelendag en Bokke-
toernooi bij HBC. Heemstede geniet op 1  mei van opmerkelijk war-
me dag (zie foto). Provincie stelt ‘aanvaardbare omreisroute recrean-
ten’: overweg Alverna moet dicht. Directrice Marian Schreppers neemt 
afscheid van Nicolaas Beetsschool. Platform Heemstede en Vluchte-
lingenwerk organiseren muziekmiddag op de Molenwerf. Gedupeerde 
manege Rusthof wendt zich tot gemeente vanwege sterk vervuild slib 
door asbest. Basissschool De venaar sluit zeemansliederproject ‘Schip 
Ahoy’ feestelijk af. Toenemende verkeersdruk Lanckhorstlaan: bewoners 
willen verkeersmaatregelen. Woonproject Heemstede naast watertoren 
geopend door Marianne Heeremans.

Ontmoeting met high tea voor dementerenden en partners in De Lui-
fel. Madelon Meijer zamelt geld in voor ALS door Spaarnemaaltijd te ser-
veren bij Roeivereniging Het Spaarne. Kennemerduin heeft nu eigen 
moestuin. Hunzelaan houdt geslaagde straatbarbecue. Jubileumre-
ceptie voor Kees Bouterse, al 25 jaar huismeester van ‘Spaarneborgh’. 
Feestmaaltijd voor Heemsteedse Surinamers en Javanen in de nieu-
we Olijftak. Deelnemers afvalproject gemeenten Heemstede en Bloe-
mendaal verminderen hun restafval tot 14,  kilo in 100 dagen. Tennis-
park Groenendaal houdt Tennisclinic4parkinson. Alverna update: twee 
bewoners Geleerdenwijk houden uit protest handtekeningenactie tegen 
geplaatst hek Alverna en bieden deze aan bij gemeente Bloemendaal. 
Dagcentrum van uiderhout bezoekt ‘Kom In Mijn Tuin’. Heemsteedse 
hockeysters Ilja Jansen en Esther Zillig vertegenwoordigen Nederland 
op EK Masters Hockey en behalen goud (zie foto). De Pauwehof houdt 
expositie en Open Huis. Kudde schapen van Aerdenhout naar Heemste-
de gebracht om te gaan grazen in  wandelbos Groenendaal. College-
plannen voor een brug bij Cruquiushaven. ancy-fair Bosbeek levert 
2000 euro op voor Gambia. Opera-
groep Fat Lady presenteert jonge-
renopera op Hageveld. Veel leuks 
uit vorige eeuw op de Brocante- en 
Streekmarkt in centrum Heemste-
de. 15-jarige Luna Kemper van het 
Coornhert Lyceum zet zich in voor 
een schonere zee. Heemstede krijgt 
kleine sterrenwacht in Groenendaal.
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Dubbelconcert Symfonisch Blaasorkest en muzi-
kanten uit het Britse Southampton in Pinksterkerk. 
Afgebroken boomtak blokkeert Manpadslaan. 
Alverna-kwestie: college wil niet procederen 
tegen ‘mede-overheid’. Bewoners schenken 2000 
euro aan kinderboerderij ’t Molentje voor fontein 
die wordt aangedreven door zonne-energie. Les-
auto brandt uit op kruispunt Lanckhorstlaan. Foto-

graaf Harry Opheikens wint prijs fotowedstrijd Libero Magazine. Dak van 
het Raadhuis weer in oude glorie hersteld (zie foto).  Kadaster moet dui-
delijkheid geven bij plan ‘Volmaackt’. Kunstvesper Jacqueline Rosmalen 
in Oude Kerk. Gemeente steekt twee ton in veiligheid rond scholen. Groei 
en Bloei organiseert open tuinen in Heemstede en omstreken. 66 kunste-
naars presenteren hun werk op Kunstmarkt Jan van Goyenstraat. Wapen 
van Heemstede wint de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs. Gemeente-
raad discussieert over vervanging IJsbaanpad: nog geen beslissing. Stich-
ting Muziekprojecten Pablo Neruda bestaat 20 jaar. ‘Move tegen pesten’  
thema jaarlijkse dansshow GSV- Heemstede. Leerlingen Coornhert maken 
rap over mantelzorg. Clubkampioenen bridgeclub BCG gehuldigd. Lezing 
200 jaar Hageveld door Hillebrand de Lange. Veteranen hockeyclub Allian-
ce behalen derde plaats in Lissabon. Gusta Diependaal wordt gehuldigd 
voor 40 jaar sporten in Heemstede.  Brandweer Heemstede houdt open 
dag. Mooie Veteranendag in Heemstede. Nieuwe Vomar lijdensweg voor 
Commissie Ruimte. Burgerhulpverleningswerk wordt steeds groter. Man-
padslaankwestie: volkstuinders woest om te moeten verkassen. Basis-
school Icarus houdt ludieke stakingsactie inzake gelijkstelling salarissen en 
verlaging werkdruk: schoolbestuur ontvangt ouders in pyjama’s. Crayenes-
terschool houdt gezellig ‘Midzomernacht Diner en Blanc’. Voorwegschool 
wint Battle of the Beach tegen opkomend water. Baskets en bloembakken 
geplaatst op de Binnenweg en Raadhuisstraat. Heemsteedse Wanda Don-
dorp presenteert haar boek ‘Getekend lot  kinderen in Japanse interne-
ringskampen’. 
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Start van de jaarlijkse Tuinenwedstrijd: 
inwoners kunnen foto’s van hun tuin 
inzenden naar de Heemsteder. Kinder-
opvang Pierewiet houdt jaarlijkse mod-
derdag. Alvernasoap gaat door: Wan-

delnet en Fietsersbond gaan in beroep bij rechtbank tegen geplaatst hek 
en besluit gemeente Bloemendaal en Provincie. Groep 7 en 8 van De Eve-
naar krijgen in de Luifel les over jazzmuziek. Hageveld sluit 200-jarig jubi-
leum af met popfestival. Jeffrey van de Wakker wordt ‘Bowler van het jaar’ 
en neemt deel aan World Games bowlen in Polen (zie foto). Sebastiaan 
Nieuwland wordt lijsttrekker D’  bij gemeenteraadsverkiezingen 201 . 
Brand in afvalcontainer aan de Bronsteeweg. Stichting St. Jacob trakteert 
haar bewoners en medewerkers op Hollandse nieuwe. Open dag imker op 
kinderboerderij. Demonstratieturnen bij HBC Gymnastics. 20-jarige vrijwil-
liger en mantelzorger Arnout van Dael vertelt zijn verhaal. Sportieve week 
op Haemstede-Barger met Cool on Wheels en Slackline. 1 -jarige Nola 
Kemper uit Heemstede speelt hoofdrol in fi lm ‘100  Coco’. 1  mannen en 
1  vrouwen solliciteren naar burgemeesterspost Heemstede. RCH-Pin-
guïns boeken derde dubbele honkbaloverwinning. Van traditioneel naar 
eigentijds onderwijs: Valkenburgschool wordt nu Kindcentrum De Molen-
werf. ietster raakt gewond aan enkel bij ongeval op Koediefslaan. 1 -jari-
ge student Tim Sekac komt met petitie behoud treinverbinding Heemstede/
Haarlem met eeland. Miriam Krabhuis viert 40-jarig jubileum aan de Val-
kenburgschool. Herdenking van de Slag bij het Manpad in 15 . Leraar
zanger Paul Herber neemt na 41 jaar afscheid van basisschool de Ark. 
Harmonie St. Michael geeft concert op de Hartekamp. 
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Rotary Club vertoont Walt Disney bio-
scoopfi lm ‘Sing’ aan Vrijheidslaan in 
Heemstede ten bate van goede doe-
len. Nieuwe mini buslijn  verbindt 

Spaarne Gasthuis met station Heemstede-Aerdenhout. Groenendaal-
kwartier wordt ingericht als 0 km gebied. Duitser Helmut ichmann legt 
afstand Bad Pyrmont  Heemstede lopend af in 1  dagen. Bike4par-
kinson haalt 2 .000 euro op. Hockeyclub M.H.C. Alliance viert 0-jarig 
bestaan feestelijk en groots. Open Monumentendag goed bezocht met 
als landelijk thema ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Activiteiten Pauwe-
hof in samenwerking met Diaconie PKN en WIJ Heemstede. 0 jaar 
getrouwd: burgemeester Heeremans bezoekt echtpaar Potma-van 
Beek. Populaire Jill Schirnhofer van onder andere app TV bezoekt  
Heemstede. RCH houdt 1 e Loek Bekkers veteranentoernooi. Duur-
zame initiatieven bij estival Superschoon rond Raadhuis Heemstede. 
Dagopvang ouderen Lieven de Keystraat iedere week fi guurlijk op reis 
naar een ander land. Protestantse Kerk Heemstede dankt vrijwilligers. 
Geluidsoverlast Schiphol in Heemstede wordt nader bekeken. Alter-
natieve modeshow met onder meer plastic en kurk door NVVH-Vrou-
wennetwerk. Prijswinnaars Tuinenwedstrijd 201  bekend: mevrouw De 

wart, mevrouw Vreeburg en de heer Kroll in de bloemetjes gezet (zie 
foto). WIJ Heemstede houdt cursusmarkt: ontmoeting, ook in de wijk. 
Oudste drinkwatergebouw van Nederland staat aan de Leidsevaart in 
Heemstede en is van Waternet. Dorcas kringloopwinkel bestaat vijf jaar. 
Delegatie Bad Pyrmont bezoekt monumenten in Heemstede. Spiritue-
le beurs Paraview in SportPlaza Groenendaal. Heemsteedse organist 
Jan Cevaal schrijft boek over Haarlemse componisten Andriessen en De 
Klerk. Kinderboerderij ’t Molentje houdt oogstfeest. Kinderopvang Club 
Bambino bestaat 25 jaar. Open Dag Podia Heemstede met voorproefjes 
nieuwe theaterseizoen. Wilhelminapleinrestauratie in volle gang. Week 
van de Ontmoeting bij WIJ Heemstede. Brug in plaats van pont Cruqui-
ushaven stuit ook op verzet. 

Sint geeft schoencadeaus aan bewoners Heemhaven. TOP-vrijwilligers 
201  in Burgerzaal bekendgemaakt. Voetbalclub RCH Heemstede wint 
‘Pitch je voetbaldroom’. Gezellige en sfeervolle kerstmarkt in Heemste-
de. Kunstvesper van Caroline Doornenbal in Oude Kerk. Gemeente 
dreigt met dwangsommen in slepende asbestkwestie terrein Manege 
Rusthof.  itwisseling wijkagenten regio uid-Kennemerland. Bekende 
en overbekende kerstliederen in Oude Kerk. Wijziging bestemmingsplan 
Vomarterrein aangenomen. Lezers sturen sneeuwfoto’s in van winters 
Heemstede. Manpadslaangebied wordt inzet bij Gemeenteraadsver-
kiezingen. Giften Meerlandenfonds ook naar Heemsteedse instanties.  
Plannen voor hoog hek op middenberm Cruquiusweg wegens gevaar-
lijk oversteken. Heemstedenaar Peter rederiks brengt boek uit ‘De weg 
naar Parijs’. Toch een kerstboom voor bewoners Heemhaven (zie foto). 

Kerstmarkt bij Bavo. Wethouder Heleen Hooij 
en gedeputeerde lisabeth Post discussi ren of 
Cruquiusweg een 50 km weg moet worden. re-
penning door Marianne Heeremans uitgereikt 
aan 0-jarige mevrouw Thurkow, voor jarenlan-
ge inzet sociale volkshuisvesting. Resultaten 
WK-bowlingteam met ups en downs: toch Wk 
titel. Thema ‘Sprookjes, mythen en sagen’ afge-
sloten met voorleeswedstrijd op De Ark. Brand 
in De Hartekamp, maar snel onder controle: 
oorzaak onbekend. Oproep voor dank- en toe-
komstwens voor Marianne Heeremans.
Bart Jonker
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1 -jarige Stijn uit Heemstede door naar 
fi nale lite Model Look Nederland. Laat-
ste vaart seizoen Cruquiuspontje met 
Spaarne Town Jazz Band. Toren-con-
cert van het Bavokoor met Kennemer Bla-
zers nsemble. Vier auto’s betrokken bij 
botsing op Heemsteedse Dreef ter hoog-
te van de haven. Kunstvesper An Luthart 
in Oude Kerk. Hobbema Pianotrio geeft 
theeconcert in Oude Kerk. Stichting ‘Vro-
lijke Noot’ geeft muzikaal feestje in dah-

liatuin. Scouting St. Paschalis Baylon trapt de herfst af met groepsfeest. 
Verkeerswethouder Heleen Hooij streeft ernaar zebrapaden Lanckhorst-
laan aan te pakken voor Sint-Nicolaas. Vrijwilligerspunt Heemstede orga-
niseert workshop ‘Vraag en aanbod: veranderingen in het vrijwilligers-
werk’. College streeft naar voorstel project  Manpadlaangebied voor de 
Gemeenteraadsverkiezingen. Sportdag voor 0 kinderen bij V W. wem-
men: jong talent Marnix Rietveld HPC  naar Nationale Miniorendag. HBC 
de sterkste in Heemsteedse derby met RCH. Oppositie PvdA, Groen-
Links en HBB  hekelt participatie en besluitvorming ‘bebouwing Regge-
laan’. Gemeente Heemstede presenteert begroting 201  en past bij op 
afvalstoffenheffi ng. Vrouwen van Nu Heemstede Aerdenhout ontvangt Jan 
Terlouw. Heemsteedse Maartje Hinse terug naar rampplek lawine in Hima-
laya Nepal: benefi etgala Children of the Mount verest. Gezellige brocan-
te-, kunst- en streekmarkt in centrum van Heemstede. Raad verdeeld over 
proef met extra rolemmer in Merlenhoven. Dag van de Ouderen: bewegen 
is goed, dansen is een feestje. Rinke van den Bor wordt nieuwe markt-
meester en co rdinator evenementen (zie foto). Leerlingen Hageveld 
actief voor duurzaamheid. Week van de Veiligheid: politie, brandweer en 
imker samen op de markt. aalvoetbal ‘Heemstede Cup’ terug van wegge-
weest bij Plexat. Muziekje, dansje en leuke prijzenactie op de weekmarkt 
in Heemstede. 
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Inwonerspetitie tegen Vomar ‘Heemstede zegt 
nee’ krijgt veel bijval. Volgende fase nieuw 
havengebied vangt aan. Discussie over lokale 
journalistiek versus gemeentelijk bestuur: moe-
ten gemeenten meebetalen aan de lokale jour-
nalistiek  Kunstlijnweekend met open atelier-

route op diverse locaties, onder meer in De Luifel en de Oude Meelfabriek. 
estival voor koperblazers in de Pinksterkerk. Samenwerking kinderopvang 

met voetbalclubs V W H C. Pomphuis bij watertoren houdt een week-
end Open Dagen. Wethouder Christa Kuiper opent Mamacafé in Biblio-
theek Heemstede. Lokale rekenkamercommissie: samenwerkingsvormen 
tussen Heemstede en Bloemendaal in kaart brengen. venementenco rdi-
nator gemeente, Bert de Vos gaat met pensioen en wordt opgevolgd door 
Rinke van den Bor. Heemstedenaar Karel Rietveld wordt ge erd als 50 
jaar sporttrainer. Prinses Beatrixschool haalt tijdens de jaarlijkse boeken-
markt 445, 5 euro op voor Stichting Jarige Job, ten behoeve van kinderen 
uit minder bedeelde gezinnen. Jeffrey van de Wakker geselecteerd voor 
WK bowlen in Las Vegas. HBC clubicoon Ad de wart gehuldigd voor 5 
jaar betrokkenheid. Nationale Dag van de ranse taal met muziek gevierd 
op College Hageveld. Vomar débacle: VVD, CDA en D’  vinden dat het 
winkelcentrum het van supermarkten moet hebben. Jos Holdorp het eerste 
erelid van HBC Gymnastics. Haken en ogen en eventuele extra kosten bij 
het scheiden van plastic. Monument Pomphuis heropend door Christa Kui-
per voor Historische Vereniging. Stichting Manpadslaangebied presenteert 
alternatief plan met ruimte voor natuur en recreatie voor Manpadslaan. Sint 
laatste maal ontvangen door burgemeester Heeremans (zie foto).

JAAR overzicht juli

2016

JAAR overzicht augustus

2016

JAAR overzicht september

2016

JAAR overzicht oktober
2016

JAAR overzicht november
2016

JAAR overzicht december

2016

2017



Film
Woensdag 10 janua-
ri, 20u fi lm ‘Sage Femme’ 
met oa Catherine Deneu-
ve. 7,- euro. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828. Herenweg 
96 Heemstede.

Jeugd
Woensdag 10 januari 
Knutselclub 13.30-15u. WIJ 
Heemstede, Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. Deelname: 5 euro. 
Aanmelden: 023-5483828.

Vrijdag 12 januari Kin-
derdisco ‘winterwonder-
land’. WIJ Heemstede,
Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Entree: 3 euro.

Klankschalen
Donderdag 11 januari
Klankschalenconcert bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede, 20u. Entree: 7,- euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl,
(023)5483828.

Lezingen
Vrijdag 5 januari Tref-
puntcafé Bennebroek met 
fi etser Harry van der Raad. 
‘Passie voor Pedalen’. In-
loop va 20u. Akonieten-
plein 1 Bennebroek. 

Dinsdag 9 januari ‘Grap-
pen en grollen in de kunst’, 
bij WIJ Heemstede / Tref-
punt, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. Entree: 
5,- euro. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Natuurwerkdag
Zaterdag 6 januari va 
9.30u op pad met IVN 
in wandelbos Groenen-
daal om esdoorns te knip-
pen en zagen. Verzame-
len bij parkeerplaats Land-
goed Groenendaal. Werk-
dag tot 15u. Voor gereed-

schap wordt gezorgd, koffi e 
zelf meenemen. Info: Marc 
van Schie, 06-22575748. 
Aanmelden: ivnzk.natuur-
werk@gmail.com. www.ivn.
nl/zuidkennemerland.

Nieuwjaarsconcert
Vrijdag 5 januari Neva 
Ensemble in ‘de Moeder 
van de Verlosserkerk’, Prof. 
Eijkmanlaan 48 Haarlem. 
19.30u deuren open. Na af-
loop collecte tbv ensemble.

Nieuwjaarsrecepties
Vrijdag 5 januari, va 
16.30u. receptie bij sport-
vereniging RCH a/d Sport-
parklaan, Heemstede.

Zondag 7 januari bij café 
de 1e Aanleg, hoek Kerklaan 
en Raadhuisstraat. Va 16u. 
ieder welkom. Aansluitend 
livemuziek van The voice of 
Kennemerland Marcel Rat 
Pack Selier.

Donderdag 11 januari 
Nieuwjaarsbijeenkomst ge-
meente Heemstede in het 
Raadhuis. Tevens afscheid 
burgemeester Heeremans. 
V.a. 20.30u. Iedereen van 
harte welkom. 

Woensdag 31 januari Re-
ceptie GroenLinks in ca-
fé de 1e Aanleg, Raadhuis-
straat, hoek Kerklaan in 
Heemstede. v.a. 20u. The-
ma: verkeersveiligheid.

Nieuwjaarswedstrijd
Zaterdag 6 januari Kon. 
HFC tegen ex-internatio-
nals. Programma die dag va 
9u. Hoofdwedstrijd: 14.30u. 
Emauslaan 2 Haarlem. 
Kaarten va 5,50 euro. 

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 7 januari 
op drie locaties (De Waag, 
Kloostergangen en N-H ar-
chief) expositie KZOD ikv 
aanloop naar 200-jarig be-
staan in 2021 met deelna-
me 69 kunstenaars.
Zie: www.kzod.nl.

AgendA
Wensen voor het nieuwe jaar van 

Pieternel en Thomasvaer, sinds 1748
Thomasvaer en Pieternel
Velen kennen hen nog wel
Brachten gedurende vele jaren
Hun nieuwjaarswensen aan grote scharen
In de Schouwburg stonden zij op de planken
En verkondigden al rijmend de nieuwjaarsklanken
Deze traditie is helaas verdwenen
Een feit dat nog velen bewenen
Thomasvaer en Pieternel hebben het er niet bij gelaten
En zijn met mensen van de Heemsteder gaan praten
Dit jaar voor het eerst en dus uniek
Spreken Thomasvaer en Pieternel voor een veel groter publiek
De wensen opgetekend uit hun mond
Zijn te vinden op het Heemsteder - front.

“Zo, Thomasvaer
Hier heb je de eerste Heemsteder van het nieuwe jaar
Dat is toch een pracht van een krant
Want bij 26.000 bewoners gaat hij van hand tot hand
Dank je Pieternel, en kijk
Hier staat allemaal nieuws uit onze wijk
Alverna loopje nog steeds gesloten
Hoge heren hebben nog niks besloten
Dan ga ik verder kijken
Wat er staat over verschillende wijken
Hoe zit dat eigenlijk met die Vomaar
Voor wie is dat nu voor elkaar?
Ja Pieternel,
Ik begrijp je wel
Je wilt zeggen Thomasvaer
Ik heb een goed voornemen dit jaar
Voor koopjes en nieuws uit jouw stad
Lees je voortaan nog beter dit weekblad
En dat al die mooie gebouwen moeten blijven
Dan kunnen zij in de krant daarover schrijven

Over het groen aan de Manpadslaan 
Dat moeten ze toch laten staan
Maar we moeten toch wel ergens bouwen
Zonder het later te berouwen
Thomasvaer
We weten het dus wel in het nieuwe jaar
Houden we de Heemsteder goed in de gaten
We lezen alle stukken
Opdat we dan mee kunnen praten
Dat moet toch zeker lukken.

Met deze goede gedachten
Laten we u niet langer wachten
Pieternel en Thomasvaer
Wensen allen een gezond Nieuwjaar!”
Uitgesproken door Pat van der Wilk en Fried Jansen
Ton van den Brink 

Wensen voor het nieuwe jaar van 

Nieuwjaarscolumn

Nieuwjaarsreceptie 1ste Aanleg
Heemstede - Tapperij de 
1ste Aanleg op de hoek van 
de Raadhuisstraat en de 
Kerklaan houdt op zondag 7 
januari vanaf 16.00 uur haar 
Nieuwjaarsreceptie. Ieder die 
dat wil kan toosten op het 
nieuwe jaar, uitbaters Kees 
en Christine Heger vertellen 

ook over de activiteiten die op 
stapel staan voor 2018 met 
onder meer veel livemuziek. 
Direct na de receptie verzorgt 
The voice of Kennemerland 
Marcel ‘Rat Pack’ Selier een 
fenomenaal live-optreden 
met alle bekende hits van o.a. 
Sinatra en Dean Martin.

Film bij
WIJ Heemstede
Heemstede - ‘Certain Wo-
men (2016)’ heet de fi lm die 
op woensdag 17 januari bij 
WIJ Heemstede draait.
Certain Women vertelt het 
verhaal van drie vrouwen uit 
Montana wiens levens el-
kaar kruisen. Een advocaat 
probeert een vijandige si-
tuatie te voorkomen en een 
cliënt te kalmeren wanneer 
deze zich gekleineerd voelt 
door een compensatierege-

ling op het werk. Bij een ge-
trouwd koppel ontstaan er 
enkele scheurtjes in hun re-
latie wanneer ze een oude 
man moeten zien te overtui-
gen zijn grond te verkopen. 
Een stalknecht voelt zicht 
aangetrokken tot een jon-
ge advocate die tweeweke-
lijks les geeft in het volwas-
senenonderwijs. Belangstel-
lenden zijn welkom in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de vanaf 20.00 uur, entree is 
7,- euro.  Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl  en tel. 
(023)548 38 28.

Knutselclub maakt 
vogelvoerhouder

Heemstede - Woensdag 
17 januari is er weer knut-
selclub voor jongens en 
meiden.
Ditmaal maken zij een vo-
gelvoerhouder.

Allen welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ in de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 5 
euro. Aanmelden: 5483828.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Wij wensen u een gezond 
en gelukkig 2018!

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Nieuwe regelgeving

11 januari 2018 om 20.30 uur

Nieuwjaarsbijeenkomst
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties en bedrijven, 
van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente op donderdag 
11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de 
gelegenheid om afscheid te nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. 
Zij stopt op 16 januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

Uw kerstboom aanbieden voor de 
kerstbomenverbranding
Vanaf maandag 8 januari kunt u uw kerstboom 
aanbieden langs de openbare weg. Kinderen 
kunnen dan de bomen inzamelen voor de jaarlijkse 
kerstbomenverbranding. 

Inleveren kerstbomen
Dit kan op woensdag 10 januari tussen 14.00 en 
16.00 uur op de volgende plaatsen:
- hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipper Dreef bij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- parkeerterrein Kohnstammlaan 
- parkeerterrein Amstellaan
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

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

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

openbare weg worden aangeboden.
Neem hiervoor op woensdag 10 januari tussen 
09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact op met 
Niels Ottenhof via telefoonnummer (023) 548 57 80. 

Vóór 8 januari en na 10 januari is uw 
oude kerstboom gft-afval
Doet u uw kerstboom vóór 8 januari of na 10 januari 
de deur uit? Dan biedt u deze (in stukken geknipt) 
aan via de groene gft-rolemmer of ondergrondse 
gft-container. Los geplaatste kerstbomen (naast de 
gft-container) worden niet meegenomen.

Stofzuiger voor zwerfvuil in 
winkelgebieden
Samen met Het bestuur van de 
ondernemersvereniging Jan van Goyenstraat nam 
wethouder Sebastiaan Nieuwland op donderdag 
21 december een nieuwe ‘elektrische stofzuiger’ in 
gebruik. De aanschaf van het apparaat is een van de 
maatregelen uit de winkelvisie om de winkelgebieden 
in Heemstede beter schoon te kunnen houden. De 
stofzuiger is in bruikleen gegeven aan Meerlanden en 
wordt bediend door medewerkers van Paswerk. Klein 
zwerfvuil kan er beter mee worden opgeruimd en ook 
de lastige locaties kunnen worden schoongehouden 
met de machine. De stofzuiger is een aanvulling op de 
bestaande zwerfvuilteams en wordt al op meerdere 
plekken in Nederland ingezet. 



Groei & Bloei presentatie over de bodem
Regio - Dinsdag 9 janua-
ri om 19.30 uur houdt Groei 
& Bloei de presentatie ‘Alle 
kleine beestjes helpen’. 
In de bodem leven talloze 
organismen, zoals bacteri-
en, schimmels, protozoa, ne-
matoden, mijten, slakken en 
wormen. En allemaal in ver-
bijsterende aantallen en een 
onvoorstelbare diversiteit. 
Een kwart van alle biodiver-
siteit leeft ondergronds en 

al die kleine beestjes helpen 
om plagen en ziektes de kop 
in te drukken en de planten 
veel gezonder te maken.
De bodem wordt wereldwijd 
op grote schaal mishandeld 
en uitgeput. Dit heeft niet al-
leen zijn weerslag op de ge-
wassen die geteeld worden, 
maar ook op de gezondheid 
van mens en dier.
Daarnaast lijdt het klimaat er-
onder en hebben we steeds 

meer last van milieuvervui-
ling en ondervinden we over-
last van water – soms is er te-
veel, soms is er te weinig. Al 
deze problemen hebben een 
gemene deler: de bodem. 
Als we beter met onze bodem 
om leren gaan, zullen de pro-
blemen ofwel verminderen, 
ofwel geheel verdwijnen.
Lokatie: De Blinkert, zaal 
De Duinpan, Rockaertshof 66 
te Haarlem. Entree: gratis.

Nieuwe regelgeving
Regeling flexibele werktijden gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede 2018
Op 21 december 2017 hebben de 
gemeentesecretarissen van Heemstede en 
Bloemendaal de Regeling flexibele werktijden 
gemeenten Bloemendaal en Heemstede 2018 
vastgesteld. Deze regeling treedt in werking 
op 1 januari 2018. De Regeling werktijden 
2013, de Regeling plaats- en tijdonafhankelijk 
werken, de Werktijdenregeling Publieksbalie en 
Werktijdenregeling Buitendienst 2010 zijn hiermee 
vervallen. 

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
parkeerbelastingen 2018
Op 12 december 2017 heeft het college het 

Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
parkeerbelastingen 2018 vastgesteld. Deze treedt in 
werking op 1 januari 2018. Het Aanwijzingsbesluit 
heffing en invordering parkeerbelastingen 2017 is 
hiermee vervallen. 

Wijziging Aanwijzingsbesluit APV
Op 12 december 2017 heeft het college het 
Aanwijzingsbesluit APV gewijzigd vastgesteld. Deze 
wijziging treedt in werking op 1 januari 2018. 

Belastingverordeningen 2018
Op 20 december 2017 heeft de raad de volgende 
belastingverordeningen vastgesteld. Hiermee 
komen de belastingverordeningen van 2017 te 
vervallen. 

- Verordening leges 2018 
- Verordening belasting op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2018
- Verordening liggeld woonschepen 

Cruquiushaven 2018
- Verordening precariobelasting 2018
- Verordening afvalstoffenheffing 2018
- Verordening marktgelden 2018
- Verordening hondenbelasting 2018 
- Verordening lijkbezorgingsrechten 2018
- Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018 
- Verordening rioolheffing 2018
- Verordening parkeerbelasting 2018

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
- Bachlaan 19, uitbreiden woonhuis, Wabonummer 

243524, ontvangen 8 december 2017
- Jan Miense Molenaerplein 11, constructieve 

doorbraken in bestaande woning, Wabonummer 
243614, ontvangen 4 december 2017

- Kohnstammlaan 14, verbouw woonhuis, 
Wabonummer 243642, 

 ontvangen 14 december 2017
- Meindert Hobbemastraat 46, plaatsen dakkapel 

zijgevel, Wabonummer 243578, 
 ontvangen 13 december 2017
- Rijnlaan 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

Wabonummer 243572, 

 ontvangen 11 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Timorstraat 56, plaatsen dakopbouw, 

Wabonummer 243558, 
 ontvangen 11 december 2017
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 

in bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Timorstraat 56, plaatsen dakopbouw, 

Wabonummer 243558, ontvangen 11 december 
2017, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. Zie 
verder ‘Zienswijzen indienen’

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht via telefoonnummer 
(023) 548 57 97.

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 indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt deze 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.
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