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Lees ook
www.heemsteder.nl

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

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)

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Heemsteeds tintje aan Prinses Christina Concours
Heemstede - Ongeveer 60 
jonge muzikanten deden af-
gelopen weekend mee aan 
de selecties van het Prinses 
Christina Concours West 2 
in Zaandam. De jury koos 
uiteindelijk acht muziekfina-
listen.
Zij mochten op zondag 14 ja-
nuari optreden tijdens de fi-
nale in de Philharmonie in 
Haarlem. Na afloop werden 
de prijzen uitgereikt door 
commissaris van de Koning 

Johan Remkes. Haarlems 
burgemeester Wienen reik-
te de wisseltrofee en de pu-
blieksprijs uit.
In twee categorieën ging een 
prijs naar een Heemsteedse 
deelnemer.
In de groep 12 tot en met 14 
jaar won Max Valkenburcht
(13) uit Heemstede de 2e 
prijs voor piano. Hij krijgt toe-
gangskaarten voor vier con-
certen naar keuze in de Phil-
harmonie Haarlem in het sei-

zoen 2018- 2019, aangebo-
den door diezelfde Philhar-
monie. In de categorie 12 en 
met 19 jaar kreeg Jasperina 
Verheij (18) uit Heemstede de 
3e prijs voor blokfluit. Ze ont-
ving muziekbonnen ter waar-
de van 75 euro, ter beschik-
king gesteld door de Stich-
ting Vrienden van het Prinses 
Christina Concours.
Kijk voor meer informatie op
www.christinaconcours.nl en
www.facebook.com.

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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Afscheid Marianne Heeremans 
tijdens Nieuwjaarsreceptie
Heemstede - Voor Marian-
ne Heeremans, tien jaar bur-
gemeester van Heemstede, 
was de Nieuwjaarsreceptie, 
donderdag 11 januari, een 
afscheid. Tien jaar die zijn 
omgevlogen. Belangrijk voor 
haar was om je in te zetten 
op dienstverlening. Ze legde 
de lat hoog en wilde excelle-
ren in dienstverlening op al-
le terreinen, want via dienst-
verlening komen inwoners 
in contact met de gemeen-
te en volgt waardering. De 
overheid is op veel terreinen 
monopolist, burgers hebben 
geen keus en dat gaat niet 
altijd goed. Gelukkig blijkt 
uit vergelijkingen dat Heem-
stede een servicegerichte or-
ganisatie is met een snelle, 
vriendelijke en duidelijke be-
jegening, maar nog veel meer 

met een bereidheid tot mee-
denken: hoe kunnen we wat 
u wilt voor elkaar krijgen? 
Heeremans heeft in het colle-
ge steeds geprobeerd niet al-
tijd van de regels uit te gaan 
maar juist ook van de uitzon-
deringen. Meestal vond ze 
namelijk dat iets wél moest 
kunnen. Veel regels ‘ontmen-
selijken’. “We moeten burgers 
geen ‘klanten’ noemen. Dat 
zijn ze namelijk niet. De over-
heid heeft een reguleren-
de taak in de samenleving, 
veilig, leefbaar, toekomstbe-
stendig met aandacht voor 
de kwetsbaren onder ons. 
Dat geldt ook voor de verder-
gaande digitalisering. Graag 
menselijk contact.”
Vorig jaar deed ze de sug-
gestie om met gastraads- 
leden te werken, om zo van 

inspraak tot samenspraak te 
komen. 
 
Samen klussen klaren 
“Er zijn mooie ontwikkelin-
gen op het gebied van par-
ticipatie. Het Havenlab, waar-
in inwoners zelf het initiatief 
hebben genomen voor een 
nieuwe inrichting van de ha-
ven tot en met een compleet 
ontwerp, heb ik al vaker ge-
noemd als geslaagd expe-
riment. Maar ook het Plat-
form Vluchtelingen dat door 
inwoners zelf is opgezet is 
een mooi voorbeeld van be-
trokkenheid en samen klus-
sen klaren. 
Ik heb, kijkend naar de poli-
tiek in Heemstede, een groot 
respect voor het opereren 
van de raad en het college. 
Bij vele onderwerpen was er 

de wil en wijsheid om tot op-
lossingen te komen. Heem-
stede mag zich gelukkig prij-
zen met een goed bestuur, 
waarin verschillen worden 
erkend en waarin ook ruimte 
is elkaar iets te gunnen.” 
 
Waardering 
De waardering is ook terecht 
ook voor de inzet van de me-
dewerkers. Zij zoeken vaker 
de verbinding met buiten en 
de samenwerking met inwo-
ners en andere maatschap-
pelijke partners. 
Zij is een grote fan van alle 
hulpdiensten die in de hui-
dige tijd maar al te vaak on-
der vuur liggen. Blij dat de 
brandweerkazerne in Heem-
stede behouden is en  de po-
litie die straks een onderko-
men krijgt in het nieuwe mul-
tifunctionele centrum dat 
wordt ondergebracht in het 
bibliotheekgebouw. 
 
Wensen 
“Ik neem een nieuwe bocht, 
maar niet nadat ik nog één 
keer afsluit met mijn traditi-
onele lijstje van wensen voor 
het nieuwe jaar. Ik wens dat 
de nieuwe burgemeester As-
trid Nienhuis zich hier snel 
als een vis in het water zal 
voelen en de wind zo mee 
heeft dat alle neuzen als van-
zelf de goeie kant op staan. 
Dat we elke dag onze 10.000 
stappen zetten en nog een 
extra voor die ander. 
En natuurlijk wens ik u ge-
zondheid, geluk, wijsheid en 
warmte toe in het nieuwe 
jaar!”
Ton van den Brink



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 21 januari 
Oude Kerk, 10u. ds. J. Smit, 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 21 januari om 10u. 
Proponent M. Eijkelenboom 
-den Uijl  uit Lopikerkapel.

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

Zondag 21 januari, 10.30u.: 
Installatieviering past. J.J. 
van Peperstraten. Vg Mgr. 
J.W.M. Hendriks en Kla-
verblad pastores. Groot sa-
mengesteld koor van de 
vier Klaverbladkerken.

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 21 januari, 10u. 
Voorganger mevrouw Drs. 
G. van der Harst–de Leeu-
we (Aerdenhout).

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 21 januari, 10u. 
JOOST met ds. Gerline de 
Jong. Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 21 januari 10u.
‘De uitdaging van wachten’
Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (50)

Het pand op Raadhuisstraat 
69, 71 en 73 is in 1938 ge-
opend en vanaf dat moment 
in gebruik door de familie 
Johannes Adam Zwarter en 
dat zou zo blijven tot 1 april 
2016 toen de familie Zwar-
ter besloot te stoppen. Voor 
1937 stonden er op deze plek 
de (woon)pandjes, zoals te 
zien op de toenfoto uit 1932 
(NHA). In die tijd had de fa-
milie Zwarter nr. 73 al in ge-
bruik. In een advertentie in 
De Eerste Heemsteedsche 
Courant van 12 mei 1933 wor-
den de adressen 73 (opslag) 
en 89a (kantoor) genoemd. 
Sinds 1881 bedrijft de fi rma 
Zwarter handel in brandstof-
fen. Aanvankelijk in kolen en 
turf, maar na invoering van 
het aardgas in 1963 gelei-
delijk veranderd in een zaak 

in onder meer tuinmeubelen. 
In 1936/1937 is het huidige 
pand gebouwd met beneden 
bedrijfsruimte (kolen wer-
den toen o.a. aangevoerd per 
tram vanuit Leiden). De eer-
ste steen werd 
gelegd op 31 au-
gustus 1937. Bo-
ven de winkel/
opslag was er 
woonruimte. In 
het stratenboek 
van Heemste-
de van 1 janu-
ari 1940 wordt 
Raadhuisstraat 
71 genoemd als 
adres voor ‘An-
thraciet, Eier-
kolen, Gietcokes, Brech-
cokes, Turf, Hout en Houts-
kool’ bij J.A. Zwarter. Nadien 
is in advertenties altijd num-
mer 71 gebruikt. In 1996 is de 
winkelpui van 71 aangepast. 

Op nr. 69 heeft nog Wol- en 
Tricotage “Het Schaapje” 
van de familie Reukers ge-
zeten, aldus het stratenboek 
van Heemstede van 1 janua-
ri 1951. 

In Heerlijkheden nr 129 
(2006) en op de weblog Li-
brariana is veel terug te lezen 
over de familie Zwarter. Sinds 
eind 2017 zit ‘Van Duivenbo-
den Interieur’ in het pand.  
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 6 januari 2018. 
Jammer dat de boom van de 
foto er niet meer staat. 
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 - Dierentehuis Ken-
nemerland beschikt als een 
van de weinige asielen in 
Nederland over een groot 
terrein (ongeveer 2000 m2). 
Dit geeft ons veel ruimte zo-
dat we maar liefst 10 uit-
laatvelden voor de asiel- 
en pensionhonden hebben. 
Hierdoor kunnen alle hon-
den lekker op een veld een 
frisse neus halen. De min-
der sociale honden staan 
dan alleen op een veldje 
terwijl de socialere honden 
in grote of kleinere groepen 
met elkaar kunnen spelen.
Het grote terrein geeft ons 
ook de ruimte om bij vrijwel 
alle kattenafdelingen een 
buitenren te hebben. De 
meeste katten vinden het 
heerlijk om in het zonnetje 
naar de voorbij vliegende 
vogels te kijken. 
Natuurlijk brengt zo’n groot 
stuk grond ook het nodige 
onderhoud met zich mee. 
Het maaiwerk kan geluk-
kig met een zitmaaier wor-
den gedaan maar daarnaast 
zijn we ook altijd in de weer 
om de borders onkruidvrij te 
houden. Op de hondenvel-

den moeten de grasaren of 
kruipers verwijderd worden 
omdat deze door de huid 
van een hond kunnen drin-
gen en daardoor ontstekin-
gen veroorzaken. En in het 
voorjaar zetten we de plan-
tenbakken in de katten-
rennen weer vol met viool-
tjes en andere katvriendelij-
ke planten. Kortom: genoeg 
te doen voor iemand met 
groene vingers!
Om het terrein tiptop in orde 
te houden zijn we op zoek 
naar mensen die ons deze 
zomer daarbij kunnen hel-
pen. Houdt u van werken in 
het groen en lijkt het u leuk 
om met een aantal mensen 
op regelmatige basis in een 

heel bijzondere omgeving 
de handen uit de mouwen 
te steken?
Neem dan contact op met 
het asiel voor meer infor-
matie.

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

Groene vingers 
gezocht

bereikbaar.

Voetbalicoon Johan Neeskens 
zorgt voor volle bak bij Blokker
Heemstede - Zelden was 
het zo druk bij boekhan-
del Blokker. Tot ver buiten 
de winkel stonden vrijdag jl. 
de belangstellenden. Te gast 
was Johan Neeskens. Bio-
graaf en auteur van het boek, 
Jaap Visser, nam met Johan 
hoogtepunten uit zijn car-
rière door. Naast voetballer 
was Neeskens ook een be-
genadigd honkballer die uit-
kwam voor het Nederlandse 
jeugdteam. Met dit team reis-
de hij voor het eerst over de 
landsgrens. Daar zouden la-
ter nog vele landen aan wor-
den toegevoegd. Als 17-jari-
ge debuteerde Johan in 1968 
in het eerste elftal van RCH. 
Via Ajax was Barcelona de 
volgende stop voor de bik-
kelharde middenvelder. Wo-
nende aan de Eikenlaan had 
de familie Neeskens het niet 
breed. Om hun kinderen te 
laten sporten zetten  de ou-
ders alles opzij. Johan had 
het patent op het ontnemen 
van de bal aan de tegenstan-
der. Zijn techniek van de sli-
ding had hij, volgens eigen 
zeggen, opgedaan tijdens het 
honkballen. Bij Ajax vocht hij 
interessante duels uit met 

een andere grootheid, Wil-
lem van Hanegem. De beide 
spelers schuwden een harde 
charge niet. Toen Willem Jo-
han eens trakteerde op een 
elleboog in zijn gezicht, ver-
antwoordde Willem zich door 
hem toe te bijten: ”Ja jochie 
soms staan mijn armen wat 
breed.” Ondanks de verbeten 
duels hebben de twee tot op 
de dag van vandaag veel res-
pect voor elkaar. Waar nu het 
parkeerterrein aan de Eiken-
laan is was vroeger de speel-
plaats van de Dreefschool. 
Iedere dag was Johan daar 
te vinden. De andere kinde-
ren viel het toen al op dat Jo-
han spijkerhard was en voor-
al zichzelf nooit ontzag. On-
der het bloed, schaafwonden 
en blauwe plekken bleef hij 
maar doorgaan. Met zes Eu-
ropa- en Uefacups op zak en 
tweemaal WK-fi nalist is Jo-
han Neeskens een van de 
meest gelauwerde Neder-
landse voetballers. Zijn car-
rière voerde hem na Bar-
celona naar New York Cos-
mos, Kansas City. Bij FC Baar 
en FC Zug was hij speler/
trainer. In 1991 beëindigde 
hij zijn actieve loopbaan als 

voetballer en ging hij verder 
als trainer. Als assistent van 
Guus Hiddink maakte hij de 
WK van 2006 mee, daarna 
werd hij assistent bij Barcelo-
na. Momenteel geeft hij, na-
mens de KNVB, les aan bui-
tenlandse trainers. Dit voer-
de hem het laatste vijf jaar 
naar 18 landen. Het prachti-
ge, met veel foto’s vormge-

geven boek is een aanrader 
voor sportliefhebbers en ze-

ker voor Heemstedenaren. 
Eric van Westerloo

Bieb voorlopig opgedoekt, 
waarom nergens tijdelijke ruimte?
Zaterdagavond 13 januari ontving ik een brief van de
bibliotheek waarin stond dat met ingang van maandag 15 
januari de bibliotheek twee weken gesloten is en dat de 
collectie het komende half jaar niet beschikbaar zal zijn, 
tenzij op aanvraag.
Ik vind het geen manier van doen om een dergelijke me-
dedeling zo kort van te voren te doen. Schandalig. Wat een 
minachting voor de bibliotheekbezoekers spreekt uit de 
brief!

Ik stond op mijn achterste benen en ben op zondag met-
een naar de bieb toegegaan om te vertellen wat ik hiervan 
vind. De bibliothecaresse bleek al net zo boos te zijn als ik. 
Ze vertelde me dat de verbouw van het gebouw vertraging 
had opgelopen en omdat er afspraken waren gemaakt met 
het kinderdagverblijf dat op de plek van de bibliotheek gaat 
komen de gemeente besloten had om de bieb dan maar 
voorlopig op te doeken.

Het wil er bij mij niet in dat er ofwel voor het kinderdagver-
blijf ofwel voor de bibliotheek nergens in Heemstede een 
tijdelijke ruimte gevonden kan worden.
Ik ben zeer ontstemd, zowel over dit besluit, dat volstrekt 
over de hoofden van alle bibliotheekbezoekers is genomen, 
als over de manier van communiceren.  

Mocht de gemeente en de bibliotheek niet op dit besluit 
terugkomen dan zou ik het op prijs stellen als u de helft van 
de jaarlijkse abonnementskosten terugstort op de rekenin-
gen van de abonnementhouders van vestiging Heemstede. 
Lenneke Lennings, Heemstede

Lezerspost

Peuter & 
Kleuterpret

Heemstede - Voor de aller-
kleinsten organiseert Plexat 
zondag 21 januari Peuter 
& Kleuterpret. Er is van al-
les te beleven voor kinderen 
van 2,5 t/m 6 jaar met iede-
re keer een ander thema. En-
tree: 6,-euro per kind, graag 
met gepast geld betalen. Je 
bent welkom van 11.00 tot 
12.30 uur. Deze keer kunnen 
de kinderen spelen en knut-
selen naar het winterthema. 
En natuurlijk ook kleuren en 
een pannenkoekje eten.
Herenweg 96 Heemstede.
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Schoon drinkwater door opvangen van mist
Wereldwinkel Heemstede steunt de 
Creating Water Foundation
Heemstede - Stichting We-
reldwinkel Heemstede is het 
nieuwe jaar goed begonnen. 
De winkel aan de Raadhuis-
straat, die geheel op vrijwilli-
gers draait, doet jaarlijks een 
gift aan een project in ont-
wikkelingslanden. De We-
reldwinkel is nog altijd een 
goedlopende fairtrade ca-
deauzaak. Daardoor was het 
ook aan het einde van 2017 
weer mogelijk een schenking 
te doen.

In 2017 is de Wereldwin-
kel in contact gekomen met 
Neal Willard en Daniel Mee-
boer, die zich inzetten voor 
de Creating Water Founda-
tion, een non-profit organi-
satie die actief is in Peru en 
zich inzet voor mensen die 
geen beschikking hebben 

over schoon (drink)water. 
De Creating Water Founda-
tion stelt materialen en ken-
nis beschikbaar om met be-
hulp van grote verticaal op-
gerichte netten mist te van-
gen. Dit werkt zo effectief dat 
er per net voor 4 huishou-
dens voldoende drinkwater 
en water voor de bevloeiing 
van groentetuinen beschik-
baar komt. Gratis schoon wa-
ter in plaats van duur betaald 
vervuild water. En dat in ge-
bieden waar geen natuurlijke 
waterbronnen voorhanden 
zijn en in wijken waar nog 
geen waterleiding is aange-
legd.
Schoon drinkwater is een 
van de basisbehoeften voor 
de mens. De vrijwilligers 
van de Wereldwinkel helpen 
daar graag op afstand aan 

mee. Daarom stelde de We-
reldwinkel eind 2017 1500,- 
euro beschikbaar voor de 
aanschaf van meer mistnet-
ten en bijkomende materi-
alen. Bewoners in het wa-
terprojectgebied (dat zich 
steeds verder uitbreidt) krij-
gen de materialen en bou-
wen en onderhouden zelf 
hun nieuwe watervoorzie-
ning.
Door de contacten via de 
waterprojecten kwamen Neal 
en Daniel in contact met de 
mensen in de Andes die al-
pacawol op een traditionele 
manier verwerken tot prach-
tige producten; knuffels, kus-
sens, en prachtige sjaals.
De producten van Inkari Al-
paca zijn een zeer verant-
woorde keuze; milieubewust, 
diervriendelijk, fairtrade en 

Presentatie ‘Jokeledokus’
in boekhandel De Vries

Regio - Zondagmiddag 21 
januari vindt in boekhan-
del De Vries de presentatie 
plaats van het boek ‘Jokele-
dokus en het eilandmyste-
rie’, geschreven door Bert 
Smit. Geïnteresseerden zijn 
van harte welkom te proos-
ten met de auteur en illu-
strator op dit avonturen-
verhaal, dat de boodschap 
uitdraagt respect te tonen 
voor het milieu.
‘Jokeledokus en het eiland-
mysterie’ gaat over een 
klein mannetje van onge-
veer 40 centimeter lang, 
met een bol hoofdje, wip-
neusje en een rechtop-
staand plukje haar. Uit zijn 
olijke oogjes kijkt hij altijd 

parmantig de wijde wereld 
in. Hij is erg nieuwsgierig 
en houdt van reizen. 
Bert Smit heeft ‘Jokele-
dokus’ geschreven met 
de boodschap: ,,De aar-
de staat als een kostbare 
parel in het heelal. Zij be-
schikt over een bewonde-
renswaardige natuur dat 
een milieu vormt waarbin-
nen veel soorten van leven 
mogelijk zijn. Denk aan de 
planten- en dierenwereld 
in het bijzonder.’’  

De boekpresentatie be-
gint om 15.00 uur in boek-
handel De Vries, Gedempte 
Oude Gracht 27 in Haarlem. 
De toegang is gratis. 

Heemstede - De Nieuwe 
Lente, u heeft er misschien al 
van gehoord of kent het om-
dat u er bent geweest. Voor 
menigeen is het nog niet 
goed duidelijk wát er precies 
allemaal te doen is onder dat 
best grote dak van De Nieuwe 
Lente aan de Raadhuisstraat 
56a. Het centrum zit ietwat 
verscholen tussen restaurant 
Tante Bep en De Pastabox 
in en voorheen was hier het 
Kunstbedrijf gevestigd. Mis-
schien denkt u: Ik weet niet of 
ik daar terecht kan met mijn 
gezondheidsklachten dus is 
dat centrum wel iets voor mij? 
Of: Mijn gezondheidsklach-
ten zijn vast niet op te lossen, 
ik voel me gewoon niet lek-
ker in mijn vel. Zeker als het 
dat laatste betreft moet u de 
drempel van De Nieuwe Len-
te toch eens nemen. Het cen-
trum is een oase van rust en 
sfeer met zijn grote open ont-
vangstruimte en kleine, knus-
se behandelkamers en de 
wat grotere bewegingsruim-
ten. Hier, binnen dit centrum, 
werk je aan lichaam en geest. 
Bij gezondheidsklachten van 
diverse aard, lichamelijk of 
emotioneel, kun je terecht 
bij een therapeut of coach 
die vakkundig met jouw ge-
zondheid bezig is. Naast the-
rapieën zijn er ontspannings-
behandelingen als yoga en 
massages. Veel van de thera-
pieën worden trouwens ver-
goed als je aanvullend verze-
kerd bent. Of het nu gaat om 
traumaverwerking, allergie-

en, huidproblemen, depres-
sie, infectieziekten... ze zor-
gen ervoor dat je je goed be-
roerd kunt voelen. Hoe ruim 
je die klachten nu uit de weg? 
Je wilt je graag goed voelen! 
Bij De Nieuwe Lente is het 
grote surplus dat de eigena-
ressen van het centrum, Sas-
kia Beukman en Claudia Ma-
rio, je wegwijs kunnen ma-
ken in het veld van geboden 
behandelingen en therapie-
en. Zelf zijn ze respectieve-
lijk haptonoom/traumathera-
peut en orthomoleculaire/na-
tuurgeneeskundig therapeut 
én faciliteren ze hun centrum 
voor alle andere therapeuten. 
Zij weten dus wie wat kan en 
waar jouw klachten het bes-
te kunnen worden behan-
deld. “Het voordeel van ie-
dereen onder een dak is dat 
je met elkaar kunt overleg-
gen of bijvoorbeeld iemand 
anders kunt aanbevelen die 
jouw klachten kan aanpak-

ken. Daarnaast is het voor de 
therapeuten gewoon ook fijn 
om eens je hoofd om de hoek 
te kunnen steken”, zo geven 
Saskia en Claudia aan. Het is 
ook gewoon gezellig en ge-
moedelijk al die behande-
laars die onder hetzelfde dak 
werken of les geven. Yoga 
bijvoorbeeld. De dames laten 
weten dat er nog wordt ge-
zocht naar docenten Pilates 
en Chi Gung. 
Alle therapeuten zijn zelf-
standig ondernemend bij 
het centrum. Je maakt je af-
spraak dus direct bij de man 
of vrouw die jou behandelt. 
Benieuwd naar wat De Nieu-
we Lente voor jou kan bete-
kenen? Er zijn zoveel disci-
plines, vast ook voor een op-
lossing van jouw klachten of 
problemen.
Loop eens binnen of kijk op: 
www.
denieuwelente-heemstede.nl.
Joke van der Zee

duurzaam. De zeer zachte al-
paca’s zijn te koop in de We-
reldwinkel in Heemstede, 

Raadhuisstraat 29. Kijk ook 
op: www.wereldwinkelheem-
stede.nl.

De Nieuwe Lente Raadhuisstraat, 
Gezondheidscentrum voor lichaam en geest

Saskia (links) en Claudia in de sfeervolle open ontvangstruimte.

In deze ‘kamer’ wordt geluncht met de collega’s. Tevens is deze 
ruimte een vergaderlocatie.
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Op donderdag 11 januari is 
Fit20 officieel geopend door 
niemand minder dan sport-
vrouw Yvonne van Gennip.

Heemstede - Een nieuw 
concept in Heemstede: fit in 
20 minuten per week. Nieuw 
is het niet want in heel het 
land zijn al initiatieven ge-
start voor dit gat in de markt 
als het gaat om fitheid en dus 
gezondheid. Je gezond voe-
len, lekker in je vel, het is te-
genwoordig alom aanwe-
zig. Iedereen weet dat bewe-
gen goed voor je is en zelfs 
broodnodig. Aandoeningen, 
ziekten en overgewicht kun 
je helpen uitsluiten als je re-
gelmatig beweegt. Daarnaast 
zijn natuurlijk een goed voe-
dingspatroon en gezonde 
leefstijl van belang. Klinkt 
makkelijk maar is het ook 
haalbaar voor iedereen? De 
een heeft meer discipline 
dan de ander en dan zijn er 
nog kwesties als genoeg tijd 
en mogelijkheden vinden in 
een druk schema. Want ve-
len hebben nu eenmaal een 
volle agenda. Fit20 is dan het 
antwoord op de vraag of je 
fit voelen haalbaar voor de 
drukke mens: Ja! 
In Heemstede zijn Ron de 
Rijk en Loes Aerden gestart 
met het ‘fit in 20 minuten 
concept’. Beiden zijn perso-
nal trainer op fysiek en men-
taal vlak. In een notendop 
betekent Fit20 dat je in 20 
minuten, zonder te transpi-
reren en met het trainen van 

spiergroepen een fitheid ont-
wikkelt onder toeziend oog 
van een begeleider. De trai-
ningsmethode zorgt voor een 
sterke prikkel op de spieren 
waardoor binnen de herstel-
periode van twee trainingen 
het hele lichaam fitter wordt. 
Er zijn zes fitnessapparaten 
die verschillende spiergroe-
pen ‘bedienen’. Dit is ook ge-
lijk de enige overeenkomst 
met een sportschool, waar 
er in Heemstede diverse van 
zijn. Fit20 bevindt zich in een 
op zich bescheiden ruim-
te in een bedrijfsverzamel-
pand aan de Herenweg. Bin-
nen schalt geen harde mu-

ziek door de ruimte, zijn geen 
manshoge spiegels te zien 
en hoef je je ook niet om te 

Restaurant Landgoed Groenendaal nu Hofleverancier
“Het zachte ritme van onze rituelen is uniek bekroond”
Heemstede – Op een och-
tend begin 2017 zitten Hein 
UItendaal senior en zijn zoon 
Hein junior in de serre bij het 
dagelijkse ritueel. Koffie en 
vandaag een aanvraagfor-
mulier. Ze hebben er vaak 
over gesproken, gemijmerd 
en gefantaseerd hoe uniek 
het zou zijn om als familie na 
100 jaar Groenendaal te wor-
den bekroond met de titel 
Bij Koninklijke beschikking 
Hofleverancier.  Zij gaan het 
doen, ons een-tweetje voor 
de vier generaties Uitendaal. 
Senior en junior vullen sa-
men de formulieren in. Jam-
mer dat Hein senior het ver-
volg niet meer meemaakt. Hij 
heeft bijna vijftig jaar het be-
drijf opgebouwd met een on-
gekende passie voor men-
sen.
Het is begin 2018. Zaterdag-
middag 13 januari loopt de 
Van Lennepzaal vol familie 
en vrienden. Landgoed Groe-
nendaal ontvangt het predi-
caat Hofleverancier. Burge-
meester Marianne Heere-

mans maakt deze unieke ti-
tel wereldkundig. Ze is ver-
rast zo`n grote familie te mo-
gen begroeten, maar dat is 
ze bij de Heeremansen wel 
gewend. Eerder kregen de 
Heemsteedse bedrijven Die-
renspeciaalzaak Heems sinds 

1822, Newasco Wasserij Van 
Houten het predicaat hofle-
verancier en ook de ‘Konink-
lijke’ Roei- en Zeilvereniging 
Het Spaarne. 

Lief en leed
Restaurant Landgoed Groe-

nendaal is een begrip in 
Heemstede. In 1917 startte 
Joop Uitendaal,samen met 
een compagnon, de exploita-
tie van het ‘verversingshuis’. 
Daarna is de exploitatie van 
vader op zoon overgegaan. 
Ook generaties inwoners en 
bezoekers uit de wijde om-
geving kwamen en komen er 
veelvuldig, om een bruiloft, 
jubileum of andere feestelij-
ke gelegenheid te vieren, of 
juist om bij elkaar te komen 
als er een dierbare is over-
leden. In het bijzondere eta-
blissement is dan ook veel 
lief en leed gedeeld. Het ver-
bindt mensen uit Heemste-
de en de regio. Het restau-
rant maakt een onlosmake-
lijk deel uit van het wandel-
bos Groenendaal en sluit met 
zijn ambiance en uitstraling 
nauw aan bij de mooie groe-
ne omgeving. Het heeft door 
de jaren heen altijd een ho-
ge kwaliteit weten te behou-
den en geeft daarmee ook 
een toegevoegde waarde 
aan het bos. De burgemees-

ter overhandigde  de oorkon-
de die hoort bij de titel Hofle-
verancier aan Hein junior en 
vertelde er wel bij dat hij die 
over 25 jaar wel moet verlen-
gen en samen onthulden ze 
het fraai versierde en kleur-
rijke wapen dat aan de ge-
vel mag pronken. Het werd 
tijd voor een hofmaaltijd. De 
koning en koningin zijn wel-
kom.
Ton van den Brink  

kleden. Je traint gewoon in 
je ‘dag’kleding. Dus hup, uit 
kantoor of uit de winkel zó 

naar Fit20. Fit worden zonder 
je in het zweet te werken, dat 
is gewoon mogelijk. 20 mi-
nuten per week aan je spie-
ren werken is voldoende. De 
Fit20 High Intensity Strength 
Training is gebaseerd op we-
tenschappelijke studies en 
onderzoeken. Wil je er meer 
over weten of zelf aan de 
slag? Info: www.fit20.nl
Herenweg 103 a3,
Heemstede.
Joke van der Zee

Minimale work-out, maximaal effect:
In 20 minuten fit

Joostviering: 
Maskers af

Regio - Zondag 21 januari 
is er een Joostviering in het 
Trefpunt in Bennebroek met 
als thema: ‘Maskers af ‘.
Welke maskers zullen het in 
2018 goed doen in de car-
navalsoptocht? Joost vraagt 
zich af hoe het zit met onze 
eigen maskers en heeft daar 
vragen over.
Joost zal geleid worden door 
ds. Gerline de Jong en er is 
ook een programma voor de 
jeugd.
Hartelijk welkom op het Ako-
nietenplein1 te Bennebroek 
om 10.00 uur.

Trefpunt-WIJ 
Lezing over 

Hollandse Meesters
Heemstede - Karin Braam-
horst geeft dinsdag 23 janu-
ari een lezing met als onder-
werp ‘Hollandse Meesters uit 
de Hermitage’. Lang geleden 
zijn ze neergestreken in de 
Hermitage. Ze hebben ge-
neraties Russische tsaren en 
Europese monarchen voor-
bij zien trekken. Ze overleef-
den wereldoorlogen en revo-
luties. In Sint Petersburg zijn 
ze een miljoenenpubliek ge-
wend. En nu zijn de topstuk-
ken uit de collectie Hollandse 
meesters weer even terug in 
Nederland.
De Trefpunt-WIJ Lezing is bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede en 
begint om 13.30 uur. Entree 
bedraagt 5,-. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.
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Onderscheidingen bij brandweer Heemstede
“Getroffen door gedrevenheid maar 
ook de kameraadschap”
Heemstede – Op dinsdag-
avond vorige week werden 
drie brandweermannen of-
ficieel onderscheiden door 
burgemeester Marianne 
Heeremans. 
Het was de laatste keer in 
haar loopbaan dat Heere-
mans de brandweer toe-
sprak: “Ik heb dat de afge-
lopen 10 jaar met heel veel 
plezier gedaan. Deze brand-
weerpost ligt mij na aan het 
hart. Ik werd en word altijd 
getroffen door de vakkun-
digheid, gedrevenheid en in-
zet voor het werk, maar ook 
de kameraadschap die ik hier 
tegenkom. De eerste brand-
weerman die een onder-
scheiding kreeg was Klaas 
Postma.

Heeremans: “Meneer Post-
ma, normaal gesproken 
spreek ik de mensen bij dit 
soort gelegenheden met ‘u’ 

aan. Maar we zijn hier bij de 
brandweer toch een beet-
je ‘onder ons’, dus ik zeg lie-
ver: Klaas. Jij werd in januari 
1992 actief als vrijwilliger bij 
de Heemsteedse brandweer. 
Je bekleedde hier verschil-
lende functies: als Brand-
wacht, Brandwacht 1e klas-
se, Hoofdbrandwacht en 
Onderbrandmeester.
Naast alle brandweertaken 
die je vervulde, was je ook 
vele jaren actief als bestuurs-
lid in personeelsvereniging 
‘De Straalpijp’. Je was de 
stille kracht bij de brand-
weer. Klaas, je kunt gekwa-
lificeerd worden als iemand 
die zich geruime tijd ten ba-
te van de samenleving heeft 
ingespannen of anderen 

heeft gestimuleerd. Het heeft 
Zijne Majesteit de Koning 
dan ook behaagd je bij Ko-
ninklijk Besluit van 15 de-

cember 2017 te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oran-
je-Nassau.”

Daarna ging de aandacht 
naar René Lubbers.
“René, jij begon op 1 januari 
1994 bij de vrijwillige brand-
weer en je bleef 23 jaar lang 
lid, tot 1 juli 2017. Je begon 
als Manschap; in de loop van 
de jaren kwalificeerde je je 
verder tot Bevelvoerder en la-
ter ook Ploegchef. Je bezocht 
de oefenavonden en deed 
mee aan vele uitrukken en 
droeg daarmee je steentje bij 
aan de veiligheid van inwo-
ners en bedrijven in Heem-
stede en omgeving. Met al 
je activiteiten hier was je een 
voorbeeld voor anderen.
Als vrijwillige brandweerman 
heb je ruim 23 jaar lang bij-
gedragen aan de openbare 
veiligheid in je woonomge-
ving. Je kunt worden gekwa-
lificeerd als iemand die zich 
geruime tijd ten bate van de 
samenleving heeft ingespan-
nen of anderen heeft gesti-
muleerd. Bij Koninklijk Be-
sluit van 27 oktober 2017 
heeft het Zijne Majesteit de 
Koning dan ook behaagd je 
te benoemen tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau.”

Tot slot richtte Heeremans 
zich tot Frits Willems. “Jij hebt 
je bijzonder verdienstelijk ge-
maakt voor de Heemsteed-
se brandweer. Je begon op 
1 september 1992 als Man-
schap. Ook jij kwalificeerde 
je verder tot Bevelvoerder en 
Ploegchef. Je bent nu inmid-

Burgemeester Heeremans met Rene Lubbers.

Frits Willems met burgemeester Heeremans.

Burgemeester met Klaas Postma.

dels 26 jaar actief, zeg maar 
gerust: zéér actief. Je hebt je 
ingespannen om de vrijwil-
ligerspost in Heemstede te 
behouden, samen met René 
Lubbers. Je bent de ‘aanvoer-
der’ van de vrijwilligers, of zo-
als onze gemeentesecretaris 
Willem van den Berg je om-
schrijft: ‘de hoofdpiet onder 
de vrijwilligers’. 
Je hebt een langdurige bij-
drage geleverd aan de open-
bare veiligheid in Heemstede 
en omgeving. Je kunt worden 

gekwalificeerd als iemand 
die zich geruime tijd ten bate 
van de samenleving heeft in-
gespannen of anderen heeft 
gestimuleerd. Het heeft Zijne 
Majesteit de Koning dan ook 
behaagd je, bij Koninklijk Be-
sluit van 15 december 2017, 
te benoemen tot Lid in de Or-
de van Oranje-Nassau.”  
Daarop werd getoost met fa-
milie en vrienden van de ge-
decoreerden.
Ton van den Brink 

Mieke Mostermans 25 jaar bij het 
Creatief Centrum Bennebroek
Regio – Toen Mieke Moster-
mans 25 jaar geleden begon 
met keramieklessen te ge-
ven, werkte men nog groeps-
gewijs. Iedereen was be-
zig met hetzelfde onderwerp 
maar dat pad is allang ver-
laten. Nu wordt er gewerkt 
vanuit de eigen creativiteit 
waarbij je nog wel een plaatje 
als voorbeeld mag bekijken, 
maar als je begint met kleien, 
gaat het plaatje weg en komt 
niet meer terug. Het glazuur 
om je kunstwerk af te maken, 
werd toen nog zelf gemaakt, 
een proces van mengen van 
verschillende stoffen in poe-
dervorm en water. Nogal ar-
beidsintensief en nu kant en 

klaar kopen is toch wat mak-
kelijker. Men werkt liever aan 
de techniek van holle vor-
men bouwen met klei zoals 
duimpotjes, ringen, plakken 
en een drukmal.  Mieke be-
steedt veel aandacht aan  het 
decoreren van de keramiek. 
Na het bakken kan het werk 
geglazuurd worden, waarbij 
gekozen kan worden uit ver-
schillende kleuren kwastgla-
zuur. Door de individuele be-
geleiding is deze cursus ge-
schikt voor beginners en ge-
vorderden. U kunt naar op-
dracht of thema werken, 
maar u kunt ook uw eigen 
ideeën uitwerken en tot een 
eigen beeldtaal komen. Sinds 

2012 is Mieke Mostermans 
voorzitter van het Creatief 
Centrum. Ze exposeert re-
gelmatig op diverse tentoon-
stellingen, zoals recent bij de 
Kunstlijn en  een ‘Scherven-
project”  bij Castellvm Aqvae 
in Bloemendaal onder de 
noemer “De pot is gebroken, 
de scherven zijn heel”. Mie-
ke kreeg het idee om hier 
een boekje over te  schrijven 
toen zij over paden gemaakt 
van puin liep. Daar was van 
scherven iets nieuw gemaakt. 
Ze sloeg een van haar pot-
ten stuk, deed de scherven in 
een zakje en nodigde men-
sen uit die scherven ergens 
op de wereld een goede plek Mieke Mostermans staand tussen de boetseercursisten.

te geven. Ze kreeg heel bij-
zondere en wonderlijke reac-
ties terug. Van de TwinTowers 
tot de tuin van Mandela. Het 
CCB, Creatief Centrum Ben-
nebroek, gaf haar cursussen 
in de Meelfabriek in Heem-
stede maar zijn nu weer te-

rug in Bennebroek op  de 
nieuwe locatie Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, in Benne-
broek. Waar alle vormen van 
schilderen, boetseren en ke-
ramiek gegeven worden , ook 
voor kinderen
Ton van den Brink 
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Huisconcert Brockmeier op 4 februari
Heemstede – Het eerstvol-
gende huisconcert bij Guus 
en Otie Brockmeier-Van Vlo-
ten vindt plaats op zondag 
4 februari. Uitgenodigd zijn 
Naomi Tamura en Delbert 
Bernabela die het program-
ma ‘Jazz meets Classic’ zullen 
verzorgen.
Tijdens haar opleiding in Tok-
yo vestigde Naomi Tamura de 
aandacht op zich door haar 
fascinatie voor de Europese 

muziekcultuur. Zij ontmoette 
Willem Brons, docent piano 
aan het Amsterdamse Con-
servatorium en uitvoerend 
musicus, die haar in 1994 
overhaalde om naar Neder-
land te komen.
Zij voltooide haar muziekop-
leiding op het Conservatori-
um van Amsterdam. 
Delbert Bernabela werd op 
Aruba geboren, begon met 
het spelen van gitaar en la-

ter fl uit en saxofoon. Na zijn 
schoolopleiding ging hij naar 
‘Berklee College of Music’ in 
Boston USA.
Na zijn muziekopleiding be-
gon hij direct te spelen in 
verschillende showbands en 
festivals. 
Aanvang van dit concert is 
15.00 uur maar de deur is 
open vanaf 14.30 uur.
Locatie: De Eekhof, Van Mer-
lenlaan 29 Heemstede.

Mega snuffelmarkt Kennemer Sportcenter
Regio - Op zondag 21 janua-
ri is er een mega snuffelmarkt 
met 200 kramen met mooie, 
oude spullen in het Kenne-
mer Sportcenter te Haarlem. 
Een evenement voor jong en 

oud! De markt begint om 9.00 
uur en sluit om 16.30 uur. 

De entreeprijs bedraagt 3,50 
euro voor volwassenen en 
kinderen onder geleide tot en 

met 12 jaar oud mogen gra-
tis naar binnen. Parkeren is 
gratis.
De Kennemerhal vindt u aan 
de IJsbaanlaan 4A, in Haar-
lem.

Toegangspoorten: Meer en Berg
Heemstede - Ook wat minder fraaie ingangen komen 
voorbij in deze rubriek, maar wat zich hierachter bevindt 
heeft een historisch verleden. Deze poorten staan bij 
Meer en Berg aan de Glipperdreef.  Meerzicht is een res-
tant van het in 1910 afgebroken woning. Het 17 eeuws 
huis Meer en Berg is zichtbaar op een tekening van rond 
1730 van Daniel Marot, die in opdracht van de toenma-
lige eigenaar Dirk van Lennep de tuin ontwierp voor het 
huis Meer en Berg. In 1907 gaf de eigenaar jonkheer H.J. 
Deutz Van Lennep opdracht voor de bouw van  nieuw 
Meer en Berg dat verder naar het noordwesten, meer in 
het midden van het terrein een plaats kreeg. Het oude 
huis is in 1910 gesloopt, behalve een deel dat als zelf-
standige woning is blijven bestaan en later is omgedoopt 
in ‘Meerzicht’. Een rechthoekig 18e eeuws landhuis met 
rechte kroonlijst omgeven door twee ingangen met ijze-
ren inrijhekken. Meerzicht is van belang als restant van 
het voormalige Meer en Berg, het is bovendien beeld-
bepalend aan de Glipperdreef, het landhuis is gerestau-
reerd. Leuk om te weten dat vroeger de Glipperdreef de 
‘Heemsteder’ Binnenwegh’ heette, de moeite waard om 
er eens langs te lopen. Bron: HVHB
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Aart Mak.

Theatervoorstelling met aandacht voor narcisme 
en nagesprek met Aart Mak
Heemstede - Op donder-
dagavond 25 januari spelen 
actrices Linde van Tienen en 
Bobbie Blommesteijn het to-
neelstuk ‘Als hij zichzelf niet 
kent’. 
Twee vriendinnen van vroe-
ger komen elkaar weer te-
gen en ontdekken hoe hun 
levens parallel zijn gelopen. 
Er gebeurt nog iets: al pra-
tend ontdekken zij dat zij 
zich hebben opgeofferd voor 
hun narcistische partner. Dan 
blijken ook nog eens beide 
mannen overleden te zijn. Tot 
hun verbijstering dringt het 
tot hen door dat de dood van 
hun mannen al in een mythe 
voorspeld is.
In een intrigerende, snelle en 
soms humoristische dialoog 
tussen de twee vrouwen, 

wordt gaandeweg duidelijk 
wat er met hen is gebeurd en 
hoe hun verhalen niet alleen 
heel persoonlijk, maar tege-
lijk universeel zijn. 
Deze theatervoorstelling gaat 
over het vaak besproken nar-
cisme, maar niet alleen. Het 
gaat ook over (omgaan met) 
de dood, alleen verder moe-
ten, relaties en persoonlijke 
keuzes in het leven. Tevens 
wordt u nadrukkelijk uitge-
nodigd voor een gesprek na 
afl oop over de thema’s die 
bij u aangeraakt zijn. Dit ge-
sprek wordt geleid door pre-
dikant, auteur en radiomaker 
Aart Mak.
De avond is een coproductie 
van Brokking & Bokslag Uit-
vaartbegeleiding en de Stich-
ting Engagement. 

De voorstelling vindt plaats 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede en begint om 
20.00 uur. De inloop is 19.45 
uur. U kunt de avond gratis 
bijwonen.
Wel graag aanmelden bij 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding, 023-5310238 of 
info@brokkingenbokslag.nl.

Informatiebijeenkomst Lourdesreizen
Regio - Hebt u er ook wel 
eens over gedacht om naar 
Lourdes te gaan? Lourdes-
groep Bisdom Haarlem-Am-
sterdam begeleidt al jaren 
bedevaartreizen naar Lour-
des die aangeboden worden 
door het Huis voor de Pel-
grim. 
U bent welkom voor de infor-
matiebijeenkomst en die vin-
den op twee adressen plaats 
en wel zaterdag 20 januari. 
Om 10.30 uur in de Moeder 
van de Verlosserkerk, Prof. 
Eijkmanlaan 48, Haarlem. En 
op diezelfde dag in Heiloo, in 
de Diocesaan Heiligdom, On-
ze Lieve Vrouw ter Nood, aan 
de Hoogeweg 65.
Via een powerpointpresen-
tatie krijgt u een goed beeld 

van de Lourdesreizen. Op de-
ze informatie kunt u terecht 
met vragen wat betreft reis 
en verblijf in Lourdes.

Zo gaat er een busreis van 26 
mei tot 3 juni. Vertrek is van-
uit Haarlem. Of kies voor de 
vliegreis van 28 mei tot 2 juni. 
Tevens is er van 11 tot 16 
september een vliegreis 
met Mgr. J. Hendriks, hulp-
bisschop Bisdom Haarlem-
Amsterdam.

Bel voor een uitgebreide bro-
chure, Joke Hoekman 06-
42347729 of Diaken Philip 
Weijers 06-53887641.
Of kijk op de website: 
www.lourdesgroepbisdom-
haarlemamsterdam.nl.

Niemand wil wonen 
tegenover een vuilnisbelt

Ik dacht in een mooie gemeente te wonen met veel groen 
in de omgeving. Maar wat schetst mijn verbazing, dat som-
mige mensen het gedeelte van De Glip gebruiken als vuil-
nisbelt. Het gaat om het gedeelte van De glip waar de
afvalbakken staan voor de winkels.
Er zaten stickers op: “Bak vol neem karton en plastic mee 
naar huis”. Maar een aantal mensen zet het dan toch neer, 
als ze het maar kwijt zijn. Laten we eens aan anderen den-
ken die daar steeds tegenaan moeten kijken. Niemand wil 
wonen tegenover een vuilnisbelt. Tussen kerst en oud en 
nieuw was er ook iemand die dacht dat hij of zij ook maar 
medicijnen daar kon neerzetten. Met wat voor verstand is 
dat gedaan? Hij of zij heeft er niet aan gedacht wat kinde-
ren er mee zouden kunnen doen. Dus nogmaals: laten we 
het met zijn allen fi jn en opgeruimd houden en onze eigen 
bijdrage leveren aan een beter milieu.
Irma Hoed, bewoner van De Glip

Lezerspost

De Sociëteit voor ouderen: 
Koffi e met Kunst

Heemstede – Op dinsdag 23 
januari begint een korte se-
rie bijeenkomsten waarin u 
met een kleine groep men-
sen kunstafbeeldingen gaat 
bekijken. Gespreksleider is 
Katinka Verdonk. Kennis van 
en ervaring met kijken naar 

kunst is niet nodig. In totaal 
zijn er vier bijeenkomsten, 
telkens van 14.30 tot 16.00 
uur in de Lieven de Keylaan 
24. Kosten:  20,-euro. Aan-
melden bij de receptie van 
WIJ Lieven de Key, tel. 023-
5288510.
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Kerstboomverbranding spectaculair
Heemstede - Op woens-
dag 10 januari verzamelden 
honderden kinderen, ouders, 
opa’s en oma’s zich op de Vrij-
heidsdreef. Een enorme sta-
pel kerstbomen was door de 
jeugd aangesleept in ruil voor 
een zakcentje en lootjes met 
kans op mooie prijzen. Naar-
mate de klok richting halfze-
ven liep stonden alle kinde-
ren met de lootjes in de hand 
klaar voor het grote moment. 
Val je in de prijzen of helaas 
niet? Wethouder Sebastiaan 
Nieuwland beklom het podi-
um. Uit een grote ton plukte 

hij één voor één de winnende 
loten. De spanning liep op. Er 
waren kinderen die vellen vol 
hadden met lootjes in de ver-
schillende kleuren. Nieuw-
land hiel de spanning er in 
door na de kleur de getal-
len, cijfer voor cijfer van links 
naar rechts op te lezen. Het 
duurde enige tijd voordat al-
le winnende loten waren ge-
trokken. Snel werd daarna 
een plaatsje gezocht achter 
de dranghekken rond de sta-
pel met kerstbomen. Vakkun-
dig hadden de mensen van 
de gemeentewerken en de 

brandweer een toren van wel 
20 meter gebouwd. Met een 
grote gasbrander ging de fi k 
in de stapel. Weldra stond 
de hele piramide in lichter-
laaie. De hitte, zelfs achter de 
dranghekken, was enorm. De 
brandweermannen en -vrou-
wen hielden alles nauwgezet 
in de gaten. De hoog opspat-
tende vonken werden door 
de jeugdbrandweer met fi kse 
waterstralen vakkundig on-
schadelijk gemaakt. Het vuur 
brandde zeker 45 minuten. 
Van de eens zo trotse kerst-
boom in de woonkamers van 
velen bleef slechts een hoop-
je as over.
De brandweer kan trouwens 
bij de jeugdbrandweer nog 
veel nieuwe jonge spuitgas-
ten gebruiken! Vanaf 12 jaar 
kunnen de jongens en meis-
jes zich aanmelden. Een leu-
ke en leerzame hobby met 
een groot maatschappelijk 
nut. 
Eric van Westerloo

Lijsttrekker Sjaak Struijf over-
handigt een boeket bloemen 
en een dinerbon aan Clara 
Wittop Koning.

Clara Wittop Koning in het zonnetje gezet
Heemstede - De PvdA in 
Zuid-Kennemerland zet tra-
ditiegetrouw tijdens de 
nieuwjaarsbijeenkomst inwo-
ners die in het zonnetje die 
niet altijd even zichtbaar en 
van grote betekenis zijn voor 
de maatschappij. 
Vanuit Heemstede is dit jaar 
Clara Wittop Koning naar vo-
ren gebracht. Clara zet zich 
al tientallen jaren met hart en 
ziel in voor vluchtelingen. Het 
is geen dagtaak maar een 
roeping en die gaat 24 uur, 7 
dagen per week door. 

Op de vraag waar ze toch de 
motivatie en energie vandaan 
haalt antwoordde zij: “Als er 

mensen hulp nodig hebben 
kan ik niet met mijn handen 
op mijn rug blijven staan. Dit 
zou toch iedereen doen!” 

Een onderdeel van dit werk 
werd het werven en begelei-
den van taalcoaches.  Oor-
spronkelijk in Heemstede, la-
ter ook in Haarlem en nu in 
de hele regio. Door de recen-
telijke toestroom van vluch-
telingen is de behoefte aan 
taalcoaches in de regio be-
hoorlijk toegenomen. 

Informatie bij stichting Taal-
coaches Zuid Kennemerland 
via: www.taalcoacheszuid-
kennemerland.nl.

Idee Stichting 
Manpadslaangebied niet oké

Manpadslaanbewoners kunnen zich niet vinden in de plan-
nen van de stichting Manpadslaangebied om aan de kant 
van de Manpadslaan een restaurant, een hotelletje, krui-
dentuinen, kassen en kanobootverhuur te realiseren. 
Het moge duidelijk zijn dat de bewoners niets tegen groen 
hebben, maar de plannen van de stichting zullen ongetwij-
feld leiden tot een forse toename van het aantal verkeers-
bewegingen op het laantje. 
Horeca, kassen, tuinen en kanobootverhuur zijn bedoeld 
om geld te genereren, dit is alleen mogelijk als er veel be-
zoekers komen. 
Nu al merken wij de gevolgen van de commercialisering van 
Leyduin; veel auto’s die vanaf de Herenweg via de Manpad-
slaan Leyduin trachten te bereiken en na moeizaam keren 
weer terug gaan of bezoekers van Leyduin die het laantje 
als parkeerplaats gebruiken.
Het laantje is te smal voor twee elkaar passerende auto’s, 
heeft een hoge cultuur-historische waarde en wordt door 
een groot aantal fi etsers, wandelaars en hardlopers ge-
bruikt. 
Het spijt ons dat de plannen van de stichting Manpadslaan-
gebied zijn geopenbaard zonder voorafgaand overleg met 
de bewoners van de Manpadslaan, die er het meest door 
geraakt worden. 
Wij vragen ons in alle redelijkheid af of er net zoveel en-
thousiasme voor het natuurpark zou zijn als het kaartje ge-
spiegeld zou worden. Dus als alle activiteiten aan de kant 
van de Rivierenbuurt zouden plaats vinden. Daarnaast heb-
ben wij grote twijfels of de geplande activiteiten de beno-
digde miljoenen zullen opbrengen.
Ten slotte vragen wij ons af wat er in het voorstel van de 
stichting Manpadslaangebied overblijft van de toezegging 
van de gemeente dat de Manpadslaan ontzien zal worden.
Namens bewoners Manpadslaan, Albert Knol

Lezerspost

Schaaklessen voor kinderen
Heemstede - Vanaf maan-
dag 5 februari van 15.00 tot 
16.30 uur zijn er schaakles-
sen voor kinderen in Heem-
stede. Die vinden plaats in 
de Prinses Beatrixschool 
waar alle kinderen tussen de 
7 en 12 jaar welkom zijn. In 

een serie van 20 lessen leren 
kinderen de basisbeginse-
len van het schaken en spe-
len ze partijen tegen ande-
re kinderen. De lessen wor-
den gegeven door gediplo-
meerde trainers en eindigen 
met een examen voor een of-

fi cieel schaakdiploma. Kin-
deren krijgen een schaak oe-
fenboek en toegang tot een 
schaakapp om ook thuis te 
oefenen. Dit is een initiatief 
van Stichting Buurtschaak. 
De bijdrage is 40 euro per 
deelnemer. Informatie en 
aanmelden: kennemercom-
binatie@gmail.com.

Film bij WIJ Heemstede: Retour en Bourgogne
Heemstede - Woensdag-
avond 24 januari draait in de 
Luifel bij WIJ Heemstede de 
fi lm Retour en Bourgogne.
Jean heeft tien jaar geleden 
zijn gezin en zijn geboorte-
streek Bourgogne verlaten 
om de hele wereld rond te 
reizen. Wanneer hij verneemt 
dat zijn vader op sterven ligt, 

keert hij terug naar het land 
van zijn jeugd. Hij ziet er zijn 
zus Juliette en zijn broer Jé-
rémie weer. Hun vader over-
leed vlak voor het begin van 
de oogst. In de tijdspanne 
van een jaar, op het ritme van 
de seizoenen die elkaar op-
volgen, zullen deze drie jon-
ge volwassenen hun broe-

derschap terugvinden of op-
nieuw uitvinden. Ze zullen al-
len tot bloei komen en rijper 
worden, samen met de wijn 
die zij produceren. Om 20.00 
uur begint de fi lm en de en-
tree is 7,- euro.  Herenweg 96 
Heemstede. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of  
(023)5483828.
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Er had meer in gezeten 
voor Kon. HFC in Rijnsburg
Regio - Op het schitteren-
de complex van Rijnsburgse 
Boys, werd op 13 januari HFC 
ontvangen. Rijnsburg had net 
een trainingskamp in Span-
je afgewerkt. De eerste sei-
zoenshelft bracht hen naar 
de twee plaats op de rang-
lijst. Ook HFC sloot een prima 
seizoensstart af met een zes-
de plaats kort achter de bo-
venste vijf. Er is een verleden 
tussen de clubs. HFC trainer 
Mulders maakte in 2015 de 
overstap naar Rijnsburg,  de 
huidige HFC trainer Verdonk-
schot werkte een paar jaar in 
Rijnsburg. Er spelen twee ex- 
HFC-ers, Opoku en Prijs nu 
bij Rijnsburg. Bij HFC maakte 
Benjamin van den Broek, ko-
mend van Telstar, zijn debuut. 
Vooral door Rijnsburg werd 
veel van het duel verwacht. 
Vanaf het begin trok HFC 
echter fel van leer en zette 
het verbouwereerde Rijns-
burg vast op eigen helft. Na 
zeven minuten werd Kevin de 
Visser binnen het strafschop-
gebied gehaakt met een pe-
nalty tot gevolg. Roy Castien 
verzilverde de strafschop 1-0. 
Wat volgde was een wed-
strijd vol overtredingen met 
zes gele kaarten als gevolg. 
Rijnsburg kwam zelden in 
hun spel. Behoudens een 
korte periode in de tweede 
helft bakte de ploeg er weinig 

van. Bij HFC liepen de com-
binaties veel beter al leverde 
dat nauwelijks doelrijpe kan-
sen op. Een scorende spits 
wordt bij HFC node gemist. 
Met wat slimmer aanvals-
spel, vooral van Van Son, had 
er meer in gezeten en had de 
voorsprong voor rust al rui-
mer moeten zijn. HFC doel-
man van Rossum had pech 
toen hij gehinderd werd en 
de bal maar een paar meter 
kon wegstompen. Op de rand 
van de 16 meter blokkeerde 
Tamerus in eerste instantie 
een inzet. De bal kaatste te-
rug voor de voeten van Jason 
Halman. Hij haalde uit en ke-
gelde de bal hard in de verste 
hoek. Op wat afstandsscho-
ten na en een bal voorlangs 
het HFC doel kwam Rijns-
burg niet. HFC moest, naar-
mate de wedstrijd vorder-
de, wat achteruit. Afgemeten 
aan de toch ontstane schaar-
se kansjes had er voor HFC 
meer ingezeten dan een ge-
lijkspel. Na afloop vooral on-
tevreden gezichten bij Rijns-
burg. Bij hen overheerste het 
gevoel dat ze ondermaats 
hadden gepresteerd. Bij HFC 
het genoegen dat de num-
mer twee was bedwongen. 
HFC speelt 20/1 opnieuw een 
uitwedstrijd dan tegen GVVV 
in Veenendaal. 
Eric van Westerloo

WABO verorbert 38 kilo boerenkool
Heemstede - Zaterdag 13 
januari werd bij scouting 
WABO Heemstede traditi-
oneel het nieuwe jaar ge-
opend. Op deze dag worden 
gezamenlijk met alle leden, 
hun ouders en bestuur leu-
ke activiteiten gedaan, ge-
volgd door een boerenkool-
maaltijd. De dag begon met 
een vossenjacht in het bos, 
op zoek naar winterwonder-
land vossen. Toevalligerwijs 
was er tegelijk ook een an-

dere vossenjacht, wat zorgde 
voor extra hilariteit. Daarna 
begonnen de ouders aan een 
workshop kampvuur maken 
en gingen de kinderen ver-
der met spelletjes spelen, zo-
als het afleggen van een sle-
de-parcours en popcorn eten 
met bestek. Toen de boeren-
kool op tafel kwam, was het 
gezellig vol in het lokaal. Met 
72 man is er 38 kilo boeren-
kool verorberd. Na afloop 
was er nog een kleine borrel 

om over de dag na te praten. 
“Ik vond Olaf de leukste vos!” 
werd veel gehoord. En de ou-
ders waren onder de indruk 
“Kan mijn dochter dit ook? 
Het is namelijk lastiger dan ik 
had gedacht!” 

Ook nieuwsgierig geworden 
naar deze scoutinggroep al-
leen voor meiden? Meer in-
formatie is te vinden op:
www.waboscouting.nl of via 
info@waboscouting.nl.Foto: Renske van Assema

11 medailles en 2 rayonkampioenen 
voor meiden van HBC Gymnastics
Heemstede - Zaterdag en 
zondag waren weer span-
nende dagen voor de turn-
sters van HBC Gymnastics. 
Iedereen kwam weer in actie 
voor de tweede wedstrijd van 
het seizoen. Afhankelijk van 
de hoogste plaats van deze 2 
wedstrijden konden de meis-
jes doorstromen naar de ver-
volgwedstrijden. Ieder had 
hierin zijn eigen doel: nieuwe 
elementen laten zien, of nu 
wel voor een medaille gaan, 
zorgen voor doorstroming, 
of zelfs zorgen dat je 2 x de 
beste bent en rayonkampi-
oen worden. Dat is 2 meiden 
gelukt! Hannah was de eerste 
wedstrijd 1ste en ook zondag 
turnde zij een super wed-
strijd. Wel viel ze 1 x van de 
balk af, maar dit resulteerde 
wel in de hoogste score over 
de vier toestellen, waardoor 
onze eerste rayonkampioen 
gehuldigd werd. Ook voor 
Marjolein waren de mogelijk-
heden binnen bereik. Bij zo-
wel de balk en sprong kreeg 
zij de hoogste score en kwam 
zij ook op de eerste plaats 
op het podium en werd zij 

als rayonkampioen beloond. 
Buiten deze 2 turnsters wa-
ren er nog 9 deelneemsters 
van HBC Gymnastics in de 
prijzen gevallen: Fleur, Yili-
an en Christa met een 4de 
plaats, Sarah, Maia en Lauri 
met een 3de plaats en Florin, 
Amber en Mirre met een 2de 
plaats. Deze meisjes stro-

men in ieder geval hierdoor 
ook allemaal door naar de 
volgende wedstrijd. Voor de 
jongste meisjes is dit de fina-
le zuid op 24 maart en voor 
de meisjes met keuze oefen-
stof op zondag 15 april.  Op 
dit moment is nog niet duide-
lijk wie er allemaal nog meer 
doorstromen.

Winterstoptoernooi G-voetbal bij HBC
Heemstede - HBC G-voet-
bal houdt een winterstop. 
Omdat eind januari de regu-
liere competities weer begin-
nen heeft HBC het idee op-
gevat een ‘Winterstoptoer-
nooi’ te organiseren.
Op zaterdag 20 januari vindt 
dit plaats. Het toernooi is 
speciaal compact gehouden 
om de spelers in de gelegen-
heid te stellen zoveel moge-
lijk te doen waar ze voor ko-
men: Voetballen!
Naast de goede buren uit 
Haarlem (HFC G1) verwel-
komt HBC de vrienden uit 
Uitgeest (Uitgeest G1) en 
een onbekende outsider uit 
Leiden (UVS G1). Het toer-
nooi start tegen 13 uur en zo 

Knutselclub in teken van carnaval
Heemstede - Woensdag 
31 januari staat de Knutsel-
club bij WIJ Heemstede in 
teken van carnaval. Je gaat 
een grappige haarband ma-
ken met gekke, grote wie-
bel-ogen. Ook leuk om op te 
doen naar de Carnaval’s Kin-

derdisco in Plexat op vrijdag 
9 februari! Ben je tussen de 
5 en 10 jaar? Kom dan van 
13.30 tot 15.00 uur naar WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11. Kosten: 
5,- euro kinderen aanmelden 
via: 023-5483828.

rond half vijf zal de prijsuit-
reiking plaatsvinden. De kan-
tine is op deze speciale dag 
geopend voor de spelers en, 
natuurlijk, de  toeschouwers. 
Want, als u ook eens kennis 
wilt maken met G-voetbal in 
zijn algemeen dan is het ze-
ker een aanrader op zaterdag 

20 januari tussen 1 en half vijf 
eens een kijkje te komen ne-
men op het prachtige com-
plex van HBC in Heemste-
de. Mocht zaterdag u niet zo 
goed uitkomen, dan bent u 
ook op woensdagavond tus-
sen 19 en 20 uur bij de trai-
ning van harte welkom. 

Foto: Pim Hols
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Alliance Française
Vrijdag 26 januari Nieuw-
jaarsbijeenkomst. 20.15u in 
De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede. Toegang 
gratis voor cursisten en 
vrienden, anderen: 8 euro.

Auteursbezoek
Donderdag 18 januari 
Alex Boogers bij boekhan-
del Blokker, 20u. Binnen-
weg 138, Heemstede. En-
tree: 7,50. Leerlingen midd. 
school gratis entree. Info:
023-5282472 en www.
boekhandelblokker.nl

Film
Woensdag 24 januari 
Retour en Bourgogne, 20u. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Entree 7,- euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

G-voetbal
Zaterdag 20 januari Win-
terstoptoernooi, vanaf 13u. 
HBC, Sportparklaan Heem-
stede. Div. teams. 

Jeugd
Zondag 21 januari Peuter 
& Kleuterpret Plexat, He-
renweg 96 Heemstede. 11-
12.30u. Leuke activiteiten 
voor kleintjes tot 6 jaar.
Entree: 6,- euro.

Woensdagen 24 en 31 
januari Bibliotheek Ben-
nebroek, Kerklaan 6, ont-
bijten, voorlezen, vertelthe-
ater en muziek maken. Info 
op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl, ook voor 
gratis kaartjes reserveren.

Woensdag 24 januari 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11 Heemstede. 13.30-
15u. Deelname: 5,-. Aan-
melden: 023-5483828.

Woensdag 31 januari, 
13.30-15u. Knutselclub bij 
WIJ Heemstede, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
Ditmaal: carnaval-haar-
band maken. 5,- euro toe-
gang. Aanmelden: 023-
5483828.

Lezingen
Dinsdag 23 januari Tref-
puntlezing ‘Hollandse 
Meesters uit de Hermitage’, 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 13.30u. En-
tree: 5,-. Reserveren:
www.wijheemstede.nl of
(023)5483828.

Woensdag 24 janua-
ri ‘Opruimen voor je dood-
gaat’ door Annelie Brum-
mer, 10.30-11.30u bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Tel. 023-
5282472 en
www.boekhandelblokker.nl.

Markten en beurzen
Zondag 21 januari, 
9-16.30u. Snuffelmarkt in 
de Kennemerhal te Haar-
lem, IJsbaanlaan 4A. Toe-
gang: 3,50 / kinderen onder 
geleide: gratis entree. Par-
keren ook gratis.

Muziek
Zaterdag 20 januari Lisa 
Jacobs en The String So-
loists, Oude Kerk Heemste-
de, Wilhelminaplein. 20.15u. 
Kaarten en info:
www.podiaheemstede.nl.

AgendA
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Zondag 21 januari in de 
Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein, Heemstede Thee-
concert met hobokwartet 
Driekwartplus.
Geen entree, wel een 
schaalcollecte. Na afloop 
koffie in de Pauwehof. 
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
Woensdag 31 januari 
Receptie GroenLinks in 
café de 1e Aanleg, Raad-
huisstraat, hoek Kerklaan 
in Heemstede. v.a. 20u. 
Thema: verkeersveiligheid.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 28 januari 
Werk van nieuwe lich-
ting Waagkunstenaars. 
(KZOD). Spaarne 30, Haar-
lem.
Info: www.kzod.nl.

T/m vrijdag 16 februari  
Tentoonstelling KZOD ‘De 
Confrontatie’ in de Kloos-
tergangen, Grote Markt 2, 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

Theater
Donderdag 25 januari 
‘Als hij zichzelf niet kent’, 
over narcisme en de dood. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Inloop: 19.45 
uur. Gratis toegang, wel 
aanmelden bij: Brokking 

Veteranen nemen afscheid van Bert de Vos
Heemstede - Eind vorig jaar 
ging Bert de Vos evenemen-
tenmanager van de gemeen-
te Heemstede met pensioen 
en hij kreeg een afscheid van 
zijn collega’s. De veteranen 
van Heemstede vonden het 
wel leuk om hem daar een 
handje te schudden, maar 
ze wilden ook wel iets ex-
tra’s  doen. Zijn inbreng aan 
de geslaagde veteranenda-
gen was voor die stoere ke-
rels zo groot dat zij op hun 
eigen wijze nog een afscheid 
regelden. In hun eigen honk 
waar zij dinsdagmiddags bij-
eenkomen om bij te praten. 
De Eerste Aanleg, een plaats 
die vertrouwd is. Mooie plek 
waar je een oud-evenemen-
tenmanager van Heemste-
de in het zonnetje kan zet-
ten. Dat deed de voorman 
van de veteranen Nico Baan 
dinsdag 9 januari. Hij dank-
te Bert namens al zijn vrien-
den-veteranen voor zijn in-
zet bij de herdenkingen op 
de begraafplaats, de ingeto-
gen muziek van de Teister-

band aldaar en later op het 
plein vóór het raadhuis de 
muziek van Glenn Miller en 
Vera Lynn. Zijn zorgen over 
de korenwijn die geserveerd 
werd bij de Hollandse Nieu-
we. De rondrit in de oude le-
gervoertuigen van Keep them 
Rolling,  waar zoveel vetera-
nen met hun familie van ge-
noten. Dagen die bij de vete-
ranen bleven hangen en dat 
wilden ze bij Bert even kwijt. 

Gemeentesecretaris Willem 
van den Berg, zelf veteraan 
van secretarissen, kon die 
geste wel waarderen en no-
digde uit voor een toost op 
Bert.
Met een grote bos bloemen 
voor de vrouw van Bert, Irma, 
voor de vele gemiste uurtjes 
dat Bert mocht vergaderen, 
kwamen de herinneringen 
nog verder los.
Ton van den Brink

Bij De Ark schaatsen ze gewoon in de school
Heemstede - Het was voor de kinderen 
van basisschool De Ark weer een feest om 
naar school te gaan na de kerstvakantie. 
De school, waar wordt lesgegeven volgens 
‘De Noordwijkse Methode’, startte maandag 
8 januari het nieuwe jaar met de opening 
van het thema ‘Weer en klimaat’. Omdat De 
Ark dit jaar 25 jaar bestaat, pakte de school 
extra uit tijdens de openingsweek van het 
thema met een prachtige schaatsbaan in de 
aula van de school.

Met hulp van vele ouders werd de kunst-
stof schaatsbaan in de ochtend opgebouwd. 
Nieuwsgierig stonden leerlingen hierbij te 

kijken totdat de schoolbel ging en de les be-
gon, uitkijkend naar het moment dat ze zelf 
de schaatsbaan op konden gaan. Geduren-
de de dag trokken alle groepen om de beurt 
voor een half uur de schaatsen aan. Schaat-
sen op een kunststof baan bleek best een 
hele kunst! Er is heel wat gelachen door 
de kinderen terwijl ze de gekste spelletjes 
speelden. Met enthousiaste verhalen gingen 
de kinderen weer naar huis.

Later dit jaar worden er meer feestelijke acti-
viteiten georganiseerd rondom het jubileum 
van de school. Deze ludieke opening was 
alvast een sportief en leuk begin van 2018.

& Bokslag Uitvaartbegelei-
ding, 023-5310238 of:
info@brokkingenbokslag.nl.

Koninklijke
HFC 

jeugdopleiding
Regio - Kon. HFC heeft 
een gerenommeerde regi-
onale jeugd opleiding.

Wil je daar komen voetbal-
len, meld je dan aan via:
opleiding@konhfc.nl om 
een plek te veroveren in 
één van de hoogste selec-
tieteams van Kon. HFC.
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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

Volg ons via 
Twitter en Facebook

In deze uitgave:
- Vacatures commissie voor 
 bezwaarschriften
- Restaurant Landgoed 
 Groenendaal mag zich voortaan 
 ‘Hofleverancier’ noemen

Het beste idee voor Heemstede is bekend!
Aan alle Heemstedenaren is gevraagd om ‘Het 
beste idee voor Heemstede’ op te geven. De jury, 
bestaande uit But Klaasen (raadslid), Marieke Boor 
(gemeente Heemstede) en Dirk Jan van der Wal 
(inwoner), heeft tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 
op 11 januari de winnaar bekend gemaakt. 
Het winnende idee komt van Marianne Wever. Haar 
idee is om het jaar 2020 uit te roepen tot Adriaan 
Pauwjaar! Het is dan namelijk 400 jaar geleden dat 
Adriaan Pauw de heerlijkheid Heemstede kocht en 
zich daarna Heer van Heemstede mocht noemen. 
In dat speciale jaar kunnen verschillende activiteiten 
worden ontwikkeld voor jong en oud.

Op de foto v.l.n.r.: Dirk Jan van der Wal, Fabienne Vererfven, 
Marianne Wever, Petra Jansen, Marieke Boor, But Klaasen.

Raamposteractie tegen hondenpoep
Hondenpoep op straat is al jaren één van 
grootste ergernissen onder de inwoners van 
Heemstede. In 2017 startte de gemeente 
daarom ‘Operatie Schone Schoenen’ met een 
campagne tegen hondenpoep, uitbreiding van 

Op vrijdag 16 februari 2018 start het Centrum 
voor Jeugd en Gezin weer een speciale training 
voor kinderen in echtscheidingssituaties (KIES). 
De training is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 
7 jaar en 8 t/m 12 jaar uit de gemeenten Heemstede 
en Bloemendaal. De trainingssessies worden 
gegeven in de basisschool De Ark 
(Van der Waalslaan 37) in Heemstede. 
KIES is een laagdrempelige spel- en praatgroep 
voor kinderen, gericht op het verwerken van de 
scheiding. Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen 
aan de hand van creatieve opdrachten, praten en 

spel, thema’s aan bod die op dat moment spelen. 
Voor ouders is er vooraf een informatie- en achteraf 
een evaluatiebijeenkomst. Deelname is gratis.
Heeft u nog vragen of wilt u uw kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Riny van den Oever, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 58 42 of per e-mail 
r.vandenoever@heemstede.nl. Kijk voor meer 
informatie op www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders

het aantal plekken met hondenpoepzakjes 
en meer handhaving. Een vervolg hierop is 
de raamposteractie. Inwoners die de poster 
achter hun raam hangen, kunnen een leuke 
prijs winnen. 

Hang de poster op en maak kans 
op een luxe picknick
Op een andere plek in de Heemsteder vindt u de 
speciale raamposter. De poster is ook af te halen in het 
raadhuis of te downloaden via www.heemstede.nl
Inwoners die deze poster tussen 18 januari en 
14 februari goed zichtbaar achter hun raam 
ophangen, maken kans op een luxe picknick voor 
het hele gezin. ‘Het leek ons een toepasselijke 
prijs om de winnaars te belonen met een heerlijke 
picknick op een mooie en uiteraard schone plek 
in Heemstede’, aldus wethouder Heleen Hooij, De 
winnaars mogen zelf kiezen waar en wanneer ze 
hun picknick houden. Er worden 3 picknicks verloot.

Pijltjes gooien
Voor het bepalen van de winnaars, gooit de 
wethouder drie pijltjes op een gedraaide kaart van 
Heemstede. Bij de locaties van de pijltjes wordt 
gekeken naar de dichtstbijzijnde huizen waar de 
poster hangt.



Restaurant Landgoed Groenendaal mag 
zich voortaan ‘Hofleverancier’ noemen
Burgemeester Marianne Heeremans heeft op 
zaterdag 13 januari 2018 officieel het predicaat 
‘Hofleverancier’ overhandigd aan Restaurant 
Landgoed Groenendaal. Deze horeca-onderneming 
in het Groenendaalse bos wordt al ruim 100 jaar 
geëxploiteerd door de familie Uitendaal. Momenteel 
staat de 4e generatie in de persoon van Hein 
Uitendaal junior aan het roer van het familiebedrijf.
Landgoed Groenendaal heeft het recht gekregen 
tot het voeren van het Koninklijk Wapen met 
de toevoeging ‘Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier’. Het is voor het eerst sinds lange tijd 
dat dit recht wordt verleend aan een onderneming 
in Heemstede. Eerder kregen de Heemsteedse 
bedrijven Dierenspeciaalzaak Heems sinds 1822 
en Newasco Wasserij Van Houten het predicaat 
hofleverancier. Daarnaast is de ‘Koninklijke’ Roei- en 
Zeilvereniging Het Spaarne in Heemstede gevestigd.

Gemeente Heemstede 
heeft vacatures voor:

Voorzitter en leden 
van de commissie 

voor bezwaarschriften

Bekijk deze vacatures op 
werkenbijheemstede.nl 

Coördinator Thuisadministratie
Humanitas vraagt een coördinator 
thuisadministratie. Je zorgt voor de verdeling van de 
deelnemers onder de vrijwilligers. Je ondersteunt, 
stuurt aan en begeleidt waar nodig. Eens in de 6 
weken overleg je met vrijwilligers om te praten over 
de lopende zaken. Interesse, bel ons!

Hulpjuf/meester
Om de zelfstandigheid van jongeren met een 
verstandelijke beperking te vergroten, zoeken 
wij een hulpjuf/meester die hen leert tellen 
en eenvoudig lezen zodat ze zelfstandig een 
boodschap kunnen doen en leren omgaan met het 
uitgeven van geld.

Gastheer/-vrouw Eethuis De Luifel
Op woensdag en donderdag wordt in Eethuis de 
Luifel een maaltijd geserveerd. Je taak is het dekken 
van de tafels, uitserveren, afruimen en afrekenen van 
de maaltijd en eventuele drankjes. Ook het afwassen 
en opruimen van het serviesgoed hoort erbij. Je 
werkt van 16.30 - 19.00 uur samen met een team.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Wij wensen u fijne feestdagen! 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede 
Vacature Top 3

Beschikking maatwerk-
voorschriften Rivierenwijk
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
legt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond van 
artikel 3.2, achtste lid van het Besluit lozen buiten 
inrichtingen maatwerkvoorschriften op aan 
Kreeft Infra B.V. met betrekking tot het lozen van 
bemalingswater op het gemeentelijk riool in de 
Rivierenwijk te Heemstede in de periode van 1 
februari tot 21 december 2018.

Inzage
De beschikking ligt ter inzage van 18 januari 
tot 1 maart 2018:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt u op 

werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur telefonisch 
een afspraak maken.

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het raadhuis in Heemstede 

op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur 
 (op donderdagavond tot 19.30 uur en op 
 vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 1 maart 2018 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede. 
Bij spoedeisende belangen kan een voorlopige 
voorziening worden aangevraagd bij de Rechtbank 
Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR Haarlem.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Abraham Kuyperstraat 7, het uitbreiden van de 

1e etage, wabonummer 244655, ontvangen 
 30 december 2017
- Melchior Treublaan 9, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 24564, ontvangen 3 januari 2018
- Roemer Visscherplein 25, verbouwen van 

de bovenruimte van het restaurant tot 
appartementen, wabonummer 247117, 
ontvangen 8 december 2017

- Van Merlenlaan 16-24, het kappen van 
 2 esdoorns, 2 taxussen, 1 berk, 1 grote esdoorn 

en 1 spar, wabonummer 247051, ontvangen 
 28 december 2017
Tegen bovengenoemde aanvragen zijn in dit 
stadium nog geen bezwaren mogelijk

Verleende omgevingsvergunningen
- Achter Raadhuisstraat 27, het uitbreiden van 

de entree, wijzigen van de gevel, plaatsen 
van een dakkapel en splitsen appartementen, 
wabonummer 243965, verzonden 12 januari 
2018

- Herenweg 119A en 121, aanpassen dakkapellen 
en wijzigen achtergevel, wabonummer 240240, 
verzonden 12 januari 2018

- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 
227160, verzonden 12 januari 2018

- Van Merlenlaan 16-24, het kappen van 
 2 esdoorns, 2 taxussen, 1 berk, 1 grote esdoorn 

en 1 spar, wabonummer 247051, verzonden 
 12 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’. 



Heemstede - Nederlands 
topvioliste Lisa Jacobs wordt 
geroemd om haar gepassio-
neerde, meeslepende en vir-
tuoze spel, verrassende pro-
gramma’s en podiumpresen-
tatie in combinatie met haar 
frisse uitstraling. Zaterdag 20 
januari komt zij naar Heem-
stede, waar zij optreedt in de 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein. Op het program-
ma, dat ‘Winterscenes’ heet, 
staan onder meer werken van 
Vivaldi en Haydn. Het concert 
start om 20.15 uur. Voor in-
fo en kaarten kijk je op www.
podiaheemstede.nl
Op pas 17-jarige leeftijd 
maakte Lisa haar succesvol-
le debuut met het Koninklijk 
Concertgebouworkest o.l.v. 
Riccardo Chailly. Sindsdien 
speelde ze meerdere malen 
in alle grote concertzalen van 
Nederland en op vele andere 
plekken in de wereld, waar-
bij zij steevast door zowel het 
publiek als de pers juichend 
werd ontvangen. Lisa won 
verscheidene eerste prijzen 
op (inter)nationale concour-
sen.

Ze soleerde onder andere 
bij het Koninklijk Concertge-
bouworkest, Brussels Phil-
harmonic, Amsterdam Sin-
fonietta, Residentie Orkest 
en het Joensuu City Orches-
tra. Lisa werkte samen met 
tal van gerespecteerde diri-
genten. In het seizoen 17/18 
staan, naast talloze recitals 
in Nederland en Europa, so-
loconcerten en CD-opnames 
gepland met de Bremer Phil-
harmoniker. Daarnaast is zij 
veelvuldig op tournee met 
het door haar opgerichte in-
ternationale strijkersensem-
ble The String Soloists. 
The String Soloists is een dy-
namisch internationaal strij-

kersensemble. Opgericht in 
2015 in Amsterdam bestaat 
het ensemble uit 14 strijkers, 
die concerteren onder leiding 
van concertmeester Janneke 
van Prooiien en artistiek lei-
der Lisa Jacobs. De keuze 
om zonder dirigent te spelen 
vergt een grote inzet van al-
le musici afzonderlijk. Het en-
semble bestaat dan ook uit-
sluitend uit musici die naast 
hun betrokkenheid bij The 
String Soloists allen actief 
deelnemen aan het interna-
tionale muziekleven als ka-
mermusicus of als solist. 

Recente hoogtepunten zijn 
onder meer hun debuut in de 
serie ‘Het Zondagochtend-
concert’ van het Amsterdam 
Concertgebouw en tournees 
naar Duitsland, Italië, Frank-
rijk en Portugal. Het reper-
toire van The String Soloists 
omvat de periode van de ba-
rok tot de huidige tijd. Naast 
de bekende stukken is het 
ensemble altijd op zoek naar 
bijzondere ‘vergeten’ werken 
en nieuwsgierig naar nieuw 
werk.

Lisa Jacobs & The String Soloists in de Oude Kerk

Alex Boogers geïnterviewd over 
‘Onder een hemel van sproeten’
Heemstede - Donderdag 
18 januari om 20.00 uur gaat 
schrijfster Inge Schilperoord 
in gesprek met Alex Boogers 
over o.a. zijn nieuwe roman 
‘Onder een hemel van sproe-
ten’ (2017). Deze roman werd 
in oktober getipt door Arno 
Koek bij het boekenpanel van 
DWDD.

Alex Boogers (1970) woont 
en werkt in het Naamloze 
Gat, onder de rook van Rot-
terdam. Hij debuteerde in 
1999 onder het pseudoniem 
M.L. Lee met Het boek Estee. 
In oktober 2017 verscheen 
de nieuwe roman Onder een 
hemel van sproeten.

In zijn achtste roman schept 
Alex Boogers opnieuw een 
bijzonder universum waar-
in tegenstellingen bij elkaar 
komen: ouderdom versus 
jeugd, zwart versus blank, 
volks versus elitair.
Onder een hemel van sproe-
ten is een confronterende 

roman over afkomst, achter-
grond, vriendschap, vergel-
ding, wraak en loyaliteit.

Toegang: 7,50 euro (leerlin-
gen middelbare school gratis 
entree). Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Info: 023-5282472.

‘Opruimen voor je doodgaat’
Heemstede - Woensdag 24 
januari van 10.30 tot 11.30 
uur geeft Annelie Brummer 
een lezing over het boek ‘Op-
ruimen voor je doodgaat’ van 
Margareta Magnusson. 
In het boek beschrijft Mag-
nusson het edele Zweed-
se gebruik ‘döstädning’, het 
Zweedse gebruik om je ma-

teriële bezittingen te ordenen 
tegen het einde van je leven. 
Het is een ritueel dat je helpt 
om te reflecteren op het le-
ven – of dat nou binnenkort 
op zijn einde loopt of bij lan-
ge na nog niet. Wat laat je 
achter aan materiële bezit-
tingen als je er zelf niet meer 
bent? Wat zegt dat over jou? 

Door de erfstukken te schei-
den van de rommel, orden je 
ook de waardevolle herinne-
ringen.
Annelie Brummer, woonach-
tig in Heemstede, is al meer 
dan 12 jaar expert in het aan-
brengen van rust, ruimte en 
overzicht. Toegang is vrij. 
Aanmelden gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Rectificatie: hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 18 januari 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur  bezwaar tegen een besluit met 
  betrekking tot een WOB-verzoek over 

  de Vomar - openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen het verwijderen van 
  een fiets - openbaar - 
Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 

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’.

de hoorzitting, via de vergaderkalender op 
www.gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.
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