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Haarlem-Zuid - Zaterdag 6 
januari stond de traditione-
le Nieuwjaarswedstrijd van 
Kon. HFCop het program-
ma. Landelijke bekendheid 
geniet de Koninklijke HFC al 
sinds jaar en dag omdat het 
de eerste voetbalwedstrijd in 
het nieuwe jaar organiseert. 
Sinds 1923 komen de voor-
malige spelers van het Ne-
derlands elftal naar Haarlem. 
Aanvankelijk werd de wed-
strijd op 1 januari gespeeld. 
Die datum bleek in de huidi-
ge tijd onhaalbaar zodat nu 
op de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar wordt gespeeld.
Sterspelers van weleer zo-
als Gerald Vanenburg, de 
broertjes De Boer en Pierre 
van Hooijdonk komen graag 
naar Haarlem, net als Roma-
no Denneboom, Martijn Reu-
ser en Aron Winter. Doelman 
Edwin van der Sar zegde op 
het laatste moment af waar-
door noodgedwongen HFC-
doelman Gerard van Ros-
sum het doel van voorma-
lig Oranje mocht verdedi-
gen. Met een aantal knap-
pe reddingen hield hij zijn 
vaste teamgenoten van sco-
ren af. Niets dan lof van de 
voormalige oranjespelers 
over zijn optreden. Als je in 
een vertegenwoordigend 
Nederlands elftal hebt ge-
speeld staat dat mooi op de 

Treffen ex-internationals Oranje tegen
Kon. HFC levert mooie spelmomenten op

voetbal CV. Hij treedt toe tot 
de club van oud oranje. Het 
vaste eerste elftal van HFC 
is domweg veel te sterk voor 
de al op leeftijd zijnde ex-
voetbalgrootheden. Daar-
om bracht HFC een mix van 
spelers van het zaterdagte-
am, het tweede elftal en re-
serves van het eerste in het 
veld. Daar wist oranje wel 
raad mee. 
Andwele Slory speelde zijn 
opponent eenvoudig uit en 
liet HFC-doelman Boks kans-
loos. Niet veel later teken-
de de handige Slory met een 
fraai schot ook voor de 2-0. 
HFC kreeg voldoende kan-
sen maar als doelman Van 
Rossum niet in de weg lag 
gingen de ballen wel hoog 
over. Vooral Franklin Le-
wis had doelpunten op zijn 
schoen, maar dat zat er voor 
hem zaterdagmiddag niet 
in. Na de theepauze waren 
de Oranjespelers niet moe 
te krijgen. Leuke aanvallen 
met soms technische hoog-
standjes bleven de ongeveer 

4.000 toeschouwers boei-
en. Dom optreden van de in-
gevallen HFC-doelman Jaap 
Smelik leverde een penal-
ty op voor Oranje. Een kolfje 
naar de hand van Pierre van 
Hooijdonk. HFC deed einde-
lijk wat: Loet de Kwant bracht 
de spanning iets terug in de 
wedstrijd, ook al was dat van 
korte duur. Vermeend hands 
werd door scheidsrechter 
Ruud Bossen bestraft met 
opnieuw een strafschop. Nu 
was het Martijn Meerdink die 
feilloos het net wist te vinden. 
HFC kwam, opnieuw door De 
Kwant, dichterbij. Daarmee 
was al het HFC kruit wel ver-
schoten. Op de valreep be-
kroonde Danny Koevermans 
zijn prima optreden nog met 
een doelpunt. De 2-5 winst 
die daarmee op het score-
bord kwam te staan was ver-
diend. 

In 2019 zal HFC op 5 januari 
opnieuw als gastheer voor de 
oud-internationals optreden.           
Eric van Westerloo

Beeld: Michel van Bergen

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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Toegangspoorten van 
Groenendaal: Meer en Berg
Heemstede - Meer en Berg (Mariënheuvel) en Meer-
zicht. Deze ingangen liggen naast elkaar verbonden aan 
een oude muur, gelegen tussen de Herenweg en Glip-
perdreef. Meer en Berg gaat terug tot de eerste helft van 
de 17 eeuw. In 1640 was Cornelisz  Gijsbertszn van Goor, 
eigenaar van de toen nog onbekende Hofstede.
Mariënheuvel heeft een inrij hek met aansluitende tuin-
muur en dienstgebouw (1730) door Marot ontworpen.
Het inrij hek bestaat uit twee wijd uitelkaar staande hek-
stijlen. Deze stijlen zijn bekleed met natuursteen in een 
blokpatroon met ingezwenkte hoeken. Onder de be-
kroning bevindt zich het wapenschild ‘De Neufville’. De 
bekroning bestaat uit een gedrukte pompoenvorm met 
een rand van acanthusblad. 
Het inrij hek aansluitend de 
tuinmuur is van algemeen 
belang: vanwege zijn plaats 
in het oeuvre van Daniel 
Marot, de gaaf bewaarde 
de monumentale opzet van 
de ingang partij.
Voor het hek staan nog 
kanonslopen (ingegraven).
Bronnen: RCE en HVHB.
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depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809



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 www.heemsteder.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: 15.000

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 14 januari 
Oude Kerk, 10u.  
ds. P.I.C. Terpstra, dienst 
van Schrift en Tafel, Crèche 
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 14 januari, om 10u. 
ds. A . Christ uit Katwijk.

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 11 januari, 9u. 
eucharistieviering
vg pastor R. Verhaegh
 
Zondag 14 januari, 10.30u. 
woord- en communievie-
ring mmv In Between
vg pastor A. Dekker.

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 14 januari, aanvang 
10u. Voorganger Ds. B.C. 
Helmers (Velsen)

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 14 januari: ds. Joop 
Bos (Heemstede), 10u.
Maaltijd van de Heer.
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 14 jan. 10.00 uur
mevr. Y. Elbers

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (49)

Een bijzondere overgang in 
het pand van Raadhuisstraat 
75: van zuivelproducten naar 
lampen. De toenfoto komt uit 
de webpagina van Hans Krol 
en toont de melkinrichting.
Regelmatig worden er bak-
kersknechten en bezorgers 
in het Haarlems Dagblad ge-
vraagd door J.H. van Amstel, 
o.a. in 1911 en 1916 en 1930 
voor de ‘Coöperatieve Ver-
bruiksvereniging De Samen-
werking’, afdeling bakke-
rij. “Levert uitsluitend Brood 
van onvervalschte grondstof-
fen”, aldus advertenties. In de 
Raadsnotulen van 1 januari 
1926 wordt vermeld dat men 
‘Hinder heeft van de schoor-
steen van Raadhuisstraat 75”. 
In het Haarlems Dagblad van 
21 februari 1934 wordt “De 
Samenwerking” per 20 febru-
ari failliet verklaard.

In 1932 heeft Cees van der 
Weiden het pand aan de 
R aadhu i s -
straat 75 la-
ten (ver)
bouwen tot 
woonhuis/
winkel waar 
de melk van 
de boerde-
rij van de 
Zandvaa r t 
werd ver-
kocht. In 
1943 is het 
bedrijf ge-
scheiden. Herman en Kees 
namen de veehouderij voor 
hun rekening, de broers Toon, 
Jan en Joop namen de melk-
bezorging in hun eigen wij-
ken voor hun rekening. In 
1945 werkten zij zelfstanding. 
In de Eerste Heemsteedsche 
Courant van 9 augustus 1935 

wordt de nieu-
we winkelzaak 
geopend: ‘Van 
Zandvaartpad 3 
naar Raadhuis-
straat 75’.
Op 1 november 
1966 wordt de 
melkhandel nog 
steeds op het 
adres genoemd 

met J.F.M. van der Weiden 
aan het roer. Na de melkhan-
del wordt het een lampen-
winkel. Eerst Edwins Agentu-
ren BV Lampenwinkel Heem-
stede en daarna ‘Lampe d’Or’, 
die er al ruim 30 jaar zit. In 
1986 wordt het pand fl ink 

vergroot en in 1989 werd de 
winkelpui aangepast naar de 
huidige situatie
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 6 januari 2018. 
Jammer dat de boom (op de 
toenfoto) weg is.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via:
webmaster@hv-hb.nl (H. Op-
heikens). Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Wat is DigiD?
Heemstede - Overheidsza-
ken worden tegenwoordig 
geregeld via internet, zoals 
de belastingaangifte. Maar 
ook het contact met politie, 
zorginstellingen en zorgver-
zekeraars gaat veelal digi-
taal. Dat kan met DigiD, Di-
gitale Identiteit. Piet-Hein 
Buur, vrijwilliger van Seni-
orWeb Haarlem, legt het uit 
op dinsdag 16 januari, aan-
vang 11.00 uur bij De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 96 
te Heemstede. Neem uw ei-
gen apparaat mee! De open 
inloop is gratis, aanmelden 
hoeft niet. 





VVD zet dorpsgenoten in het zonnetje
Heemstede - In aanloop 
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart 2018 
zetten kandidaten van de 
VVD Heemstede dorpsgeno-
ten in het zonnetje! 

“Ik ga mij inzetten voor fan-
tastisch wonen in ons groene 
en milieuvriendelijk Heem-
stede” aldus Rozemarijn 
Baan-Timmer, nummer 5 op 
de kandidatenlijst voor de 
VVD Heemstede. In het ka-
der van duurzaamheid praat 
Rozemarijn met Simone Phi-
lipsen over haar organische 
en duurzame woning. 

“In onze drukbezette levens 
voldoen woningen niet al-
tijd aan alle eisen. Ook op 
het gebied van duurzaam-
heid en comfort valt vaak nog 
een hoop te winnen”, volgens 
Simone Philipsen. Dat mo-
tiveerde haar en haar man 
Twan om een organische en 
duurzame woning te ontwer-
pen en te bouwen. “Samen 
met een team van vakmen-
sen, van architect tot loodgie-
ter, iedereen heeft bijgedra-
gen aan dit proces met een 
schitterend eindresultaat. 
Maar dat heeft wel een hoop 
energie en doorzettingsver-
mogen gekost. Opgeven was 
makkelijker geweest” zegt 
Simone lachend. “De groot-
ste verrassing is voor mij het 
comfort wat deze duurzame 
woning biedt. Het huis heeft 
altijd een constante tempera-
tuur van 20 graden, de ruim-
tes zijn licht en open, ieder-
een kan zich terugtrekken in 
zijn eigen ruimte maar toch 
zijn we altijd met elkaar ver-
bonden.”

Voor de inwoners van de ge-
meente Heemstede wenst Si-
mone meer bewustwording:   
“Als je doet wat je altijd deed, 
krijg je wat je altijd hebt ge-
had. Het is belangrijk dat we 
ons bewust worden van de 
keuzes die we keer op keer 
kunnen en mogen maken. 
In het klein, binnen je eigen 
huishouden maar zeker ook 
op gemeentelijk en lande-
lijk niveau.”Daarnaast heeft 
zij tijdens het proces geleerd 

dat minder zichtbare partijen 
vaak het beste verhaal te ver-
tellen hebben. ‘’Geen glim-
mende brochures maar pas-
sie voor hun vak.’’ Het ma-
ken van duurzame keuzes 
op een pragmatische manier, 
dat is waar Rozemarijn Baan-
Timmer zich voor wil inzetten 
de komende vier jaar binnen 
de gemeenteraad. “Want het 
verbeteren van de wereld be-
gint echt nog steeds bij je-
zelf”, is haar credo. 

Rechts op de foto Simone en links Rozemarijn.

Volgens artikel 18 van de Grondwet heeft iedereen recht 
op rechtsbijstand, ongeacht de hoogte van het inkomen of 
het vermogen. Cliënten die het uurtarief van een advocaat 
niet kunnen betalen kunnen daarom in aanmerking ko-
men voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, 
het vroegere pro deo. Wanneer u hiervoor in aanmerking 
komt bent u alleen een eigen bijdrage verschuldigd aan 
uw advocaat. De overige werkzaamheden van uw advo-
caat worden dan door de overheid betaald. Aan u wordt 
dan een zogeheten toevoeging verstrekt. 
Alleenstaanden met een inkomen tot € 26.900,- of niet- 
alleenstaande met een inkomen van maximaal € 38.000,- 
kunnen in aanmerking komen voor een toevoeging. Daar-
bij geldt als aanvullende eis dat uw vermogen niet hoger 
mag zijn dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen. 
Indien u binnen de normen valt, dient uw advocaat een 
verzoek in tot gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad 
voor Rechtsbijstand. Zij bepalen of u in aanmerking komt 
voor een toevoeging. Daarnaast stellen zij de hoogte van 
de eigen bijdrage aan de hand van uw inkomen en vermo-
gen vast. Hiervoor kijken zij naar uw inkomen 2 jaar gele-
den, het zogeheten peiljaar. Hoe hoger het inkomen is, hoe 
hoger de eigen bijdrage. 
Er zit een verschil in de hoogte van de eigen bijdrage bij het 
soort zaak waarvoor de toevoeging wordt aangevraagd. 
In het familierecht wordt een hogere eigen bijdrage vast-
gesteld. De eigen bijdrage in het familierecht varieert van 
€ 340,- tot € 849,- per zaak. In het civiel recht varieert de 
eigen bijdrage van € 196,- tot € 823,-. 

Indien u bij de afronding van de zaak 
een vergoeding van proceskosten 
ontvangt of een geldbedrag hoger 
dan de helft van het heffingsvrije ver-
mogen, kan het zijn dat de toevoe-
ging wordt ingetrokken en u alsnog 
de daadwerkelijke kosten van uw 
advocaat dient te voldoen. Uiteraard 
wordt dit vooraf met u besproken. 
Gedachte hierachter is dat u dan vol-
doende geld heeft om de gemaakte 
advocaatkosten te kunnen betalen. 
Niet iedere advocaat verleent door 
de overheid gefinancierde rechts-
bijstand, vereist hiervoor is dat de 
advocaat ingeschreven staat bij de 
Raad voor Rechtsbijstand. Het is 
dus van belang om dit op voorhand 
bij uw advocaat na te gaan. 

Column
Pro deo rechtsbijstand in de praktijk

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Mw.mr. B.M.C.M. van der Wel-
Hiddes

Mw. E. Koopman

Odd Fellows doneren aan 
Hospice De Heideberg
Regio – Zaterdag 6 janu-
ari werd tijdens de Nieuw-
jaarsviering van beide loges 
van de Velsense Odd Fellows, 

een symbolische cheque van 
3850 euro overhandigd aan 
hospice De Heideberg in 
Santpoort-Noord. De cheque 

werd door de heer Wan-
drick Koehorst, voorzitter van 
de gezamenlijke commissie 
Maatschappelijk Activiteiten, 
overhandigd aan een afge-
vaardigde van het hospice. 
Hier wordt de terminaal zieke 
mens in zijn laatste levens-
fase liefdevol naar zijn einde 
begeleid, omdat dit thuis of 
elders niet mogelijk is.
Opnieuw leverden de leden 
van beide Velsense loges (de 
Duinroos- en IJmondloge) 
een goed resultaat af door 
zich het afgelopen jaar sa-
men in te zetten voor het ge-
noemde goede doel.  Het be-
drag werd bijeengebracht 
door een drietal acties, waar-
onder de jaarlijkse brocante- 
en boekenmarkt en de jaar-
lijkse kerstbrodenactie. Tij-
dens deze laatste actie wer-
den er boven verwachting 
1078 broden verkocht. In 
2016 waren dat er nog 528. 
Door een toeslag op de kerst-

broden kwam er dus alleen al 
voor deze actie een flink be-
drag binnen. De afgevaar-
digde van het hospice deel-
de na ontvangst van de do-
natie mee dat hij niet alleen 
dankbaar, maar ook blij ver-
rast was vanwege de hoogte 
van het bedrag.  Het ontvan-
gen geld wordt besteed aan 
een dekenkast en aan reno-

vatie van een aantal kamers. 
De leden van beide loges 
kunnen met voldoening te-
rugkijken op deze succes-
volle actie. De geestdrifti-
ge commissie MA is alweer 
op zoek naar een goed doel 
voor het jaar 2018, waarvoor 
zij zich weer ten volle zal in-
zetten. Zie ook:
www.oddfellows-velsen.nl.
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Heemstede - De Vrouwen 
van Nu sluiten hun jubileum-
jaar af met een likeurproeve-
rij. Op woensdagmiddag 17 
januari komt de heer Heu-
zinkveld met een humoristi-
sche proeverij. Er worden di-
verse likeuren en advocaat, 
ook niet-alcoholische, belicht 
en geproefd.

Aanvang van de middag is 
14.30 uur en de plaats van 
proeven en genieten is De 
Luifel aan de Herenweg 96 te 
Heemstede.
Gasten zijn welkom, ook he-

Likeuren proeven bij Vrouwen van Nu

Herinrichting Wilhelminaplein 
is een fi asco

“De herinrichting van het Wilhelminaplein nadert zijn vol-
tooiing, dat zult u ongetwijfeld hebben gezien. Zo niet, ga 
eens kijken en zie welke auto’s er in Heemstede allemaal 
rondrijden en op het plein parkeren. Ze staan hier twee rij-
en dik langs de weg die dwars over het plein loopt. Het kan 
u niet ontgaan! Er is zelfs rekening gehouden met voet-
gangers. Langs de huizen aan de oost- en westzijde zijn 
wandelpaden aangelegd. Binnenkort zal het plein vermoe-
delijk offi cieel worden geopend en worden er nog meer
auto’s toegelaten. Het is tenslotte een parkeerplaats. Kom 
dan dus zeker met de auto, want met zoveel parkeerplaat-
sen is er altijd plek. Alle gekheid op een stokje: de herin-
richting is een fi asco. Wie haalt het in zijn hoofd om het
enige historische plein van Heemstede vol te plempen met 
auto’s? De zichtlijnen over het plein naar de Oude Kerk 
worden volledig verstoord door auto’s.
Destijds heb ik op een algemeen verzoek van de gemeen-
te aan de omwonenden over de herinrichting van het plein 
een brief geschreven met enkele ideeën. Hiervan is niets 
terug te vinden in het ontwerp voor de herinrichting van het 
plein en het meest frustrerende is dat de gemeente niet 
eens de moeite neemt om erop te reageren. Mijn voorstel 
was om het aantal parkeerplaatsen op het plein tenminste 
te halveren. Dat is mogelijk door parkeerplaatsen te creë-
ren in de Nic. Beetslaan tussen het Nic. Beetsplein en het 
Wilhelminaplein. Aan de zuidzijde van dit stukje Beetslaan 
is een blinde muur waartegen een redelijk aantal parkeer-
plaatsen haaks op de rijweg kunnen worden aangelegd.
De hele herinrichting is geen verbetering maar een ver-
slechtering. Van de gemeente zou je mogen verwach-
ten dat ze reageert op voorstellen van haar inwoners, met
argumenten.”
C. Hoogendijk, Heemstede.

Lezerspost

Herinrichting Wilhelminaplein 

ren, zij betalen 7,50 euro toe-
gang. Inlichtingen over de 

Vrouwen van Nu via 023-
5736750 of 023-5280340.

Bestemd voor zonnepanelen
Meerwinkel Hoofddorp doneert aan KIMT
Heemstede - Op 27 de-
cember kwamen drie be-
stuursleden van de Stichting 
Meerwinkel Hoofddorp een 
cheque van 2.000 euro over-
handigen aan het bestuur 
van Kom In Mijn Tuin.

Meer(dan)winkel is dé Kring-
loopwinkel van de Haarlem-
mermeer en bestaat nu ruim 
10 jaar. Sinds de opening is 
ook het fi etsklusteam actief 
die bestaat uit 22 vrijwilligers 

en die delen van de week bij 
de stichting werken. Een paar 
keer per week gaan een aan-
tal vrijwilligers de milieustra-
ten van Meerlanden af in de 
omgeving (Rijsenhout, Hil-
legom, Lisse en Heemstede) 
om oude fi etswrakken op te 
halen en deze worden, indien 
mogelijk, opgeknapt door het 
team en weer doorverkocht.
Er zijn inmiddels ruim 8000 
opgeknapte fi etsen verkocht. 
Ze zijn begonnen eind 2006 

en de voorwaarde die ge-
steld werd, is dat de helft van 
de opbrengst van de fi etsen 
wordt gedoneerd aan goe-
de doelen. Elk jaar worden er 
goede doelen gezocht en er 
is dit jaar 20.000 euro opge-
haald om te verdelen.
Kimt werd verrast met een 
cheque van 2000 euro die erg 
welkom is en zal worden ge-
bruikt als een bijdrage voor 
de aanschaf van zonnepane-
len bij KIMT.

Alverna al weer
een heel jaar dicht 
Bij deze wil ik memoreren dat de overweg 
al weer 1(!) jaar niet meer toegankelijk is 
voor bewoners van Heemstede die vanuit de
Geleerdenwijk een rondje over de laan van 
Alverna wil lopen of fi etsen en/of gebruik 
willen maken van de nieuwe ontsluitingsweg 
naar station Heemstede.

Na jaren strijd hadden zowel de Hoge raad 
in Den Haag als gemeente Heemstede zich 
uitgesproken voor openbaar gebruik van de 
overweg voor langzaam verkeer. De bewo-
ners van de laan zijn toen eigenhandig de 
spoorwegovergang met hekken gaan bar-
ricaderen en hebben via de Provincie hun 
(voorlopige) gelijk gehaald.

De gemeente Heemstede heeft zich met een 
kleine meerderheid, door een ommezwaai 
van D66, bij die uitspraak neergelegd.  Pro-
rail was er wederom als de kippen bij om de 
klaphekken te vervangen door totale afslui-
ting.

Daarnaast loopt er nog een ‘soap’ over een 
afgegeven vergunning door gemeente Bloe-
mendaal voor een hek dat de laan aan de an-
dere kant afsluit. 
Kortom, het ziet er best somber uit voor de 
groep gebruikers van de overweg. Toch lig-
gen er diverse beroepen zowel tegen het 
slecht gemotiveerde besluit van de Provin-
cie als tegen gemeente Bloemendaal over 
het hek.
De strijd is nog niet gegestreden!
Namens de actiegroep Overweg Alverna 
Open, Maaike Vrugt

Lezerspost

Alverna al weer

Doorbraak van de moderne kunst in Europa
Heemstede - Michiel Ker-
sten start woensdag 24 janu-
ari een cursus over de door-
braak van de moderne kunst.
U gaat mee op een denk-
beeldige reis door Europa. 
Gauguin, Cézanne en Van 
Gogh waren het bewonder-
de voorbeeld. Kleur werd in-
gezet door een nieuwe gene-
ratie kunstenaars om emotie 

en gevoelens over te dragen.
Doorbraak van de Moderne 
Kunst in Europa vindt plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

Opgeven via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023-5483828.
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De persoonlijke keuze van celliste Harriet Krijgh in de Philharmonie:
“Hoe je een componist vertolkt is bijna iets heiligs”
Regio - Harriet Krijgh is een 
van de grootste en talentvol-
ste cellisten ter wereld. Haar 
naam en befaamde cellos-
pel reiken tot ver over on-
ze landsgrenzen. Op dit mo-
ment woont zij in Wenen. In 
Haarlem maakt zij meermaals 
haar opwachting in het nieu-
we muziekseizoen van de 
Philharmonie, waarbij haar 
eigen keuze prominent aan-
wezig is. Een gesprek met 
haar. 
Harriet Krijgh: “Ik kreeg na-
tuurlijk die fantastische kans 
van de Philharmonie Haar-
lem om mijn keuze op het 
programma te zetten. Ik wil-
de daarbij ook heel veelzij-
dig zijn en iets persoonlijks 
brengen. En dat is denk ik 
een heel mooie mix gewor-
den met mensen waar ik best 
wel veel mee speel. Ik vind 
die combinatie van verschil-
lende musici en instrumen-
ten zo mooi om als ‘mijn keu-
ze’ naar buiten te brengen. Ik 
vind ook hoe je een compo-
nist vertolkt als musicus zo-
iets persoonlijks, het is bij-
na iets heiligs voor mij. Zoals 
bijvoorbeeld Bach of Schu-
bert. Hoe je Bach of Schu-
bert speelt is echt te verge-
lijken met een soort dag-

boek vind ik, het is iedere 
dag zo anders. Ik speel onder 
meer met het Signum Saxo-
foon Quartet. Daarmee ben 
ik ook al een paar jaar heel 
goed bevriend. Met hen ga ik 
op 25 februari spelen. Het is 
tegelijkertijd een tapascon-
cert op de zondagmiddag. 
De jongens van het Signum 
Saxophone Quartet heb ik via 
een goede vriend leren ken-
nen, die accordeonist in We-
nen is. Hij speelde veel met 
hen samen. Ik ben een grote 
fan van hen. Het was enke-
le  jaren geleden nooit bij me 

opgekomen om überhaupt 
vier saxofoons met een cel-
lo te combineren. Dat vond ik 
allemaal heel spannend. Het 
Signum Saxophone Quartet  
bestaat uit vier enthousias-
te musici met heel veel pas-
sie: zij geven echt alles op 
het podium. Backstage wer-
ken ze ontzettend hard. Ons 
eerste project - je zult het 
niet geloven -  was Rococo-
variaties van Tsjaikovsky. Die 
hadden zij bewerkt voor vier 
saxofoons. Ik kon me daarbij 
niets voorstellen. Ze begon-
nen met de introductie en 

het was zo mooi, warm en zo 
goed gespeeld. In de Philhar-
monie gaan we on tour met 
de BACHianas, met Bach en 
een Zuid-Amerikaans pro-
gramma: de gepassioneer-
de muziek van de Argen-
tijns tanguero Astor Piazzol-
la en de bekende Braziliaan-
se componist Heitor Villa-
Lobos, waaronder de Grand 
Tango.  De saxofoon heeft 
als instrument een heel ei-
gen specifieke warmte. Op 
zaterdagavond 28 april speel 
ik met de Russische pianis-
te Magda Amara. Zij is mijn 
vaste pianopartner. Met haar 
speel ik al vier jaar samen. 
Het programma dat we dan 
spelen, bestaat uit werk van 
Edvard Grieg waarvan de 
‘Cellosonate’ het meest ge-
passioneerde en dramatische 
werk is. Verder de Roemeen-
se volksdansen van Béla Bar-
tok. Heel bijzonder is het stuk 
van Sjostakovitsj de ‘Cello-
sonate opus 40’, dat hij com-
poneerde in de tijd van het 
Stalin regime. Ik kijk heel erg 
uit naar al deze concerten in 
Haarlem.”

Meer informatie en kaarten 
via www.theater-haarlem.nl.
Bart Jonker

Harriet Krijgh (links) met Karlijn van Oirschot (rechts) van 
Theater Haarlem.

‘Patronen ombuigen en ballast loslaten’
Nieuwe cursus Shadow Yoga van start
Heemstede - Op 9 januari zijn de nieuwe 
Shadow Yoga cursussen begonnen in Hou-
ten. Shadow yoga is een dynamische Hatha 
Yoga vorm en wordt al 17 jaar in Houten 
gegeven door Nicolet Montanus.

In de lessen worden tegelijkertijd kracht en 
souplesse ontwikkeld. Worden er verschil-
lende ademhalingstechnieken behandeld 
en krijg je heel veel kennis mee over de yo-
ga filosofie en wordt er samen met de do-
cent gewerkt aan een transformatie zodat 
je oude gewoontepatronen die in de weg 

zitten kunt ombuigen en ballast kunt losla-
ten. Het resultaat is dat er meer innerlijke 
rust en vrijheid ontstaat , de weerbaarheid 
toeneemt en je met meer vertrouwen en in-
nerlijke kracht het leven tegemoet zult zien. 
Op dinsdagavonden zijn de lessen voor be-
ginners, vanaf 19.00 uur en de gevorderde 
lessen vinden plaats elke dinsdag om 20.15 
uur, tevens woensdag om 9.15 uur.

Voor meer info kijk op de website:
www.shadowyoga.nl of bel 06-24449927,
e-mail: nicolet@nicoletmontanus.nl.

Een Van Gogh aan de muur?
Heemstede - Een echte Van 
Gogh aan de muur is niet te 
verwezenlijken. Financieel 
niet, maar ook omdat alle be-
kende Van Goghs al ergens 
hangen. Maar een schilde-
rij dat geïnspireerd is op een 
schilderij van Van Gogh is 
wel degelijk haalbaar. Frank 
van der Feltz maakt schilde-
rijen die op werken van an-
deren zijn geïnspireerd. Co-
bra, Jackson Pollock, Sam 

Francis en dus ook Vincent 
van Gogh. Deze schilderijen 
worden op dit moment geëx-
poseerd bij Sfeervol bijzon-
der mooi in het winkelcen-
trum Jan van Goyen. Grote 
schilderijen, veel kleur.
Frank van der Feltz heeft 
zichzelf leren schilderen door 
veel te kijken, te proberen 
en veel oefenen. Het meeste 
van zijn werk komt tot stand 
door rollers, stokken of recht-
streeks uit de pot of tubes. 
Maar ook met de blote hand 

en vingers, direct op het doel. 
Dat geeft vaak een resultaat 
waar geen kwast tegenop 
kan. Zijn belangrijkste ken-
merk: Grote doeken met veel 
kleuren en soms een opval-
lend of humoristisch detail.
Een groot deel van zijn werk 
is te zien op www.ffkunst.nl 
en nu dus ook bij Sfeervol bij-
zonder mooi. Ze zijn daar te 
bewonderen tot eind maart. 
Sfeervol bijzonder / mooi, 
adres Jan Miense Molenaer-
plein 8, is geopend op dins-
dag tot en met zaterdag van 
8.30 tot 17.00 uur.Werk van Frank vd Feltz.

Snuffelmarkt 
Sportcentrum
Heemstede - Zondag 
14 januari kunnen lief-
hebbers urenlang snuffe-
len op de vlooienmarkt in 
sportcentrum Groenen-
daal aan de Sportparklaan 
16 te Heemstede. Van 9.30 
tot 16.00 uur kun je naar 
hartenlust struinen op de 
markt waarvoor de toe-
gang 2,50 euro bedraagt. 
Kinderen onder begelei-
ding hebben vrij entree.
Voor meer informatie: 
0229-244739 of  244649. 
Of kijk op: www.mikki.nl.

Peuter & 
kleuterpret

Heemstede - Zondag 21 ja-
nuari is het bij Plexat tijd voor 
de allerkleinsten. Dan staat 
Peuter & Kleuter Pret op het 
programma. Er is van alles 
te beleven voor kinderen van 
2,5 t/m 6 jaar oud met dit-
maal het thema Koud!.
Entree: 6,- euro per kind. 
Wilt u gepast meenemen? 
Ouders/begeleiders mogen 
gratis naar binnen. De tijd is 
van 11.00 tot 12.30 uur.
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Heemstede - Met een vol-
zin, anno 1952, met teveel 
woorden, uitgesproken door 
de eerste voorzitter van de 
Kunstkring Heemstede, be-
gon Monique Klompé haar 
bedankje aan het publiek en 
bestuur, op zondag 7 januari. 
Memorerend hoe zij die zes 
afgelopen jaren heeft beleefd 
met ledenverlies en hoogte-
punten als de jaarlijkse pre-
sentaties in de Burgerzaal 
met soms tegenvallende pre-
sentatoren en de daaropvol-
gende zelfredzaamheid door 

zelf de microfoon te hanteren 
bij de presentaties. De vie-
ring van het 60-jarig jubileum 
op het Wilhelminaplein met 
heel veel muziek. Jammer 
dat het plein nog niet opge-
leverd is, ze had het zo graag 
bij dit feest klaar gezien. Zij 
bedankte alle bestuursleden, 
met hen was het een eitje!
Opnieuw een optreden van 
de zangeres Nikitov, Niki Ja-
cobs, zij zong precies tien jaar 
geleden ook al bij de Kunst-
kring. Zij zingt met een unie-
ke benadering Jiddische lie-

deren met een zuivere stem 
in die prachtige Oude Kerk 
met de begeleiding van Pie-
ter Jan Cramer op piano en 
accordeon en de blaasinstru-
menten van Stanislav Mitro-
vic. Twee virtuozen  die be-
kendstaan om hun humor, 
tragiek en  muzikaliteit die 
je meenemen naar de klan-
ken van vroeger. Volksmuziek 
waarvan de toon en teksten 
meegaan van oud naar jong, 
generaties lang. Soms vrolijk, 
soms ontroerend, altijd mooi!
Na afloop deed burgemees-
ter Marianne Heeremans 
haar ambtsketen om en be-
dankte de oud-voorzitter Mo-
nique Klompé voor haar be-
trokkenheid bij de cultuur in 
Heemstede en haar verdien-
sten voor het sociaal cultu-
rele werk waar zij als inte-
rimmanager de laatste jaren 
de twee organisaties Welzijn 
Ouderen Heemstede en Cas-
ca in stappen samengevoegd 
heeft en alweer een tijdje on-
der de naam WIJ Heemste-
de verder zijn gegaan. Edel-

Nieuw op het Wilhelminaplein: 
Hair & Beauty Palace
Heemstede - Wat een stap, 
hoe stoer! De zussen Sharon 
en Sylvana Negrijn, 21 en 22 
jaar oud, hebben onlangs 
een eigen salon geopend. 
Het is het Hair & Beauty Pala-
ce, gevestigd aan het Wilhel-
minaplein 21. Jonge onder-
neemsters dus, deze mei-
den, die je onder handen ne-
men en kunnen voorzien van 
een fantastisch uiterlijk. Haar, 
wimpers, nagels en make-up: 
je bent bij Hair & Beauty Pala-
ce aan het juiste adres om je 
heerlijk te laten verwennen 
door vakkundige mooimake-
rij in de kapsalon en even-
tueel je nagels te laten ver-
zorgen of plaats te nemen 
in de visagie-stoel. Dat laat-
ste neemt Sharon voor haar 
rekening. Met een visagiste-
opleiding tovert zij elke vrouw 
om in een beauty. En ben je 
de bruid? Sharon is gespe-
cialiseerd in bruidsmake-up. 
Een bijbehorend kapsel voor 
de mooiste dag van je leven 
laat je creëren door Sylvana. 
Ook zonder bruiloft is je haar 
in goede handen bij Sylvana. 
Kleuren, opsteken en uiter-
aard knippen en stylen. Het 
is sowieso al heerlijk om je 
te laten verwennen met een 
nieuw kapsel én nieuwe na-
gels of wimpers. In de salon 
van de zussen Negrijn voel je 
je direct op je gemak. Ove-
rigens, naast wimperexten-

sions kun je er ook terecht 
voor hairextensions. Niet van 
echt te onderscheiden, lan-
ger haar, voller haar... je krijgt 
er een supermooie look van. 
We weten, schoonheid zit van 
binnen, maar de buitenkant 
mag ook zeker niet worden 
vergeten! Dat zit wel goed bij 
Sharon en Sylvana. “Alle be-
handelingen worden met lief-
de en kwaliteit uitgevoerd”, 
zeggen zij dan ook. 
Het Wilhelminaplein is blij 
met deze nieuw, jonge on-
derneemsters. Ze komen 
uit Hoofddorp maar vin-
den Heemstede een prettige 
plek. “Ook de andere onder-
nemers hier zijn enthousiast 

over ons”, geven ze aan. Wil 
je een afspraak maken?
Bel: 023-2073911.
Binnenlopen mag ook.
Joke van der Zee

Kerstbomenverzameling:
De teller staat op 237!

Heemstede - “Alle kerstbomen verzamelen! Deze kinde-
ren uit de Indische buurt kijken er ieder jaar weer naar 
uit: de kerstvakantie. Dan zwerven ze dagenlang door de 
straten op zoek naar kerstbomen. Je moet er wel wat voor 
over hebben. Sjouwen, trekken, stapelen en doorzetten. 
Zelfs uit het slootje bij het Oude Slot zijn een paar bomen 
gevist. De bomen worden verzameld op het speelveldje 
aan de Laan van Insulinde.
De teller is dit jaar blijven steken op maar liefst 250 kerst-
bomen, een record! Uiteraard zijn ze superblij met het re-
sultaat, dat is ook te zien aan de juichende kinderen op 
de foto van links naar rechts: Spike, Brett, Rudolph, Ralph, 
Reinier, Zara en voorop Koen, de benjamin van het stel.
Vandaag, woensdag, worden de bomen door de gemeen-
te opgehaald en krijgen ze voor iedere boom 20 cent en 
een lootje. De ‘winst’ wordt natuurlijk eerlijk verdeeld”, 
aldus Nanda Kops-Assendelft.

Afscheid Monique Klompé van de Kunstkring

smid Agusto had een sie-
raad gemaakt van de merlet, 
het eendje zonder pootjes en 
snavel die in het gemeente-
wapen zit. Een zilveren mer-
let-speld die de burgemees-
ter bij een totaal verraste Mo-
nique opspeldde. Een bijzon-
dere middag van de Heem-
steedse Kunstkring in die 
Oude Kerk die zo mooi gere-
noveerd is om juist deze eve-
nementen te kunnen houden.
Ton van den Brink

Sylvana en Sharon zijn hun eigen kapsalon begonnen.
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Manpadslaangebied: natuur 
en extensieve recreatie samen
Volkstuinvereniging Groenendaal heeft de wethouder Se-
bastiaan Nieuwland op 8 januari om 16.00 uur de petitie 
‘Behoud groen Manpadslaangebied’ aangeboden” met 279 
handtekeningen, verzameld in twee weken. 
De vereniging staat niet achter uitwerkingen van de eerste 
ontwerpschetsen van het Manpadslaangebied, waarbij de 
moestuincomplexen worden verkleind of verplaatst en wo-
ningbouw de plaats in gaat nemen van een in potentie be-
langrijk gebied voor natuur en extensieve recreatie als wan-
delen, tuinieren, kanoën en spelen. 
De tuinders hebben hun hart verpand aan het gebied niet 
alleen vanwege hun tuinier hobby maar ook vanwege het 
werken in het waardevolle landschap om hen heen. Het is 
een van de weinige open stukken in Heemstede. Het laag-
gelegen zand/veengebied biedt veel kansen voor natuur 
met een extra waarde als ecologische verbindingszone tus-
sen duin en bos. 
De vereniging, die al sinds 1957 verschillende tuincom-
plexen in Heemstede beheert, heeft ruim 300 leden. Ook 
vrienden en familieleden genieten mee van de het telen van 
groenten, bloemen en fruit op de ritme van de seizoenen. 
Zij worden daarin vergezeld door de grote hoeveelheid vo-
gels, zoogdieren, amfi bieën, insecten en vissen. 
Het tuinieren is vooral ook een sociale bezigheid waar zo-
wel zeer jonge als oude mensen van genieten. De ouderen 
brengen hun kennis en ervaring over op de jongere tuin-
ders.  De locatie is al vele tientallen jaren in gebruik door 
tuinders die de bodem gezond verzorgen en producten 
kweken die vrij zijn van bestrijdingsmiddelen en kunstmest-
stoffen. De grond is daarom schoon en van goede struc-
tuur. Verplaatsen zou een aantasting betekenen van de 
grond als teeltgrond en als huisvestingsplaats voor de na-
tuur. Nieuw land is daarom zeer ongewenst. 
Er ligt een unieke kans voor dit gebied om duurzame initi-
atieven als tuinieren, wandelen en andere groene vormen 
van recreatie die bijdragen aan de gezondheid te stimule-
ren. Voorkomen moet worden dat de waarde van dit gebied 
voor altijd verloren gaat.
De wethouder heeft zijn dank uitgesproken voor de peti-
tie. Hij heeft een en ander toegelicht, hoe ontwerpschet-
sen tot stand zijn gekomen en hoe de verdere procedure 
verloopt. Met vele betrokkenen zal de komende maanden 
worden gesproken en ook de Volkstuinvereniging Groe-
nendaal wordt daarbij uitgenodigd. 

Volkstuinvereniging Groenendaal,
www.volkstuinvereniginggroenendaal.nl

Lezerspost

Nieuwjaarsborrel WCH

Veertien nieuwe winkels
met de baas achter de toonbank
Heemstede – Allemaal blije 
gezichten bij de winkeliers 
die dinsdagavond 2 janua-
ri snel hun winkel opruimden 
om na zessen de bubbels te 
proeven met de bitterballen 
die traditioneel horen bij de 
nieuwjaarsreceptie van het 
bestuur van WinkelCentrum, 
WCH,  Heemstede. Chocola-
tier Willem van Dam, voorzit-
ter WCH, ontving de aange-
sloten en niet aangesloten le-
den WCH in zijn chocolade-
atelier. Er kunnen nog leden 
bij!  Bijna iedere ondernemer 
had een goed jaar achter de 
rug, dan smaakt de cham-
pagne van Gall& Gall nog 
lekkerder. Het praat ook wat 
lekkerder. Die betere omzet-
ten mochten ook wel, want 
de winkeliers mochten best 
weer eens wat meer vet op 
hun botten krijgen. De ver-
wachtingen voor 2018 zijn 
positief.  Willem van Dam kon 
bekendmaken dat er maar 
liefst veertien nieuwe winkels 
bijgekomen zijn of van eige-
naar veranderd. Dat maakt 
dit winkelcentrum weer tot 
de Leukste Straat van Ne-
derland zoals in 2013. Een 
uitzonderlijke straat waar je 
in veel winkels nog de baas 
achter de toonbank treft. Dat 

geeft ook een zeker vertrou-
wen dat je kan zien waarmee 
je te  maken hebt, geen ano-
niem digitaal adresje. Met 
de gezellige terrasjes die in 
de afgelopen jaren bijkwa-
men wordt het winkelen op 
de Binnenweg/Raadhuis-
straat nog Leuker. De nieu-
we winkels van de jonge on-
dernemers zijn: Lopers Com-
pany, C`est Bon, Bakker Be-
tram met nieuwe eigenaar, de 
Heerlijkheid, Meubelzaak van 
Duivenbode, PTMD meubel 
en licht, Heemstede Parket, 
kapper Hairforce, Kinky Kap-

per en de Instyle Kapper voor 
mannen, Bakker van Vessem. 
Bomans met nieuwe eige-
naar, Horlings is verhuurd en 
de VVD huurt tijdelijk num-
mer 60. De oliebollen van Pe-
ter en Janny van der Geest 
kwamen binnen, de cham-
pagne bijgeschonken en op 
de nieuwe ondernemers kon 
de welkom toast uitgebracht 
worden.
De Binnenweg/Raadhuis-
straat is klaar om ook de 
klanten in 2018 leuk te be-
groeten.
Ton van den Brink 

Mooie zaken in het winkelcentrum.

Aandacht voor Willem van Dam.

Teus Nobel in Zandvoort
Regio - Op zondag 14 janua-
ri vindt het vijfde concert van  
het 16e seizoen plaats in de 
concertenreeks Jazz in Zand-
voort. Te gast is ditmaal trom-
pettist Teus Nobel. Als trom-
pettist van de Rotterdam Ska 
Jazz Foundation tourde Teus 
Nobel al tijdens zijn conser-
vatoriumjaren door heel Eu-

ropa. Daarnaast is Teus sinds 
september 2010 werkzaam 
als solo-trompettist bij het 
Orkest Koninklijke Lucht-
macht. Dit orkest professi-
onele musici maakte 15 jaar 
geleden de switch naar jazz-
  en poprepertoire en is naast 
het gerenommeerde Metro-
pole Orkest het enige full-

time orkest dat zich richt op 
de ‘lichte muziek’. Maar ook 

als solo-artiest timmert Teus 
hard aan de weg. Hij heeft 
twee albums uitgebracht: zijn 
debuutalbum ‘Flow’ (2012), 
waarmee hij werd uitgeroe-
pen tot Radio 6 Soul & Jazz 
Talent, en het album ‘Lega-
cy’, dat uitkwam in decem-

ber 2014. De aanvang van 
het concert is 14.30 uur. Toe-
gang: 15,- euro. Reserve-
ren kan door te bellen naar
023-5310631 of via:
www.jazzinzandvoort.nl. Lo-
catie is het theater De Krocht, 
Grote Krocht 41 te Zandvoort.
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Johan Neeskens terug naar Heemstede
Heemstede - Na 45 jaar 
keert oud-voetballer Johan 
Neeskens terug naar het 
Heemstede van zijn moeilij-
ke, maar ook mooie jeugd 
waarin hij zich manifesteer-
de als een grote voetbalbe-
lofte en een enorm talent op 
het honkbalveld. De Nees zal 
op vrijdag 12 januari zijn op-
wachting maken in Boekhan-
del Blokker aan de Binnen-
weg 138, om te praten over 
zijn succesvolle carrièreboek 
Johan Neeskens wereldvoet-
baller.
 
Neeskens was favoriet van de 
toeschouwers. Bij RCH waar 
hij als zestienjarig broekie 
debuteerde in het profvoet-
bal, bij Ajax, in de gouden be-
ginjaren zeventig van de vori-
ge eeuw, bij het Nederlands 
Elftal en in Camp Nou van FC 
Barcelona wist hij zich verze-
kerd van de steun en de sym-
pathie van het publiek. Wan-
neer hij weer eens een ‘on-
mogelijke bal’ te pakken had 

gekregen, een doorbraak van 
de tegenstander had ver-
ijdeld, of er één voor zijn ei-
gen ploeg had geforceerd, 
galmde het door het stadion: 
‘Néés-kens, Néés-kens’, of: 
‘Jó-han, Jóhan.’ 
Hij kon verdedigen en aan-
vallen, bijna tegelijkertijd, 
hij heette ‘een breker op het 
middenveld’, maar hij was 
meer dan dat: een technisch 
goede, tactisch sterke, onver-
schrokken en onbaatzuchti-
ge teamspeler. En de maker 
van menig belangrijk doel-
punt. In het Nederlands Elftal 

liep hij zelfs ‘één op drie’, met 
als summum zijn vijf goals op 
het onvergetelijke wereld-
kampioenschap van 1974 in 
West-Duitsland.
Johannes Jacobus Nees-
kens, geboren op 15 sep-
tember 1951 in Heemstede, 
zei op 15-jarige leeftijd tegen 
zijn vader: “Pa, ik ga proberen 
met voetballen mijn geld te 
verdienen. Ik waag de gok.”
Het pakte geweldig uit. De 
geharde en gevoelige jongen 
van bescheiden afkomst zou 
een van de beste middenvel-
ders ter wereld worden, win-
naar van drie Europa Cups en 
de wereldbeker met Ajax, bij 
Barcelona Spaans voetballer 
van het jaar 1976, en twee-
voudig WK-finalist met het 
Nederlands Elftal.
 
Neeskens woont in Zwitser-
land. Vrijdag laat hij zich in-
terviewen door Jaap Visser, 
de schrijver en uitgever van 
zijn boek. Aanvang deze mid-
dag is 16.00 uur.

Start in januari bij HBC Gymnastics en betaal geen inschrijfgeld
Heemstede - Na een heer-
lijke kerstvakantie wordt het 
weer hoog tijd om de spieren 
los te maken en wat gewicht 
te verliezen. Daar heeft HBC 
Gymnastics genoeg moge-
lijkheden voor. Op de maan-
dagavond kan worden deel-
genomen aan een boot-
camples. Deze start om 19.00 
uur bij de Evenaar, v d Waal-
slaan 35. Voor diegene die  ’s 
avonds niet meer zo graag de 
deur uitgaan, zijn  er op dins-
dagmorgen (9.00 en 10.00 
uur) in sporthal Groenen-
daal twee damesuren om 
hun conditie op peil te hou-
den. Op de woensdagavond 
komt een groep dames om 
20.00 uur bij elkaar om ge-
zellig samen te sporten. Dat 

Toonaangevend poppodium vereeuwigd
Heemstede - Uit jeugdsen-
timentele overwegingen ver-
vaardigde illustrator Eric 
J. Coolen (bekend van de 
Heemstede in Klare Lijnka-
lender) onlangs een illustra-
tie van de in 1998 gesloop-
te Sneeuwbal. Jarenlang was 
dit Heemsteedse buurtcen-
trum aan de Herenweg 111 
een toonaangevend poppo-
dium hier in de regio. In de 
jaren 80 waren hier optre-
dens van o.a. De Dijk, Her-
man Brood, Lois Lane, Bodi-
ne, Toontje Lager, Vanden-
berg, New Adventures, Grup-
po Sportivo, Het Goede Doel 
en Time Bandits. Nadat het 

Haarlemse Patronaat haar 
deuren opende nam de po-
pulariteit van de Sneeuw-
bal af. Uiteindelijk werd het 
pand gesloopt om plaats te 
maken voor nieuwbouw. Eric 
plaatste zijn sneeuwbalillu-
stratie op diverse Facebook-
groepen. Dit leverde in kor-
te tijd een stroom aan leu-
ke reacties op. Van bezoe-
kers, muzikanten, roadies 
tot een oud-Sneeuwbaldi-
recteur. De Sneeuwbal leeft 
nog steeds bij veel mensen! 
Voor belangstellenden: de il-
lustratie is verkrijgbaar als 
piëzogafie via:
www.ericjcoolen.nl.

Liefde en geloof:
durven we nog wel te vallen?
Heemstede - Geloof je in 
liefde? Deze vraag is tegen-
woordig veel toegankelijker 
dan de vraag of je ‘gelovig’ 
bent. Maar hoe zit dat nou 
met ‘geloof’ en ‘liefde’? Voor 
de een valt liefde samen met 
God, terwijl dat voor een an-
der niet geldt. Ook per cul-
tuur en taal zie je verschillen. 
Engelsen hebben het over ‘to 
fall in love’ en Fransen heb-
ben iets soortgelijks. Wij heb-
ben die woorden niet: durven 
we onszelf wel te verliezen 
in de liefde, durven we nog 
wel te vallen? Tom de Haan 
is stadsdominee van Haarlem 
en heeft de bijzondere op-
dracht om verbinding te leg-
gen tussen kerk  en stad. Hij 
is niet de man die over ge-

baande wegen gaat: media 
en jazzpodia zijn ook terrei-
nen waarop hij actief was. Op 
uitnodiging van PKN Heem-
stede en Bennebroek zal hij 
op zijn karakteristieke manier 
de samenhang van liefde en 
geloof aan de orde brengen, 
op dinsdag 16 januari in de 
Pauwehof aan de Achterweg. 
Aanvangstijd is 20.00 uur.

Tom de Haan.

Raadsleden in het klaslokaal
Hoe werkt de lokale democratie? 
Heemstede - In de aanloop 
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart gaan 
leden van de huidige ge-
meenteraad in januari langs 
bij leerlingen van groep 8 van 
de Heemsteedse basisscho-
len en leerlingen van 4 VWO 
bij college Hageveld. Doel 
is jongeren (en toekomstige 
kiezers) te laten zien hoe de 
lokale democratie werkt en 
wat je daar als inwoner aan 
hebt.

Programma
Op maandag 15 en dinsdag 
16 januari gaan de raadsle-
den aan 4 VWO-leerlingen 
van 7 klassen van Hageveld 
een praktijkles geven over 
wat het betekent om raads-
lid te zijn.
Ook zullen de leden van de 

raad voor 11 groepen 8 van 
9 basisscholen in Heemste-
de een les over de gemeen-
te verzorgen tussen 22 janu-
ari en 5 februari. 
Ze gebruiken daarbij midde-
len die niet alleen leerzaam 
maar ook leuk zijn, zoals een 
quiz en filmpjes. De lessen 
worden steeds gegeven door 
twee raadsleden.

Stemmen
Ook bij de laatste verkiezin-
gen voor de Tweede Kamer 
bleek weer dat jonge kie-
zers vaker thuis blijven. Door 
jeugd die nu nog niet mag 
stemmen al op jonge leef-
tijd te laten kennismaken met 
democratie en politiek hopen 
de raadsleden het toekomsti-
ge stemmen onder deze jon-
geren te bevorderen. 

doen zij in de Offenbach-
zaal aan de Offenbachlaan. 
Tot slot zijn er op donderdag-
avond twee gemengde groe-
pen fanatiek bezig het opge-

bouwde reservegewicht zo-
veel mogelijk terug te drin-
gen. Zij doen dat om 19.00 
uur binnen (zaal)  en buiten 
(bootcamp) de Evenaar aan 
de v d Waalslaan 35. Buiten 
deze volwassenenlessen is 
er volop gelegenheid voor de 
jeugd om achter de compu-
ter en tablet vandaan te ko-
men om in beweging te ko-
men. Gestart wordt met kin-
deren vanaf twee jaar om sa-
men met een ouder te be-

wegen. Hierna wordt door-
gestroomd naar de kleuters, 
waarna vanaf 5 jaar het echte 
turnwerk gaat beginnen.
Info: www.hbcymnastics.nl
of via 023-5324160.

Heemstede - Woensdag 24 
januari kun je weer naar har-
telust knutselen. Raak jij je 
(fiets)sleutel ook soms kwijt? 

Met de leuke sleutelhanger 
die de kinderen op woensdag 
24 januari bij de Knutselclub 
maken, gebeurt dat nooit 

meer! De knutselclub is van 
13.30 tot 15.00 uur voor jon-
gens en meisjes van 5 t/m 10 

jaar. Locatie: WIJ Heemstede 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede.
Kosten: 5 euro. Graag de kin-
deren aanmelden via 023-
5483828.

Knutselclub maakt sleutelhanger

Themamaaltijd: 
IJsmaand menu

Heemstede – Op maandag 
22 januari bereiden de koks 
van Eethuis de Luifel een lek-
kere en gezonde maaltijd. 
Thema is ‘IJsmaand menu’ 
en kost 9,95. Reserveren kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf. Belt u hiervoor 023-
5483828. Eethuis de Luifel is 
bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96, Heemstede. Aan ta-
fel tussen 17.15 en 18.00 uur.
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Onderwijsspreekuur naar Binnenweg 60
Heemstede - Elke zater-
dagochtend van 10.00 tot 
12.00 uur kunnen geïnte-
resseerden terecht op het  
Onderwijsspreekuur van Jo-
an Brouwers-Oosterbaan. De 
bibliotheek wordt verbouwd, 
maar u kunt nu terecht op de 
Binnenweg nr. 60. 
Iedereen krijgt ermee te ma-
ken: onderwijs. Het is heer-

lijk als dit vlot gaat maar 
soms kunnen zaken rond-
om kind en school wat lasti-
ger verlopen. Dus wilt u wat 
weten over lezen, taal of re-
kenen, dyslexie, thuisonder-
wijs, toetsen of andere zaken 
rondom school?
Loop vrijblijvend naar binnen 
en stel uw vraag! Wissel van 
gedachten met een onafhan-

kelijke deskundige die u in-
dien gewenst ook verder kan 
doorverwijzen. 
Met meer informatie krijgt u 
meer inzicht in wat er speelt 
en kan er oplossingsgericht 
nagedacht worden. 
Informatie: Joan C. Brou-
wers-Oosterbaan: 
joanbrouwers@gmail.com en 
06-29078826.

Paolo Cognetti.

Italiaans bezoek voor boekhandel Blokker
Heemstede - Op zater-
dag 13 januari is de Italiaan-
se schrijver Paolo Cognetti te 
gast bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemste-
de, van 12.00 tot 14.00 uur.
Paolo Cognetti brak in Neder-
land door met zijn boek ‘De 
acht bergen’ en werd door 
boekhandel Arno Koek in het 
boekenpanel van DWDD ver-
kozen tot boek van de maand 
in september 2017.
 
Over het boek:
Pietro is een stadsjongen uit 
Milaan. Zijn vader is schei-
kundige, en gefrustreerd 
door zijn werk in een fabriek. 
Zijn ouders delen een liefde 
voor de bergen, dat is waar 
ze elkaar ontmoetten, waar 

ze verliefd werden en waar 
ze trouwden in een kerk-
je aan de voet van de berg. 
Door deze gedeelde pas-
sie kan hun relatie voortbe-
staan, zelfs wanneer tragi-
sche gebeurtenissen plaats-
vinden. Het stadsleven ver-
vult hun vaak met gevoelens 
van spijt dat ze niet voor een 
ander leven hebben gekozen. 
Dan ontdekken ze een dorpje 

in het Noord-Italiaanse Valle 
d’Aosta waar het gezin van-
af dat moment iedere zomer 
zal doorbrengen. De elfjari-
ge Pietro raakt er bevriend 
met de even oude Bruno, die 
voor de koeien zorgt. Hun zo-
mers vullen zich met eindelo-
ze wandelingen door de ber-
gen en zoektochten door ver-
laten huizen en oude molens 
en er bloeit een ogenschijn-
lijk onverwoestbare vriend-
schap op.
 
Om 12.00 uur zal er een wel-
komsttoost worden uitge-
bracht om zijn bezoek en het 
nieuwe boekenjaar in te lui-
den. Daarna zal er een kort 
gesprek plaatsvinden in het 
Engels. Toegang vrij.

Mannetjes achterover gedrukt
Heemstede - Iedereen heeft 
ze wel eens gespot: de klei-
ne kunststof mannen die de 
automobilist in de bebouwde 
kom moeten manen tot lang-
zamer rijden en opletten op 
spelende kinderen. Op vrij-
dag 5 januari was het een on-
verwacht en ook ongewens-

te vrije dag voor de mannen 
die op de foto in het bos zijn 
gedeponeerd. Om precies te 
zijn in het parkje bij Het Over-
bos aan de Burg. Van Len-
nepweg. Jammer want daar 
horen ze zeker niet thuis.
Foto ingestuurd door Julea 
Hauff.

HBC Oliebollen- en Nieuwjaars Toernooi
Heemstede - Vorige week 
was het jaarlijkse Oliebollen-
toernooi van voetbalvereni-
ging HBC. Dit toernooi voor 
de HBC  jeugdteams wordt 

traditiegetrouw gespeeld in 
de sporthal van Sportcen-
trum Groenendaal. Er wordt 
niet gespeeld in de com-
petitieteams, maar de spe-

lers van dezelfde leeftijden 
worden door elkaar gehus-
seld en spelen 6 tegen 6, zo 
ben je dus vaak aan de bal. 
Maar in de korte wedstrijd-
jes van 6 minuten is het soms 
nog best moeilijk om te sco-
ren. De clubscheidsrechters 
zijn aanwezig om de wed-
strijdjes te fluiten, echte top-
pers! De teams krijgen van 
de organiserende Toernooi 
Commissie namen als Man-
chester City, Liverpool, Pa-
ris St.Germain, maar ook de 
Nederlandse voetbalclubs en 
Frankrijk Duitsland en België 
doen mee! Iedereen is super 
goed verzorgd door de Jeugd 
Werkgroep Activiteiten van 
HBC , met heerlijke oliebollen, 
koffie, thee en broodjes.  Het 
was een gezellig toernooi, met 
vier winnaars in de verschil-
lende poules, die met een leu-
ke prijs naar huis gingen.
Op zaterdag 13 januari wordt 
het Nieuwjaars Toernooi ge-
speeld op het HBC Sportpark 
aan de Cruquiusweg. Het be-
looft een top toernooi te wor-
den voor Jeugd O12 – O15 
spelers die van heinde en 
verre zullen komen. Er heb-
ben zich 108 teams aange-
meld, die zullen spelen tus-
sen 8.30 en 17.00 uur. Dat be-
tekent dat er ruim 1600 jon-

ge spelers aan het voetballen 
zijn! En al deze spelers gaan 
met een prijs naar huis!
Iedereen is natuurlijk van 

harte welkom om te komen 
aanmoedigen of om een kop 
warme chocolademelk te 
komen drinken.

Uitslagen bridgers Bel Air
Heemstede - Op zaterdag, 6 januari werd in het GSV- 
gebouw te Heemstede de vierde wedstrijd gehouden om 
het bridgekampioenschap van Kennemerland, georgani-
seerd door BC Bel Air uit Hillegom.
 
A lijn
1. George Cerneüs met Herman v.d. Peet 62,50%
2. Joke Meijer en Tine Molenaar   58,85%
3. Elly v. Schaik en Tiny Schuijt    57,29%
 
B lijn
1. Margriet Busscher en Win Koning  65,.52%
2. Carien v. Donselaar en Tonny Lammers  62,08%
3. Loes Brouwer en Riet Thorborg   59,79%
 
C lijn
1. Eveline v. Delden en Tonny Priem   67,92%
2. Lenie Post en Jolien v. Grootkerk   62,08%
3. Marga Kuijper en Emmie v.d. Wiel  60,42%
 
D lijn
1. Bert v. Delden en Kitty Melchers  65,97%
2. Ali en Hans Eric Frans    59,38%
3. Corry Bosklopper en Annemarie Harting  56,94%
 
E lijn
1. Ellen Daams en Leny Jasens    61,46%
2. Yvonne de Jong en Anneke Boverhof 58,85%
3. Mona de Regt en Monique v. Roode 57,81%
 
Er deden 102 bridgers mee verdeeld over vijf lijnen. Na 
het doorberekenen van deze uitslag gaan George Cerne-
us met Herman v.d. Peet aan de leiding met een gemid-
delde van 55,87%. Joke Meijer en Tine Molenaar staan 
tweede met 55,68%. An Vink en Lenie v. Rixel hebben 
55,50% en Elly v. Schaik met Tiny Schuijt staan op 55,39%. 
Het is dus ontzettend spannend.
In de B -roep hebben Margriet Busscher en Win Koning 
de kop gepakt. Met een gemiddelde van 55,86% voeren 
zij de lijst aan. Op de tweede plaats staan Marianne Lig-
thart en Hennie Schouws met 55,84% en vlak daarachter 
Carla Hill en Tonny Lammers met 55,63%.

1

Op de foto de winnaars van de O12 en O13 poule, team 
Utrecht. De finale uit deze poule was tussen Utrecht en AZ.
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Auteursbezoek
Vrijdag 12 januari Oud-
voetballer en –Heemste-
denaar Johan Neeskens 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemste-
de. 16u. Tel. 023-5282472 
www.boekhandelblokker.nl

Zaterdag 13 januari Au-
teur Paolo Cognetti voor 
zijn boek ‘De acht bergen’ 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemste-
de. Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl

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

Zondag 21 januari Peu-
ter & Kleuter Pret voor kin-
deren van 2,5 t/m 6 jaar 
oud bij Plexat, Herenweg 
96 Heemstede. Entree: 6,-. 
Ouders/begeleiders gratis 
toegang. 11-12.30u.

Woensdag 24 januari
Knutselclub WIJ Heem-
stede, Molenwerf, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
13.30-15u. Deelname: 5,-. 
Aanmelden: 023-5483828.

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

Lezingen
Dinsdag 16 januari
Stadsdominee Tom de 
Haan over ‘liefde en geloof’, 
20u. in de Pauwehof, Ach-
terweg Heemstede.

Markten en beurzen
Zondag 14 januari, 9.30-
16u vlooienmarkt, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 
Toegang: 2,50 euro. Kin-
deren gratis entree. Info: 
0229-244739 of  244649 en  
www.mikki.nl.

Muziek
Zondag 14 januari Jazz 
in Zandvoort, Grote Krocht 
41 Zandvoort. Ditmaal: Teus 
Nobel, trompettist. 14.30u. 
Toegang: 15,-. Info:
www.jazzinzandvoort.nl en 
023-5310631.

Zondag 21 januari in de 
Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein, Heemstede Thee-
concert met hobokwartet 
Driekwartplus. Geen entree, 
wel een schaalcollecte. Na 
afl oop koffi e in de Pauwe-
hof. Aanvang: 15u. 

Zondag 4 februari Huis-
concert Naomi Tamura en 
Delbert Bernabela, in de 
Eekhof, V. Merlenlaan 29 
Heemstede. Deur open v.a. 
14.30u.

Nieuwjaarsrecepties
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, Raad-
huisstraat, hoek Kerklaan 
in Heemstede. v.a. 20u.
Thema: verkeersveiligheid.

SeniorWeb
Dinsdag 16 januari, 11u 
inloop in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Gratis, 
aanmelden niet nodig. Dit-
maal: DigiD. Eigen apparaat 
meenemen.

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 11 t/m zon-
dag 28 januari Werk van 
nieuwe lichting Waagkun-
stenaars. (KZOD). Spaarne 
30, Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

Vrouwen van Nu
Woensdag 17 januari
Middag over likeuren, te-
vens proeven, De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
14.30u. Niet-leden betalen 
7,50 euro. Info: 023-5736750 
/ 023-5280340.

AgendA Theeconcert met Driekwartsplus in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 21 ja-
nuari is er in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede een Theecon-
cert dat zal worden verzorgd 
door het Hobokwartet: Drie-
kwartplus. Noor van de We-
tering, hobo, Esther Dam-
sma-in ’t Groen, viool, Irma 
Haverkamp, altviool en Win-
de Reijnders, cello vormen dit 
kwartet en staan garant voor 
een boeiend uur. Op het pro-
gramma staan : Het Fantasy 
Quartet van Ernest Moeran. 
Een serenade voor Strings 
van Ernö Dohnányl en tot slot 
van Malcolm Arnold: Quartet.
Geen namen die bekend zijn 
bij het grote publiek, maar 
wie luistert er niet graag naar 
de warme tonen van de hobo 
begeleid door strijkers?
U bent van harte welkom, het 
concert begint om 15.00 uur. 
Na afl oop is er gelegenheid 
voor ontmoeting in de Pau-
wehof waar koffi e, thee en 
gebak verkrijgbaar zijn.
Bij de uitgang is een schaal-
collecte. 

Weer (veilig) 
leren fi etsen?
Regio - Op maandag 19 
februari start in Hillegom 
een fi etscursus voor vol-
wassenen. Die is voor ie-
dereen die niet kan fi etsen 
of door omstandigheden 
een tijd niet heeft gefi etst 
en daardoor angst heeft 
om weer op te stappen.
De cursus omvat 10 prak-
tijk- en 4 theorielessen 
waarna de deelnemers 
zich veilig in het drukke 
verkeer kunnen verplaat-
sen. De lessen worden el-
ke maandagochtend van 
9.00 tot 10.00 uur gehou-
den, met de theorieles-
sen tot 11.15 uur (niet in 
schoolvakanties). Er wordt 
eerst in een veilige omge-
ving geoefend. Na onge-
veer vijf lessen gaan de 
cursisten onder begelei-
ding de weg op. 
De cursus kost 25,- euro 
maar dat bedrag wordt na 
voldoende volgen van de 
cursus weer terugbetaald. 
Voor aanmelden of meer 
informatie neemt u contact 
op met Marian Dekker,
marian@matmar.nl,
06-54755007.                                                                               

Workshop ‘Opruimen maar…’
Heemstede - Irma Spaans 
verzorgt donderdag 18 janu-
ari een workshop over oprui-
men. Lukt het je niet om je 

huis op orde te krijgen? Volg 
de tips van Irma: Mijn Huis 
Op Orde. Zij geeft veel in-
zichten. De workshop begint 

om 20.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree 10,- 
euro. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)548 38 28.

Heemstede - Op zater-
dag 30 december heeft een 
groot aantal kinderen af-
gezwommen in SportPla-
za Groenendaal Heemste-
de. Net op de rand van 2017 
behaalde de volgende jon-
gens en meiden hun A-, B- 
of C-diploma. Ieder natuur-
lijk van harte gefeliciteerd!

Diploma A
Ahmed Al hamoud, Saraso-
fi a Argento, Jochem Ben-
ner, Leo Bozkir, Danny van 
Deursen, Amélie Drabbe, 
Philip Eertink, Walt van Er-
ven Dorens, Xavi Feije, Vos-
se Houben, Jasper van der 
Kaaij, Laurien van der Kaaij, 
Daan Oldekotte, Anne 
Overkamp, Morrison van de 
Reep, Rosalie van Rooijen, 
Juna Ruff, Maarten van der 
Steen, Lotte Stoop, Michael 
Strozeski, Maxim Taks, Max 
Teeuwen, Fender Tennent, 
Merijn Timmer, Dylan van 
Veen, Sophia Vermeer, Jo-
sephine Verschuijl, Laurens 
Vervoort, Tijn Witte en Jes-
se Wittebol.

Diploma B
Dylana Aalbers, Charlotte 
Adema, Yfke Agterhof, Fie-
ne Balink, Jesse Beute, Di-

Geslaagd 
voor je

A, B of C
lara Can, Oscar den Daas, 
Tudor Danci, Isabelle De-
brichy, Florian Dijkstra, Jack 
Helfferich,  Levi de Groot, 
Madeleine van den Hout, 
Fiene Kaars Sijpesteijn, Eva 
Kaldenbach, Anouk Kals-
hoven, Tijmen Koeten, Ya-
ra Komdeur, Niek Kraa-
nen, Hugo Meuwissen, Me-
rijn Mol, Nadine Naaijen, 
Nur Neven, Liam Orlow-
ski, Thomas van Os, Krijn 
Oudshoorn, Jinte Peeters, 
Nick de la Rambelje, Oscar 
de la Rambelje, Rayvano 
Ramdjanamsingh, Teun Ro-
zendaal, Feline van Schaik, 
Jouls van Selm, Kim Stop-
pel, Jip Veldmeijer, Sem 
Vogel, Lola Vrijland, Deon 
Westerkamp, Neyo Zand-
vliet en Julie Zomer.

Diploma C
Jip Bosselaar, Lina Bough-
mari, Dilhan Can,  Hagop 
Dusen, Jayden Gorter, Flo-
rentien ten Have, Chelsey 
van de Hek, Julian Hubreg-
tse, Kiki Langezaal, Timme 
Los, Nova Maas, Raveena 
van der Meulen,  Bram van 
Rennes, Jim Steeghs, Lars 
Takens, Thijmen Takken, 
Freek Tonino, Juliet Swart 
en Dirk de Wijs.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 10 januari 2018

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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Buitengewone vergadering 
 gemeenteraad 17 januari
- Vergaderingen 
 raadscommissies januari 

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.

Inloopbijeenkomst en inspraak 
Duinpolderweg
Op 23 januari 2018 organiseren de provincies 
Zuid- en Noord-Holland - samen met de betrokken 
gemeenten, Vervoerregio Amsterdam en Holland 
Rijnland - een inloopbijeenkomst over plannen het 
tracé van de Duinpolderweg. Centraal staat het 
voorlopig voorkeursalternatief dat Gedeputeerde 
Staten van de provincies kozen om de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid te verbeteren in 
de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-
Kennemerland. De bestuurders van de betrokken 
partijen en de projectorganisatie zijn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden.

Datum en tijd:  dinsdag 23 januari 2018
 van 17.00 tot 21.00 uur
Plaats:  NH Conference Centre Leeuwenhorst
 Langelaan 3, Noordwijkerhout

Inspraak
Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen 
inspraakreacties (zienswijzen) worden ingediend op 
de resultaten van de planstudie en het voorlopig 
voorkeursalternatief. Dit kan via het webformulier 
op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg 
(pagina Inspraak). Op deze website vindt u ook de 
onderzoeksrapporten en bijbehorende toelichting. 

De documenten zijn tijdens de inspraakperiode 
ook in te zien bij de Provincie Noord-Holland, 
Kleine Houtweg 18 in Haarlem. Neemt u hiervoor 
contact op met Rob Lunshof (06 - 18 60 94 06). 
De documenten kunt u ook bekijken in het 

provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag 
en in de gemeentehuizen van Heemstede, 
Bloemendaal, Haarlemmermeer, Hillegom, 
Lisse en Noordwijkerhout. Op de locaties 
is geen mogelijkheid om inhoudelijke 
vragen te stellen. Uw vragen mailt u naar 
info-duinpolderweg@noord-holland.nl of stelt 
u tijdens de inloopavond op 23 januari.

Voorlopig voorkeursalternatief 
Het voorkeursalternatief is een verbinding van de 
A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg 
in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, 
met een directe verbinding naar de Weerlaan. 
Doortrekken naar de N206 blijft in de toekomst 
mogelijk. Ook komen er een verbinding tussen Lisse 
zuid en de A44 en een randweg bij Zwaanshoek. Dit 
alternatief is bepaald op basis van een planstudie 
die de provincies samen met de partners hebben 
uitgevoerd.

Meer informatie 
Meer informatie over het voorkeursalternatief, de 
inloopbijeenkomst en het geven van inspraakreacties 
vindt u op www.noord-holland.nl/Duinpolderweg 
Op de hoogte blijven? Abonneer u dan via deze 
website op de nieuwsbrief.

Meerlanden stuurt jaarlijks in december alle eigenaren van grijze rolemmers in Heemstede een 
speciale adressticker. Gebruikers ontvangen de sticker nu eind januari. U kunt tot die tijd gewoon de 
sticker van 2017 blijven gebruiken. Als u de nieuwe sticker van 2018 ontvangt, plak deze dan direct 
op uw rolemmer.

Nog vragen over afvalinzameling?
Neem contact op met de afdeling Publieksinformatie van Meerlanden via telefoonnummer 
(0297) 38 17 17 of per e-mail pi@meerlanden.nl

Sticker voor grijze rolemmer komt eind januari



Buitengewone vergadering 
gemeenteraad 17 januari
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
buitengewone openbare raadsvergadering op 
woensdag 17 januari 2018 om 19.30 uur in de 
Raadzaal van het raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 17 januari 

2018
- Bekrachtigen geheimhouding
- Installatie van mr. A.C. Nienhuis als burgemeester 

van Heemstede 
- Beëdiging door de Commissaris van de Koning, 

de heer J.W. Remkes
-  Toespraak door de voorzitter van de vertrou-

wenscommissie, mevrouw A.P. van der Have
-  Overdracht ambtsketen door locoburge-
 meester, mevrouw mr. C.D.M. Kuiper-Kuijpers

- Toespraak burgemeester A.C. Nienhuis

Aansluitend vindt een receptie plaats waar voor 
iedereen gelegenheid is de burgemeester te 
ontmoeten.

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen 
raadscommissies januari
De raadscommissies Samenleving, Ruimte en 
Middelen houden op respectievelijk 16, 18 en 
22 januari 2018 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan 
het Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd 
bij deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 16 januari:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 16 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 
 2018 t/m 2020 (A-stuk)
- Implementatie Vrijwilligersplatform We Helpen 

(A-stuk)
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 18 januari:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 18 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en 
stal bij boerderij De Hartekamp (A-stuk)

- Verklaring van geen bedenkingen 
omgevingsvergunning sterrenwacht 
Groenendaalse Bos (A-stuk)

- Herbenoemen van twee architectleden van 
de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede (A-stuk)

- Stand van zaken Manpadslaangebied (C-stuk), 
 op verzoek van HBB
- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 22 januari:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 22 januari 2018
- Spreekrecht burgers
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

(A-stuk)
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Normenkader 2017 controle jaarrekening 2017 
(B-stuk)

- Definitief oordeel Interbestuurlijk Toezicht 
Informatiebeheer 2016-2017 (B-stuk)

- Startnotitie Villagemarketinglab (B-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2017 (C-stuk op verzoek van de auditcommissie)
- Reactie op aanbevelingen Gateway Review 

GRIT(automatisering) en Informatisering (C-stuk) 
op verzoek van GroenLinks

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie 
via telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering gemeentelijke bomen
- 1 lijsterbes ter hoogte van Timorstraat 39 (deel 

kroon is dood, herplant)
- 4 valse christusdoorns aan het Dinkelpad/

Reggelaan (stormschade, 2 stuks herplant)
- 1 wilg aan het Vrouwenpad ter hoogte van de 
 Els van Roodenlaan (wortelschade, herplant)
- 3 populieren aan de Rijnlaan ter hoogte van 
 de Leidsevaart (instabiel, geen herplant)
- 3 populieren ter hoogte van de Dinkellaan 7 
 tot 13 (ziek, 2 stuks herplant) 
- 1 iep aan de Cruquiusweg naast 38 

(zwamaantasting, geen herplant)
- 2 populieren aan de Ringvaartlaan bij 10 t/m 32 

(gevaar voor uitbreken kroon, geen herplant)
- 1 kastanje bij Burgemeester van Rappardlaan 1 

(dood, herplant)
- 1 populier op het speelveld naast Ing. Lelylaan 6 

(gevaar voor uitbreken kroon, geen herplant)

- 1 sierkers in de Vijfherenstraat, ter hoogte van 
Wiekenplein 9 ( dood, herplant)

- 1 els en 2 wilgen aan de Wasserij Annalaan achter 
Blekersvaartweg 27 en 2 (bliksemschade, geen 
herplant)

- 1 robinia ter hoogte van Burgemeester Van 
Lennepweg 24-26 (zwamaantasting, herplant)

- 1 robinia aan de Winterlaan ter hoogte van 
Valkenburgerlaan 10 (zwamaantasting, herplant)

- 1 beuk ter hoogte van Van Merlenlaan 4B 
(zwamaantasting, herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 24 
januari 2018 reageren via gemeente@heemstede.nl 
Deze publicatie is een aankondiging van feitelijk 
handelen, waarop geen mogelijkheid tot bezwaar is.

Aanleg in/uitrit Zandvoortselaan
Op 3 januari 2018 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in- 

en uitrit aan te leggen op de Zandvoortselaan 160 
te Heemstede.

Verwijdering voertuig Cloosterlaan
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen aan de Cloosterlaan 
tegenover huisnummer 6:

- een zwarte Opel Corsa met kenteken 61-NHZ-5.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het verboden is een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemd voertuig krijgt tot 

en met 24 januari 2018 de gelegenheid dit voertuig 
van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen dat 
het voertuig weer in rijtechnische staat verkeert.
Als het voertuig binnen deze termijn niet van de 
weg is verwijderd of nog steeds in een onvoldoende 
rijtechnische staat verkeert, wordt het voertuig in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar van het voertuig contact opnemen 
met bureau Handhaving om tegen betaling van de 
gemaakte kosten zijn voertuig terug te krijgen.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.



Vaststelling bestemmingsplan ‘Herziening 
Slottuin Heemstede’ en besluit Hogere 
Waarden Wet geluidhinder
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend dat de gemeenteraad op 30 
november 2017 het bestemmingsplan ‘Herziening 
Slottuin Heemstede’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPh1slottuin-0201 gewijzigd heeft vastgesteld. 
Burgemeester en Wethouders van Heemstede 
hebben daarnaast voor het bestemmingsplan, een 
verzoek om vaststelling van hogere waarde in het 
kader van de Wet geluidhinder ingediend bij het 
algemeen bestuur van de Omgevingsdienst IJmond, 
die via delegatie bevoegd is tot het nemen van een 
besluit. De directeur van Omgevingsdienst IJmond, 
gemandateerd namens genoemd algemeen bestuur, 
heeft de hogere waarden voor de geluidbelasting 
vastgesteld. Het hogere waardenbesluit heeft 
betrekking op wegverkeerslawaai. Het besluit 
hogere waarden voor het plan van 2012 is daarbij 
ingetrokken.

Inhoud bestemmingsplan en besluit hogere 
waarden
Voor het project Slottuin is in 2012 een 
bestemmingsplan vastgesteld. Het 
stedenbouwkundige programma voor de nieuwe 
wijk is gewijzigd en past niet meer in het huidige 
bestemmingsplan uit 2012 zodat het moest worden 
gewijzigd.

Wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan
Het door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan is gewijzigd ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan. De wijzigingen 
zijn weergegeven in bijlage 7 behorende bij de 
toelichting van het bestemmingsplan: ‘Overzicht 
wijzigingen vastgesteld bestemmingsplan 
‘Herziening Slottuin Heemstede’.

Waar kunt u het bestemmingsplan en besluit 
Hogere Waarden Wet geluidhinder inzien?
Het bestemmingsplan en het besluit kunt u 
digitaal inzien op www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke 
planbestanden kunt u raadplegen via 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Ga naar ‘Een plan 
bekijken’ en dan naar ‘Bestemmingsplannen’. 
Klik vervolgens op ‘ID’ en vul ‘NL.IMRO.0397.
BPh1slottuin-0201’ in om het gehele plan te 
bekijken. 

Het besluit met bijbehorende stukken ligt met 
ingang van donderdag 11 januari 2018 voor 6 weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. De 
openingstijden van het raadhuis vindt u via 
www.heemstede.nl.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan en 
het besluit Hogere Waarden Wet geluidhinder 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan en/of het ontwerpbesluit 
Hogere Waarden wet Geluidhinder naar voren 
hebben gebracht, kunnen van 12 januari tot en met 
donderdag 22 februari 2018 tegen dit besluit beroep 
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest zienswijzen kenbaar te maken en voor 
belanghebbenden die geen zienswijze kenbaar 
hebben gemaakt en kunnen aantonen door de 
gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie te 
worden gebracht.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u ook digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen 
beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld kan ook een verzoek 
om voorlopige voorziening (schorsing) worden 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, als 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan en 
besluit Hogere Waarden
De besluiten treden in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Herziening Slottuin Heemstede’ 
ook van kracht.

Regelgeving
Financiële verordening 2018 gemeente 
Heemstede
Op 20 december 2017 heeft de gemeenteraad 
de Financiële verordening 2018 gemeente 
Heemstede vastgesteld. Deze Verordening is in 
werking getreden op 1 januari 2018. De Financiële 
Verordening 2017 gemeente Heemstede is hiermee 
vervallen.

Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017
Op 21 december 2017 heeft de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties aan de 

gemeenteraad bekend gemaakt dat in de vacature 
van burgemeester van de gemeente Heemstede 
is voorzien. Op grond van artikel 13, tweede lid, 
van de Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017 
vervalt de Verordening met ingang van de dag 
volgende op deze bekendmaking. Dit betekent 
dat de Verordening op de vertrouwenscommissie 
benoeming burgemeester Heemstede 2017 op 
22 december 2017 is vervallen. 

Lees deze bekendmakingen ook in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl

Omgevingsvergunningen
Omgevingsvergunningvrij
- Bachlaan 19, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 243524, ontvangen 
 8 december 2017 
- Rijnlaan 38, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 243572, ontvangen 
 11 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen zijn geen 
bezwaren mogelijk.

Aanvraag omgevingsvergunning
- Achter Raadhuisstraat 27, het uitbreiden van de 

entree, wijzigen van de gevel, plaatsen dakkapel 
en splitsen van een appartement, wabonummer 
243965, ontvangen 18 december 2017

Tegen bovengenoemde aanvraag is in dit stadium 
nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Clusiuslaan 4, het kappen van 6 dennen, 

wabonummer 17790, 
 verzonden 12 december 2017
- Herenweg 5, het kappen van 3 bomen en een 

groep essen, wabonummer 241492, 
 verzonden 5 januari 2018
Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’. 

Rectificatie
- Kohnstammlaan 14, verbouw woonhuis, 

wabonummer 243642, ontvangen 
 14 december 2017
Bovengenoemde aanvraag is een vooroverleg in 
plaats van een aanvraag. Er is in dit stadium nog 
geen bezwaar mogelijk.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Achterweg 2, CV-installatie bouwen in 

stookruimte, wabonummer 241219, 
 ontvangen 14 november 2018
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Amstellaan 10, het plaatsen van een 

terrasoverkapping, wabonummer 241545, 
weigering omgevingsvergunning verzonden 

 3 januari 2018
Belanghebbenden kunnen binnen 6 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’. 



Met HBC Gymnastics naar 
springdagen in Sommelsdijk
Heemstede - Vrijdag 5 ja-
nuari zijn 26 kinderen en 4 
begeleiders van turnvereni-
ging HBC Gymnastics afge-
reisd naar Sommelsdijk voor 
de springdagen. Om 9.15 
uur vertrok de bus om tien 
voor elf aan te komen bij een 
groot sportcomplex. Na aan-
melding kon er 2 uur ge-
zwommen worden. Het was 
niet een heel groot zwem-
bad, maar daardoor wel goed 
te overzien. Hierna kreeg 
iedereen patatjes met wat 
drinken en naar keuze een 
frikandel of kip nuggets. 
Hierna kon iedereen plaats-
nemen op de tribune om te 
kijken naar een demonstra-
tie, of hier aan meedoen als 
je in ieder geval een salto kon 
maken.
Dat was voor velen van de 
groep niet moeilijk, waar-

door er 9 springers van HBC 
mee mochten doen met de 
demonstratie. Hierna was 
het tijd om te gaan bowlen. 
Met ongeveer 7 kinderen per 
baan kon er snel gerold wor-
den. Na een korte instructie 
konden de kinderen klimmen 
en tokkelen, waar de begelei-
ders mochten zekeren. Hier-
na nog boogschieten en na 
wat eten en drinken kon-
den ze de sporthal in voor 
het springen. Er waren 9 toe-
stelsituaties uitgezet, waar de 
kinderen ongeveer 12 minu-
ten per keer konden sprin-
gen. Dit maakte de dag wel 
helemaal compleet. Nog wat 
eten en drinken en de bus 
weer in om 20.00 uur weer 
in Heemstede aan te komen. 
Een zeer geslaagde dag die 
zeker volgend jaar een ver-
volg krijgt.

Boerenkool bij Scouting Graaf Bernadotte
Heemstede - Zaterdag 6 ja-
nuari werd bij scouting Graaf 
Bernadotte de jaarlijkse boe-
renkoolmaaltijd gehouden. 
Hierbij wordt er voor al-
le jeugdleden een leuk pro-
gramma georganiseerd, 
waarna de hele groep aan-
schuift voor een lekker bord-
je boerenkool. Deze editie 
was extra feestelijk, omdat de 
groep dit jaar 70 jaar bestaat.
De jeugdleden en leiding van 
de groep verzamelden zich ’s 

middags bij het clubhuis in 
het Groenendaalse bos, vlak-
bij de ingang Mariënheu-
vel. Hier werd een posten-
spel georganiseerd, dat van-
wege de start van het jubi-
leumjaar, volledig in het te-
ken van feest stond. Bij elke 
post werd een andere feest-
dag gevierd. Zo werden er 
op de ‘paas post’ glow in the 
dark paaseieren gezocht en 
was er een ‘Halloween post’ 
met een spook en een kamp-

vuur. De teams, bestaande 
uit jeugdleden van verschil-
lende leeftijdsgroepen, wa-
ren duidelijk herkenbaar aan 
hun eigen stijl feesthoedje en 
ook het clubhuis was feeste-
lijk aangekleed met slingers 
en pinatas. De dag werd af-
gesloten met de gezamenlij-
ke boerenkoolmaaltijd, waar-
voor ook de stamleden (le-
den van 18 jaar en ouder) en 
de vrijwilligers van de vereni-
ging waren aangeschoven.     

Scouting St. Paschalis Baylon 
trapt 2018 traditioneel af
Heemstede - De Heem-
steedse scouting St. Pascha-
lis Paylon heeft afgelopen za-
terdag het nieuwe jaar goed 
afgetrapt met de traditionele 
boerenkooldag. Vanaf half 2 
’s middags trokken 24 kinde-
ren met de leiding en oude-
re leden van de scouting het 
Groenendaalse bos in, waar 
je vanaf de scoutinglocatie 
direct in kan lopen. De scouts 
werden verdeeld in groepjes 
van 3 kinderen en kregen bij 
een beginpost op het beken-
de ‘aardappelveld’ elk een re-
cept en (nep)briefgeld mee. 
In het bos stonden 4 verschil-
lende posten waar zij ingre-
diënten voor het recept kon-
den verzamelen, zoals een 
melkman, groenteboer, sla-
ger en de bakker.  Bij de be-
ginpost konden ook speciale 
opdrachten worden gekocht 
waarmee extra geld of in-
grediënten te verdienen wa-
ren, bijvoorbeeld het kake-
len als een kip voor extra ei-
eren. Een boete krijgen was 
echter ook mogelijk, er wa-
ren maar liefst 2 tikkers in 
het spel die moesten worden 
ontweken! De bedoeling was 
om uiteindelijk zo veel mo-
gelijk recepten af te ronden 

en zo min mogelijk boetes te 
krijgen. Dit vormde een he-
le leuke uitdaging, wat voor 
veel plezier zorgde bij de jon-
ge scouts. 

Terug bij de scoutinglocatie 

waren de ouders, broertjes 
en zusjes ook gearriveerd.  
De dag werd afgesloten, sa-
men met ruim 90 leden, met 
een heerlijk vers bord boe-
renkool, glühwein voor de 
ouders, een heerlijk Pascha-
lis kampvuur en tenslotte een 
nieuwjaarsborrel. St. Pascha-
lis Baylon kijkt met veel ple-
zier en enthousiasme uit naar 
het nieuwe jaar! 

Teksten om bij stil te staan
Heemstede – Samen tek-
sten lezen van mensen als 
Etty Hillesum, Hadewijch, Si-
mone Weil en vele ande-
ren en luisteren naar wat de 
woorden oproepen. ‘Teksten 
om bij stil te staan’ wordt ge-
houden bij WIJ Heemstede in 

5 bijeenkomsten vanaf dins-
dag 23 januari van 14.00 tot 
16.00 uur uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Opgeven kan 
via www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

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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