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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Adres Zandlaan 48
 2181 HS Hillegom
Web www.nouris.nl
Email info@nouris.nl

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

IEDERE ZONDAG T/M 18 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

KERST
MARKT!
KERSTKERSTKERST

MARKT!MARKT!

Even BIJpraten in het Torentje
Heemstede - Vorige week 
ging imker Pim Lemmers 
richting Den Haag, waar hij 
door niemand minder dan 
de MP op het Torentje werd 
ontvangen. Sinds 2013 staan 
er bijen op het Catshuis. Het 

ministerie van Algemene 
Zaken koopt de honing. De 
opbrengst wordt gebruikt 
voor de bijen in Heemste-
de. Mark Rutte kocht de 
eerste twee potten honing. 
“We hebben daarnaast uit-

voerig over de bijen gespro-
ken, dat het slecht met ze 
gaat, over de bijenvolken 
bij de Koninklijke familie, 
de bijen in Heemstede en 
over mijn vrijwilligerswerk als 
bijenmissionaris”, aldus Pim.

Foto: RVD

Jongen onwel
Heemstede - Hulpdiensten 
zijn maandagavond 5 decem-
ber uitgerukt voor een dren-
keling in het zwembad bij 
sportcomplex Groenendaal. 
Kort na half acht werd de jon-
gen onwel en zonk naar de 
bodem. Een leeftijdsgenootje 

merkte dit en heeft hem di-
rect naar de oppervlakte ge-
haald.
Het slachtoffer is na eerste 
hulp ter plaatse met spoed 
overgebracht naar het Spaar-
ne Gasthuis in Hoofddorp.
Waarom het slachtoffer on-
wel werd is niet bekend. De 
jongen kon goed zwemmen.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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JE Runder-

rib-
lappen

6,98
500 gram

Heemstede – Een bijzon-
der tafereeltje: het rood-
borstje dat zich onbespied 
waant terwijl het even uit-
rust op een van de gra-
ven van de Algemene Be-
graafplaats aan de Herfst-
laan. Daar deed het vo-
geltje zich te goed aan de 
besjes uit het kardinaals-
hoedje. De fotografe heeft 
muisstil moeten zijn om dit 
lieve beestje zo dichtbij op 
de gevoelige plaat vast te 
leggen.                                     
Foto: Marenka Groenhuijzen

Lief!

Foto: Laurens Bosch

Volg de Heemsteder op
www.FACEBOOK.com



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 11 december 10u. 
ontmoetingsdienst
mevr. C. Hofstee
Thema: Hoe kan dat ge-
beuren?

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 11 december, 10u, 
voorganger mw. Ds. J. van 
Werkhoven-Romeijn (Aer-
denhout).

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  11 december, 10u.: 
ds. J.E. Th. Nak-Visser.
Derde zondag van Advent, 
dienst van Schrift en Tafel.
Tevens Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 11 december 
Derde Adventszondag
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk, m.m.v. de cantorij. 
Crèche (tot 4 jr), Kinder-
kring (4-12 jr).

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerlaan 75 kwamen 
we vorige week al even te-
gen. In de beginjaren 70 lezen 
we in het adressenboek van 
Heemstede dat ‘Baay rijwiel-
handel’ (als dealer van vele 
fi etsmerken), niet alleen op 
nummer 73 zat, maar ook op 
75. Verder is het een woon-
pand geweest.
Op nummer 77 is wat meer 
bedrijvigheid geweest, maar 
alleen tot aan de oorlogsja-
ren. Het ‘Haarlemse Kolenbe-
drijf Drupsteen’ verkocht zijn 
kolen ook via de Valkenbur-
gerlaan 77.
Als toenfoto gebruiken we 
dit keer een tekening uit de 
bouwkaarten van 1923. 
Drupsteen’s Kolenhandel zat 
in de Gen. Cronjestraat in 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (16)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 11 december, 10u. 
Ds. D. Verboom uit Rijns-
burg.

Zondag 18 december om 
15u. Kerstsamenzang. 
Na afl oop Glühwein en 
chocomelk in het Jagers-
huis.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Haarlem, maar had dus ook in 
Heemstede een dependance.
Op 21 november 1930 zien we 
in het Bloemendaals Week-
blad een advertentie voor 
‘Wilso anthraciet’. Volgens de 
advertentie: “Het product dat 
de meeste waarde voor uw 
geld biedt.”
Later in de jaren 30 gaan we 
over op ‘Langenbrahm An-
thraciet’. In de Eerste Heem-
steedsche Courant van 16 
november 1934 lezen we: 
“Eischt warmte voor elken 
gulden, stookt Langenbrahm 
Anthraciet, de beste van het 
continent, minimaal aschge-
halte, groot hittevermogen.” 
Nooit weg voor de winter-
maanden, maar het is ook te 
krijgen voor ‘Zomerprijzen’, 
lezen we in een advertentie 
van 22 mei 1931. Er zit zelfs 
verschil in de prijs uit welke 
mijn de antraciet komt.
Na de oorlog komen we 
Valkenburgerlaan 77 in de 
Heemsteedse adressenboek-
jes tegen als woning.
Voor de nufoto van december 

Katholieke Kerk
O.L.V.Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 18.45 uur  Plechtig 

Lof
Dinsdag 8.00 uur H.Mis
Wo dag 10.00 uur H.Mis
Vrijdag  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

2016 van Harry Opheikens 
zien we aan winkelactiviteiten 
niet veel meer terug. Links op 
de foto Valkenburgerlaan 75, 
de linkse deur van de vier is 
nummer 79.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Valkenburgerlaan 
willen vertellen dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmate-
riaal van de Valkenburgerlaan 
en dan het liefst van de pan-
den zelf. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 
kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 11 december, 10 
uur: Woord- en Commu-
nieviering, pastor A. Dek-
ker, m.m.v. In Between.

Iedere donderdag, 9.00 uur
Eucharistieviering.
www.parochiesklaverblad.nl

Volg de Heemsteder ook op
www.FACEBOOK.com





Heemstede –  Sinds enige 
tijd verschijnt in de Heemste-
der een column met juridisch 
advies. Advocate Babette van 
der Wel-Hiddes is een van de 
schrijfsters van deze infor-
matieve stukjes. Zij staat aan 
het roer van Hiddes Advoca-
tuur dat is gevestigd in een 
gerestaureerd pand aan de 
Blekersvaartweg 3 in Heem-
stede. Het team van advo-
caten bestaat inmiddels uit 
vijf vrouwen. Toevallig? Mis-
schien niet helemaal, vindt 
ze, want ze passen prima in 
de filosofie van het kantoor: 
laagdrempelig, transparant 
en zonder poeha.

Babette van der Wel startte 
in 2013 met Hiddes Advoca-
tuur in de voormalige smede-
rij. Kinderrechter worden was 
aanvankelijk de wens van Ba-
bette, maar haar vader wees 
haar op de narigheid waar-
mee je dan voortdurend ge-
confronteerd wordt. Na een 
dienstverband bij een groot 
kantoor in Amsterdam volg-
de de ze toch weer haar hart. 

“Wat ik miste, was het direc-
te contact met klanten, meer 
kleine zaken en niet een he-
le dag aan je bureau gebon-
den zijn.” Het resulteerde uit-
eindelijk in haar eigen kan-
toor, eerst alleen en tegen-
woordig met vier andere me-
dewerkers. “Wij zijn allemaal 
bedreven in personen-en fa-
milierecht. Er is nu eenmaal 
veel werk op dat voorname-
lijk door vrouwen beheers-
te rechtsgebied. Daarnaast 
hebben we allen een specia-
lisatie op het terrein van ar-
beids-, civiel- of onderne-
mingsrecht. “
Een kantoor met enkel vrou-
wen heeft zijn voordelen, vol-
gens de advocaten. Ze zijn 
content met informele sfeer 
en het ontbreken  van on-
derlinge concurrentiestrijd. 
Babette: ‘Uit ervaring weet 
ik hoe dat soms gaat in gro-
te firma’s. Het draait er om 
geld verdienen en scoren. Wij 
gunnen elkaar veel en dat 
werkt heel relaxt. Maar soms 
denk ik dat het best leuk zou 
zijn met een mannelijke col-

lega erbij. Die moet het ove-
rigens maar willen tussen al 
die vrouwen.”
De gang naar een advocaat 
is vaak een aanzienlijke stap 
die mensen moeten maken, 
weten de juristen. “Het gaat 
veelal over vervelende situ-
aties waarin je bent beland. 
Daarom vinden we het be-

Ieder jaar komen er wel 
weer een paar bij ons bin-
nen:  jonge katjes die al 
aardig verwilderd zijn. Bun-
galowparken en campings 
zijn een ideale plek voor 
zwerfkatten om hun kostje 

bij elkaar te scharrelen. En met veel dieren bij elkaar wor-
den er dus helaas ook kittens geboren. De moederpoes 
verstopt haar kinderen in het begin heel goed. Vaak wor-
den de jonge katjes pas opgemerkt als ze een week of vijf 
zijn en hun omgeving gaan verkennen.  
De eerste levensmaand is voor kittens enorm belangrijk 
omdat ze dan heel veel leren en dus ook in aanraking moe-
ten komen met mensen. Katten zullen vaak (zeer) schuw 
blijven als ze in die periode, of kort daarna, niet leren dat 
mensen echt leuk zijn. 

Dit jaar gaat het om een nestje van vijf stuks. Zo klein als 
de kittens waren, de eerste tijd in het asiel leken het wel 

wilde dieren. Blazen en hard wegrennen was het enige dat 
ze deden.  
Inmiddels zijn we drie maanden verder en vertrouwen de 
kittens ons steeds meer. We proberen ze naar ons toe te 
laten komen voor een lekker hapje en spelen veel met ze. 
Een hengeltje met een veer eraan is hun favoriete speel-
goed. Er is nog veel verschil hoe de diertjes zich ontwikke-
len; twee katertjes durven al aan je hand te ruiken terwijl 
één van de poesjes nog steeds minstens drie meter afstand 
houdt. Dit soort katten richten zich vaak op een persoon 
die ze vertrouwen. Voor wie tijd en geduld heeft kunnen het 
geweldige maatjes worden. Alle vijf de cyperse katjes zijn 
nog te adopteren.

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

Vijf kleine pechvogels
Met tijd en geduld worden het geweldige maatjes

langrijk om een informele 
sfeer te creëren, geen drie-
delige pakken en hoogdra-
vend taalgebruik. Onze cliën-
ten moeten zich op hun ge-
mak voelen bij ons. We zijn 
niet uit op oeverloos proce-
deren, soms is met een goed 
gesprek een hoop misver-
stand te voorkomen. Maar 

wacht ook niet te lang met 
juridisch advies, want te lang 
doormodderen kan een berg 
ellende veroorzaken, afge-
zien nog van de emotionele 
schade. Wij zijn er om daar-
in hulp te bieden.”
Informatie:
www.hiddesadvocatuur.nl.
Mirjam Goossens

Bas van Lier uit D66-fractie; Bert van der Linden weer terug
Heemstede - D66-Fractie-
voorzitter Bas van Lier heeft 
om persoonlijke redenen be-
sloten te stoppen met het 
raadswerk. Bert van der Lin-
den, die in april 2015 de frac-
tie en de raad verliet, komt 
terug in de raad. But Klaa-
sen, die van 2010 tot en met 
2014 ook fractievoorzitter 
was, wordt opnieuw fractie-
voorzitter.

De fractie van D66 betreurt 
het zeer dat Bas van Lier de 
fractie gaat verlaten maar 
respecteert zijn besluit. Van 
Lier blijft nog wel actief bin-
nen de Heemsteedse afde-
ling van D66.
Bert van der Linden, die vijf 
jaar lang voor D66 in de ge-
meenteraad heeft gezeten, 
heeft aangeven voor de ko-
mende twee jaar weer be-

schikbaar te zijn zodat D66 
de ingezette koers met vol-
le kracht kan blijven vervol-
gen. Zijn benoeming is tij-
dens de raadsvergadering 
van 21 december aanstaan-
de. But Klaasen wordt van 
waarnemend fractievoorzit-
ter nu ‘gewoon’ fractievoor-
zitter.

Bert van der Linden.

Trots Late 
Night 

Shopping
Heemstede - Aanstaan-
de vrijdag gaat ‘ rots’ 
het marktjaar bij het Ou-
de slot afsluiten met een 
Late Night Shopping en 
wel op de bezoekerspar-
keerplaats en in de tuin 
van het Oude Slot. 
Mooi aangeklede kramen 
en sfeervol verlicht met 
diverse mooie cadeau-
artikelen voor onder de 
kerstboom. Klaas eruit 
boom erin. 
Vanaf 16.00 uur wordt u 
ontvangen met een kleine 
hartverwarmende verras-
sing en een heerlijke cho-
colade ‘Bikkel’. 
De markt zal samen met 
de gezellige muziek van 
‘Semmy’ staan tot 22.00 
uur aan de Ringvaartlaan 
te Heemstede. U bent van 
harte welkom. 

Vanaf 19 maart 2017 is de 
Trotsmarkt om de maand 
op de derde zondag te 
vinden op deze heerlijke 
locatie. Wilt u op de hoog-
te blijven van Trots en haar 
locaties, volgt u hen dan 
op Facebook.

Vrouwen aan het roer
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“Wij zijn op alles voorbereid”
Ook de brandweer is je beste vriend
Heemstede - Aanleiding 
voor een bezoekje aan de 
brandweerkazerne in Heem-
stede was een eerdere pu-
blicatie in deze krant. Daar-
in werd melding gemaakt 
van de tegenvallende pres-
taties van twee brandweer-
teams bij de Heemstede-
loop. Dit was verkeerd geval-
len bij de mannen en vrou-
wen van de brandweer. “Wij 
deden gewoon met 10 men-
sen mee voor de prestatie. 
Voor ons ging het zeker niet 
om te winnen, we wilden ge-
woon samen iets onderne-
men. Als wij wilden winnen 
dan hadden wij anderen in-
gezet”, was het commentaar 
van de brandweerleiding. De 
brandweer blijkt iedere don-
derdagavond tijd voor fysie-
ke training in te ruimen, dus 
ze oefenen fl ink en dan voor-
al op kracht en uithoudings-
vermogen. Ploegchef Frits 
Willems laat in een twee uur 
durende rondleiding zien wat 
de brandweer allemaal doet. 
“Wij worden steeds meer in-
geschakeld voor heel diver-
se werkzaamheden”, zegt 

Frits. “Of er nu een koe in de 
sloot ligt, iemand bekneld zit 
in een auto, er ergens een 
boom over de weg ligt of na-
tuurlijk bij brand; onze hulp 
wordt steevast gevraagd. Wij 
zijn op alles voorbereid. Zo 
hebben wij als enige in de re-
gio de kennis en de ervaring 
om brand op rietdaken te be-
strijden. Dat moet hangend 
aan het dak gebeuren. Hier-
voor hebben wij een apar-
te aanhanger ingericht met 
alle hulpmiddelen die nodig 
zijn voor dit specifi eke werk. 
Ook in de omgeving zijn onze 
brandweerlieden inzetbaar 
bij calamiteiten. Onze brand-
weer geeft ondersteuning 
van de IJmond tot Schiphol. 
Het is dus niet zo dat er al-
leen in Heemstede wordt ge-
werkt.” Oefenen doen ze ge-
regeld. Iedere dinsdagavond 
komen de manschappen 
naar de kazerne en oefenen 
daar de theorie maar simule-
ren ook de inzet. Alles heeft 
een vaste plaats in de wa-
gens. Het is een vereiste dat 
iedereen weet wat waar te 
vinden is. Vanwege o.a. on-

derbezetting wordt de eerste 
uitruk door vier medewerkers 
gedaan. Heel snel kan wor-
den opgeschaald qua man-
schappen en materieel. In 
Haarlem zijn het vooral be-
roepsbrandweermannen en 
-vrouwen maar in Heemste-
de bestaat het korps lou-
ter uit vrijwilligers. Er is nog 
plaats. Momenteel is het 
korps wat onderbezet, zodat 

betrokken Heemstedenaren 
die daar iets voor voelen zich 
kunnen aanmelden. De op-
leiding duurt ongeveer twee 
jaar. Veel eerder al wordt 

men ingezet 
bij calamitei-
ten. Een paar 
keer per jaar 
wordt geoe-
fend op spe-
ciale plaat-
sen zoals in 

Crailo. Daar zijn faciliteiten 
waarbij branden worden na-
gebootst. Het korps vormt 
een hecht team. Plezier heb-
ben ze zeker, er wordt veel 
gelachen en iedereen kent 
iedereen in het kleine korps. 

Goed om te weten is dat de 
brandweer ongeveer 4 minu-
ten nodig heeft om in Heem-
stede een brand te bereiken, 
een prestatie op zich, als je 
weet dat brandweermensen 
vaak van huis of werk moe-
ten komen. 
Heeft u interesse om in een 
hecht team hulp te bieden 
aan de burgers van Heem-
stede? U kunt zich aanmel-
den via aanmelden@brand-
weerheemstede.nl.
Eric van Westerloo

Het is alweer 14 jaar geleden dat ik in de krant stond. Waar 
blijft de tijd? Ik was afgelopen zaterdag bij Annie, maar ze 
was zeer chagrijnig, ze zat er niet vrolijk bij. Ik kan het wel 
begrijpen als je elke dag hetzelfde doet, alleen maar zit-
ten. Mijn baas verkoopt niet alleen kleren als u dat soms 
denkt, er is keuze genoeg. Zoals schoenen, kettingen en 
mooie hoeden. Niet alleen uit Heemstede komen klan-
ten maar ook uit Heemstede en Haarlem en Sassenheim 
en Aalsmeer. Laatst kwam er een dame uit de winkel die 
had een mooi jasje aan, dat had van Koningin Maxima kun-
nen zijn, zo mooi. Nu iets persoonlijks want ik zie er ook 
goed uit! Ik ga namelijk met het weer mee. Als het regent 
krijg ik een paraplu en als het mooi weer is een zonnebril.
Nu ga ik op de foto en wel op een oldtimer. Ik wist niet wat 
mij overkwam want ik zit mijn hele leven al op een stoel. 
Geweldig vond ik het. Groetjes van Annie uit de Koediefs-
laan (Voor Mystique).
P.C. De Bruyn, Heemstede.

Annie op de oldtimer

Lezerspost

Heemstede - De printmedia hebben de af-
gelopen jaren een storm aan veranderingen 
in het medialandschap moeten doorstaan. 
Niet alleen de opmars van internetkranten 
maar ook het ‘snelle nieuws’ op social me-
dia deed menig uitgever van gedrukte kran-
ten huiveren. Al ver daarvoor hadden radio 
en TV zich al als nieuws-concurrenten aan-
gediend. Alle concurrerende nieuwsstro-
men ten spijt hebben kwaliteitskranten in 
gedrukte vorm zich kunnen handhaven. 
Uitgeverijen die dat is gelukt, zijn meege-
gaan met veranderingen, óók in dit digita-
le tijdperk. De kunst is om bedreigingen om 
te buigen naar kansen. De beste van de-
ze gedrukte kranten zijn er in geslaagd om 
bestaansrecht te houden. Zelfs om er beter 
van uit ‘de strijd’ te komen. 

De krant die u nu in handen heeft valt onder 
uitgeversgroep Kennemerland Pers. Nog al-
tijd onafhankelijk in handelswijze én denk-
wijze. Alle gelederen, van directie tot redac-
tie en alle andere medewerkers, dragen de-
ze waarden dan ook met gepaste trots.
Hoe houdt De Heemsteder tezamen met 
tien huis-aan-huiskranten die Kennemer-
land Pers uitgeeft bestaansrecht in media-
land? 

Voor iedereen, wel objectief en eerlijk
-  Lezerspubliek staat het vrij kopij in te

leveren maar redacties blijven verant-
woordelijk voor de inhoud van de krant.

-  Nieuws van en voor iedereen maar zonder 

opgedrongen meningen, politieke kleur of 
ongefundeerde feiten.

Maatschappelijk debat
-  Ontwikkelingen in de maatschappij blij-

ven zich opvolgen, mensen worden steeds 
mondiger en tegenstellingen worden 
soms in een grimmig decor geuit. De krant 
gaat met zijn tijd mee en laat voor- én te-
genstanders aan het woord. Belicht twee 
kanten van het verhaal en pleegt hoor en 
wederhoor, plaatst ingezonden brieven en 
vraagt reacties uit het lezerspubliek.

Digitaal
-  Oók digitaal staan onze kranten hun man-

netje met eigen nieuwssites, Facebookpa-
gina’s en Twitter-accounts (alle uitingen 
getoetst aan redactionele vakkundigheid).

Duurzaam
-  Wij hebben oog voor maatschappelijke 

verantwoordelijkheid met duurzaamheid 
in een hoog vaandel gedragen: bijvoor-
beeld door één centrale printer per grote 
afdeling te gebruiken. 

-  Wij laten onze kranten drukken door een 
op duurzaamheid gecertifi ceerde drukkerij.

Kwaliteit
- Wij luisteren naar de vraag van lezers en 
adverteerders. Daarom is gekozen voor een 
grotere letter, dikker, witter en milieuvrien-
delijk papier.
Joke van der Zee

Printmedia De Heemsteder Uitgevers BV maakt kwaliteitsslag

Krant nieuwe stijl: duurzaam, beter leesbaar, 
geliefd en vol met lokaal nieuws! 
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Kerstconcert ‘Festival of lessons and carols’
Heemstede - In de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede wordt op zon-
dag 18 december om 15.00 
uur het traditionele Kerst-
concert georganiseerd. Dit 
concert heeft een jaarlijkse 
plek in de serie Theeconcer-
ten. ‘Festival of lessons and 
carols’ heet het programma. 

Het ensemble ‘Capella Nova’, 
onder leiding van Jurjen Vis, 
brengt een aantal ingetogen 
adventsliederenuit de 14e en 
15e eeuw. Deze liederen wor-
den afgewisseld door orgel-
spel van Piet Hulsbos en een 
bijbellezing. Er is ook ruimte 
voor samenzang van bekende 
kerstliederen! Capella Nova is 

een ensemble van geschool-
de stemmen en is opgericht 
in 2009. De dirigent Jurjen Vis 
is niet alleen dirigent maar 
ook historicus, musicus en 
musicoloog. Na het concert is 
er een glaasje glühwein in de 
naastgelegen Pauwehof. De 
toegang is gratis maar bij de 
uitgang is er een collecte. 

Kerstkrans maken met mini-dieren 
en herfstachtig windlicht

Regio - Op zondag 11 december kunnen 
kinderen bij De Oosteinde in Hillegom tus-
sen één en vier uur creatief bezig zijn. 
Ze gaan onder begeleiding van de vrijwilli-
gers van het Wereld Natuur Fonds Regiote-
am Meer & Bollenstreek en Kennemerland 
een kerstkrans decoreren met mini-dieren 
en denneappels. Ook halen ze de herfst in 
huis door een sfeervol windlicht te maken 
met herfstbladeren. Zoals elk jaar stelt het 
tuincentrum de benodigde materialen ge-
heel ter beschikking voor het WNF.
Bij inschrijving ter plaatse krijgt de deelne-
mer een strippenkaart om de kerstkrans en 
het windlicht te maken en er mag een enve-
lop getrokken worden – altijd prijs. 

Voor meer informatie en opgeven (ver-
plicht!) belt u naar: 0172-518929 (19 en 21 
uur) of via meerenbollenstreek@wnfregio-
team.nl.  

De kosten zijn 4,50 voor WNF-Rangers en 
5,- euro voor niet-Rangers. Graag gepast 
betalen. Vergeet het Rangerpaspoort niet. 
De gehele opbrengst gaat naar het Wereld 
Natuur Fonds. Er zijn ook gave pluche knuf-
fels in de WNF verkoopkraam. 

Kijk ook op:
www.deoosteinde.nl en

www.wnfmeerenbollenstreek.nl.

Samen 
kerstliederen 

zingen bij 
Hervormde 
gemeente 

Bennebroek
Regio - De kerstsamenzang 
van de Hervormde gemeen-
te Bennebroek is op zon-
dagmiddag 18 december om 
15.00 uur aan de Binnenweg 
67 te Bennebroek. Organist is 
Ary Rijke. Gezongen worden 
bekende kerstliederen. Dit is 
een goede voorbereiding op 
de kerstdagen en de komst 
van Christus in de wereld. 
De voorbereidingscommis-
sie heeft een mooie litur-
gie samengesteld. Na afloop 
van de samenzang wordt er 
krentenbrood en glühwein 
(of warme chocomelk) ge-
schonken in het Jagershuis 
(naast de kerk) en kunt u el-
kaar ontmoeten. 

Regio - Het Haarlems Ge-
mengd Koor presenteert op 
zondag 18 december het 
Weihnachtsoratorium, canta-
tes 1, 2, 3, 4 en het openings-
koor van cantate 5. De bege-
leiding wordt verzorgd door 
Florilegium Musicum. Diri-
gent van het koor is Ago Ver-
donschot. Als sopraan treedt 
op Hanneke de Wit en als alt 
Ingeborg Bröcheler. Verder 
kunt u luisteren naar tenor 
Falco van Loon en bas Bert 
van de Wetering. Het concert 
vindt plaats in de Philharmo-
nie Haarlem en gaat daar om 
14.30 uur van start. De toe-
gang bedraagt 32 euro.
Het Haarlems Gemengd 
Koor heeft een lange tradi-
tie wat betreft de uitvoering 

van het Weihnachtsoratori-
um van J.S. Bach. Reeds ge-
ruime tijd gebeurt dat om 
het jaar, en dit jaar is het 
weer zover dat u kunt genie-
ten van de vrolijke kerstklan-
ken van Bach. Vrolijk, want 
in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de Matthäus Passion, 
gaat het Weihnachtsoratori-
um over de geboorte van Het 
Kind, de vreugde, het licht en 
het bezoek van de drie ko-
ningen met hun geschen-
ken. Reeds in het openings-
stuk trekt Bach alle regis-
ters open en wordt het pu-
bliek verrast door pauken 
en trompetten. Bach schreef 
het stuk voor de periode van 
Kerst 1734 t/m Driekoningen 
1735. In deze periode wordt 

 Weihnachtsoratorium Gemengd Koor

Alle registers open van
Bach voor vrolijke kerstklanken

er steeds één deel, oftewel 
cantate, uitgevoerd. Hoewel 
het HGK het Weihnachtso-
ratorium meerdere malen in 
zijn geheel heeft uitgevoerd, 
is er deze keer gekozen voor 
de cantates 1, 2, 3, 4 en het 
openingskoor van cantate 5, 
voor deze keer een werkelijk 
sprankelend einde van het 
concert. Kaarten verkrijgbaar 
via de kassa van de Philhar-
monie, of via koorleden.
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Niet te koop bij grote ketens
De exclusieve nichegeuren 
bij Blitz Heemstede
Heemstede - “Deze geuren 
vind je niet op de luchtha-
ven”, licht Leendert Koppenol 
de vraag toe wat nu zo bij-
zonder is aan de parfums die 
verkrijgbaar zijn bij Blitz Well-
ness in Heemstede. Hij doelt 
op de nichegeuren die in de 
mooie ontvangstsruimte van 
het wellnesscentrum aan de 
Raadhuisstraat staan. De ei-
genaar van Blitz heeft sinds 
kort nog meer geurlijnen ‘in 
huis’ na het stoppen van par-
fumerie Hildering in de Jan 
van Goyenstraat. Wat kun je 
nog meer vertellen over de-
ze bijzondere geuren? Leen-
dert: “Je hebt écht iets spe-
ciaals als je een fl esje aan-
schaft. Het gaat om kleine-
re producenten die niet le-
veren aan grote parfumerie-
en. Daarnaast is het proce-
dé zo uniek, gemaakt voor de 
vrouw of man die een echt 
eigen geur willen. Deze par-
fums ruik je niet zo gauw 
bij iemand, bovendien wer-
ken ze op iedere huid anders. 
Door de niche-merken cre-
eer je een heerlijk persoon-
lijk luchtje. Bovendien zijn de 
verschillende geurlijnen echt 
interessant, de herkomst, de 
naam en het verhaal er ach-
ter.” 
Mooi voorbeeld zijn de geu-
ren van ‘Juliette Has a Gun’. 
Dat vraagt om opheldering. 
Leendert: “De kleinzoon van 
de vermaarde Nina Ricci ont-
wierp een fantastische lijn 

met een knipoog naar Shake-
speare, althans naar perso-
nage Juliette. De ‘gun’ bete-
kent in dit geval een heer-
lijk parfum als wapen. Elke 
geur heeft zijn eigen link met 
dit personnage.” En zo zijn 
er meer geurlijnen met een 
heel eigen verhaal. Het is een 
waar feestje om de fl esjes te 
zien, er eentje vast te hou-
den en dan met ogen dicht 
subtiel onder te laten dom-
pelen in de verspreide geur. 
De mensen die deze niche-
parfums dragen zijn echte 
iconen, houden van iets bij-
zonders en willen zich vooral 
niet hullen in luchtjes die ie-
dereen al draagt. Een ander 
voorbeeld dat het noemen 
waard is, is het merk Escen-
tric Molecules. “Een revolutie 
in de parfumwereld. Er wordt 
in deze geuren slechts één 
basisingrediënt gebruikt. En 
houd je van minimalistisch, 

ruik dan eens het merk Zar-
koperfume, van een Scandi-
navische parfumeur. Het par-
fum bestaat slechts uit en-
kele moleculen die op ieders 
huid een andere uitwerking 
hebben. Zijn geuren worden 
omschreven als minimalis-
tisch, authentiek en eerlijk.”
Scandinavisch... past dat niet 
heel goed bij Kerst? Laat je 
uitgebreid voorlichten bij 
Blitz. Aangenaam vertoeven 
in wellness én geuren.
Raadhuisstraat 19-20,
telefoon 023-5280555.
www.blitzwellness.nl.
Joke van der Zee

Heemstede – Ze zou het 
zo weer over willen doen, 
veertig jaar bij de notaris 
op de van Merlenlaan waar 
ze in 1976 begon bij notaris 
Kleine. Jenneke Paul begon 
er als notarisklerk, net klaar 
met de HAVO en met eni-
ge kennis van recht en eco-
nomie. En ze kon typen! Na 
twee jaar begon ze aan een 
interne rechtenstudie. No-
taris Kleine was altijd voor 
zelfstandig werken, je leer-
de ook veel bij de notaris. 
“Weet je het niet, dan vraag 
je dat toch”! Niet verwon-
derlijk dat er jubilea waren. 
12½ jaar, 25 jaar kwam re-
gelmatig voor en nu veer-
tig jaar. Maar het lijkt  niet 
zo lang hoor. Ik zou het zo 
weer over doen. Op zo`n 
prachtig kantoor op de 
mooiste laan van Heemste-
de en het mooiste uitzicht 
op de weilanden bij de Vrij-
heidsdreef en die bosrand 
van Groenendaal. Maar 
meer nog de mensen waar 
je mee werkte. Als het wel 
eens moeilijk was, vielen er 
geen ontslagen, daar hiel-
den notarissen  Kleine en 
Huisman niet zo van. In de 
crisis van 2008 verhuisde 
een kandidaat naar Fries-
land, maar ze heeft nooit 
een ontslag meegemaakt. 
Het is nu, sinds vorig jaar, 
weer lekker druk met een 
kandidaat, een boekhouder 

en drie typistes. Wisselen-
de rentepercentages voor 
hypotheken, ze heeft nog 
13 procent meegemaakt, 
nu anderhalf tot twee. Nog 
nooit zo laag geweest. Het 
werk was niet altijd even 
leuk, althans de omstan-
digheden  niet. Ruzieboe-
dels en scheidingen, over-
lijdens, je deed alles in een 
dossier. Vroeger ging je uit 
van trouwboekjes en ge-
gevens van gemeenten, nu 
van overal aangesloten re-
gisters van de rechtban-
ken, gemeenten, belasting-
dienst. Vroeger moest je het 
maar aannemen met een 
overlijdensbewijs of een 
trouwboekje, je had zelfs 
mensen die niet wisten hoe 
ze eigenlijk heten als het 
om doopnamen ging. Je 
zag soms andere namen in 
de burgerlijke stand staan 
dan in het doopregister. Nu 
heb je de automatische re-
gisters. Spaart wel veel ge-
loop naar gemeenteadmi-
nistraties en belastingdien-
sten. Elke dag is anders, 
niks stoffi gs en het is ook 
veel minder formeel dan 
vroeger. Men kwam in het 
zondagse pak, nu een en-
kele keer  in korte broek. 
Men is veel mondiger ge-
worden. Veertig jaar bij de 
notaris? Jenneke zou er zo 
weer aan beginnen! 
Ton van den Brink 

Heemstede 18 t/m 25 november 2016
 

Huwelijken:
 25-11-2016 Petrus J.M. Huijsmans & Sophia A. Elferink
 25-11-2016 Johannes M. Meijer & Yolanda F. Calandt

 
Geboorte

18-11-2016   Lily I.M. Olijhoek

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Weer ‘Kilo Sale’ en
‘Storage Wars’ bij Vintage Store

Heemstede - Aanstaande 
vrijdag 9 en zaterdag 10 de-
cember is er weer een ki-
lo Sale event bij The Vintage 
Store in Heemstede.En zon-
dag 11 december vindt de 
derde editie plaats van de 
Storage Wars veiling. Tijdens 
de veiling worden terugge-
brachte pakketten van koe-
riersbedrijven als DHL en Fe-
dEx geveild. Na de succes-
volle eerste en tweede edi-
tie besloot TVS om een der-
de afl evering te organise-
ren. De Storage Wars veiling 
is net vóór de feestdagen, 
dus klanten kunnen bieden 
op leuke gadgets voor kerst 
of oud & nieuw. De pakket-
ten zijn zowel open als dicht. 
Dus klanten kunnen bieden 
op gesloten pakketten. Denk 
aan mobiele telefoons, dro-
nes en andere gadgets. Klan-
ten bieden vanaf vijf euro op 

ieder pakket. Daar komt nog 
één euro bovenop. De veiling 
vindt plaats tussen 13.00 en 
15.00 uur.

Kilosale
Het is alweer een tijd geleden 
dat de Kilo Sale werd geor-
ganiseerd bij TVS maar door 
de vele aanvragen staat dit 
event voor vrijdag en zater-
dag op het programma. Het 
gaat om top recycle kleding 
tegen sterk gereduceerde 
prijzen. Honderden kilo’s ex-
tra kleding!

Over The Vintage Store
The Vintage Store bestaat uit 
een mengeling van retro, vin-
tage, antiek en recycle. Denk 
aan retro platen van The 
Beatles. Vintage kleding uit 
Londen, Parijs of Berlijn. An-
tieke klokken uit grootvaders 
tijd. De missie van TVS is het 

verlengen van de levensduur 
van goederen (recycling) en 
het verminderen van de CO2 
uitstoot. Er is genoeg voor el-
ke portemonnee. Ook creëert 
The Vintage Store werkplek-
ken voor mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt.

The Vintage Store, Cruquius-
weg 37a, Heemstede.
Informatie:
info@thevintagestore.eu

Veertig jaar bij notaris

Jenneke Paul: “Elke dag 
is weer anders”
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Blaudzun in Patronaat Haarlem
Regio – Muzikant Blaudzun 
keert terug op het podium, 
bijna drie jaar na het uitko-
men van zijn gelauwerde al-
bum ‘Promises of No Man’s 
Land’. Op donderdag 15 de-
cemer komt hij naar pop-
podium Patronaat Haarlem. 
Hard aan het werk in diverse 
studio’s betitelt hij de komen-
de release als ‘a work in pro-
gress’. De nieuwe plaat wordt 
komend voorjaar uitgebracht, 
maar het publiek kan bij dit 
concert alvast de nodige slui-
ertipjes verwachten!

In het voorprogramma van 
Edison-winnaar Blaudzun 
staat Jeangu Macrooy. In 
april dit jaar werd Jeangu 
bekroond als 3FM Serious 
Talent én presenteerde hij 
zijn debuut EP ‘Brave Enou-
gh’, waarop zijn bijzondere 
stem(bereik) en persoonlij-
ke liedjes centraal staan. Het 
concert in Patronaat, Zijlsin-
gel 2 te Haarlem, begint om 
20.00 uur. Toegang bedraagt 
20 euro.
Informatie:
www.patronaat.nl. Fo
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De Partizanen.

Heemstede - Vrijdagavond 9 december 
staan ‘De Partizanen’ op het toneel van The-
ater De Luifel. De Partizanen bestaat uit een 
cabaretduo met Merijn Scholten (1983) en 
Thomas Gast (1983). Na hun prijswinnende 
debuut uit 2014 gaan beide heren opnieuw 
het land in. Om u te overtuigen dat De Par-
tizanen de moeite waard zijn. En het leven 
dus ook. Dus pak in die tas en gun jezelf een 
enkele reis naar het beloofde land.
Scholten en Gast kwamen elkaar tegen bij 
het stand-up comedy collectief Comedy-

train. In 2015 kregen ze de Neerlands Hoop 
prijs voor het beste debuutprogramma. 
Zij schrijven onder meer voor ‘Dit was het 
Nieuws’ en ‘Spijkers met Koppen’. In 2013 
wonnen ze zowel de publieks- als juryprijs 
van het Leids Cabaret Festival.  De aanvang 
van ‘Welkom in Partizanië’ is 20.15 uur en de 
toegang bedraagt 18,-. Kaarten zijn verkrijg-
baar via: www.podiaheemstede.nl of aan 
de kassa van De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede.

Prijswinnend cabaretduo in De Luifel

30up Disco 
Classics 
Party by 

Swingsteesjun
Regio - Op zaterdag 10 
december organiseert 
Swingsteesjun.nl een brui-
send Disco Classics dans-
feest in de nieuwe hotspot: 
Event Center Haarlem in 
het Reinaldapark (Haar-
lem-Oost). Het is een 
avond stijlvol en onge-
dwongen genieten voor de 
‘friendly 25 and up’ in een 
mooie setting. Ontmoet 
leuke mensen en ga uit je 
dak op de hits van ‘70 tot 
nu met dj Wally. Het feest 
aan de Reinaldapad 10 is 
van 20.30-02.00 uur. Dres-
scode: Casual chic. Het 
Event Center Haarlem is 
de nieuwe vaste plek voor 
onze dansfeesten en per 1 
januari heet Swingsteesjun 
‘Letz Party’. Tickets á 10,00 
zijn verkrijgbaar op:
www.swingsteesjun.nl.
Deurprijs is 13,00 euro.
Voorverkoopadressen on-
der meer: Het Reinalda-
park Café, Reinaldapad 10 
in Harlem en in Heemstede 
bij Ajewe Sport, Raadhuis-
straat 95. Nieuw: Om 20.30 
uur beginnen we met een 
uurtje Mixen met Spotify 
accounts. Ook jij kan aan 
de knoppen staan? Maak 
een mooie playlist en mail 
die, inclusief je naam, te-
lefoonnummer en feest-
datum, naar: william@letz-
party.nl. Neem je vrienden 
mee en geniet! Geen spo-
tify? Zet dan je muziek op 
een usb-stick.

Vlooien
in Haarlem

Regio - Zondag 11 de-
cember wordt er een 
vlooienmarkt gehouden in 
Haarlem, 
in de Spaarnehal op het 
Fie Carelsenplein 1. U 
vindt er een diversiteit aan 
goederen. 
De vlooienmarkt duurt van 
09.30 tot 16.00 uur en voor 
2,50 euro kunt u naar bin-
nen. Kinderen tot en met 
11 jaar en onder begelei-
ding hebben vrij entree.
 
Voor meer informatie of 
reserveringen belt u orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-
244739 of 244649. Of kijk 
op: www.mikki.nl.

Mike Boddé.

Kans op korting bij aanschaf kaarten vóór vrijdag 
Jazz in de Oude Kerk met Mike Boddé
Heemstede - Zaterdag-
avond 10 december klin-
ken er jazzklanken in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein. Bassist/zanger Erik 
Timmerman brengt dan sa-
men met Mike Boddé, Niels 
Tausk en Kim Weemhoff een 
prachtig jazzprogramma. 
Eric Timmerman begon zijn 
muzikale carrière in de jaren 
80. Hij beheerst veel muziek-
stijlen maar zijn grote pas-
sie is jazzmuziek. Behalve als 
musicus is hij ook actief als 
cultureel ondernemer. Jaz-
zliefhebbers kennen hem on-
getwijfeld van de jazzconcer-
ten die hij organiseert in The-
ater De Krocht in Zandvoort, 
een voortzetting van de reeks 
in het Wapen van Kennemer-
land.
Mike Boddé is de vaste pi-
anist van Podium Witteman 

en Kopspijker. Hij is pianist in 
hart en nieren en een groot 
liefhebber van jazz. Jazz-
trompettist Niels Tausk is be-
kend om zijn lyrische spel en 
scherpe oor voor harmonie. 
Hij heeft een enorme ken-
nis van jazz en het American 
songbook-repertoire, van 
dixieland postbop tot Brazi-
liaanse en moderne jazzmu-
ziek. Kim Weemhoff drumt 

en bespeelt alle bestaan-
de percussie-instrumenten. 
Op 18-jarige leeftijd werd hij 
drummer van de band DIE-
SEL, hij speelde bij Chiel Me-
ijering, Candy Dulfer en Ma-
thilde Santink, en is de vaste 
drummer van zangeres Leo-
nie Jansen.
Deze voorstelling draait mee 
in de maandelijkse Sirene 
Sale van Podia Heemstede. 
Dat betekent dat wanneer je 
tussen maandag 5 december 
12 uur en vrijdag 9 december 
vóór twaalf uur ´s middags 
kaartjes bestelt, je maar liefst 
50% korting krijgt op de nor-
male entreeprijs.

De aanvang is 20.15 uur en 
kaarten en info op: www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.

Live muziek in 1ste Aanleg
Heemstede - Zondag 11 december is er 
weer een fantastisch akoestisch live optre-
den in café de 1e Aanleg. Ditmaal van Peer 
Moens. Een zeer talentvolle jonge muzikant.
Peer Pressure is een eigenzinnige, muzi-
kale verhalenverteller uit Amsterdam die je 
meeneemt in zijn ervaringen en gedachtes. 

Met zijn aparte, eigen stemgeluid heeft hij 
al veel mensen weten te raken. Door zijn re-
laxte en iet wat mysterieuze uitstraling weet 
hij altijd de aandacht te trekken van het pu-
bliek. De muziek begint om 17 uur in het 
café op de hoek van de Raadhuisstraat en 
Kerklaan te Heemstede.
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De Koninklijke HFC komt te laat op gang
Regio - HFC toonde een 
week eerder te beschik-
ken over kracht, werklust en 
overleg. Precies een week la-
ter ontbraken deze kwalitei-
ten in de thuiswedstrijd te-
gen De Treffers helemaal. Het 
probleem openbaarde zich 
vooral in de eerste helft. Mid-
denmoter De Treffers over-
klaste HFC gedurende 45 mi-
nuten. De aftrap begon nog 
hoopvol voor HFC. Na 25 se-
conden dwong linksachter 
Vincent Volkert De Treffers 
doelman al tot een redding. 
Even later mikte Tamerus uit 
een vrije trap via de lat de bal 
net over. Daarmee leek al het 
HFC kruid te zijn verscho-
ten. De Treffers waren op alle 
fronten beter. 
HFC leek niet bij de les. Van-
uit een corner verdween de 
bal tussen een woud van 
HFC benen direct achter 
doelman Boks van HFC. Vlak 
voor de rust bracht Twan 
Smits De Treffers op een wel-
verdiende 0-2 voorsprong. 
Zijn schot, van zeker 25 me-
ter, werd door niemand be-
roerd en verdween keu-
rig in de benedenhoek. Hoe 
nu verder moet HFC coach 
Verdonkschot hebben ge-
dacht. Na een kopje thee za-
gen de toeschouwers opeens 
een opgeleefd HFC. Er werd 

hard gewerkt, achterin ging 
men snel over tot het spelen 
van één op één en de cen-
trale verdediger Opoku werd 
de nieuwe spits. Ook het in-
brengen van Beeren, Castien 
en Haarmans droeg bij aan 
het beter spel in de twee-
de helft.  HFC kreeg corners, 
vrije trappen en kleine kans-
jes. Na goed doorzetten van 
Koen Beeren trok hij de bal 
voor het doel. De vrijstaande 
Tamerus aarzelde niet en liet 
de doelman van De Treffers 
kansloos. HFC putte moed uit 
deze nieuwe stand. Met man 
en macht moest er iets gefor-

ceerd worden. Doelman Niels 
Kornelis had bij De Treffers 
zijn dag en verrichtte twee 
mooie reddingen.  De uitste-
kende scheidsrechter Kamp-
man trok nog vier minuten bij 
de reguliere 90 minuten. Het 
bleek onvoldoende om ten-
minste één punt in Haarlem 
te houden.
Aanstaande zaterdag volgt 
een belangrijke wedstrijd 
voor HFC. Tegen het onder-
aanstaande Jong FC Twen-
te moet er gewonnen worden 
om weg te blijven uit de ge-
varenzone.
Eric van Westerloo

Heemstede - Het was 
knokken tot het laatste 
fluitsignaal. Bijna ging het 
nog mis, maar toen het 
eindsignaal klonk spron-
gen ze een gat in de lucht. 
De in de laatste secon-
de uit het vuur gesleep-
te 2-2 tegen grote op-
ponent EDO was zater-
dag precies genoeg voor 
de jongens van RCH 
JO14-1 om met één doel-
punt verschil de titel te 
pakken. In de kleedkamer 
klonk daarna luid het “We 
are the Champions” en in 
de RCH-kantine was het 
nog lang onrustig met li-
monade, chips en patat. 

Met één doelpunt 
kampioen

Ideale plek voor mooiste cadeaus

JUUL breekt records
Heemstede - Het ‘surpri-
serecord’ is gebroken bij 
JUUL in Heemstede. Niet 
alleen de surprisework-
shops maar ook de ‘half-
fabrikaten’ en volledige 
surprises zijn in aantallen 
nog nooit zo hoog geweest 
als dit jaar bij de aan de 
Julianalaan 3 gevestigde 
shop.
Kinderen wisten JUUL al 
goed in te schakelen voor 
crêpe-papier, karton en 
emmers met papiermaché-
lijm maar ook volwassenen 
maakten dankbaar gebruik 
van het JUUL surpriseate-
lier.
Naast (voetbal)schoenen 
en hockeysticks zijn er ook 
vele sportshirts, auto’s, 
paarden en stoomboten 
gemaakt. “Kinderen komen 
met de mooiste ideeen en 
hebben dan nog geen idee 
hoe ze het moeten gaan 
maken! Wij versimpelen 
het denkpatroon en laten 

zien dat je met oude dozen, 
blikken en kokers en een 
flinke dosis creativiteit gave 
dingen kan maken”, vertelt 
Frank van JUUL trots.
 
Naast het creatieve assorti-
ment is JUUL natuurlijk de 
ideale plek voor de mooi-
ste cadeaus. Kleurdozen, 
knuffels, technisch speel-
goed om te leren en ont-
dekken en natuurlijk Crazy 
Aaron Putty uit Amerika en 
Topmodel etuis. Een kleur-
rijk walhalla waar je alleen 
al door het enthousiasme 
en de creativiteit zin krijgt 
om ook zelf aan de slag te 
gaan. Voor 2017 staan de 
eerste reserveringen al in 
de agenda. Wat JUUL be-
treft kunnen ze het beste in 
augustus al beginnen met 
‘lootjes trekken’.

Informatie op de Facebook-
pagina van JUUL. Telefoon: 
023-5295440. 

Schrijvers-
scheurkalender 

2017
Heemstede - Op zondag 11 
december (tijdens de kerst-
markt Heemstede) signeert 
Paul van der Steen de schrij-
versscheurkalender 2017. 
Paul komt niet alleen sig-
neren (tussen 13 en 14 uur) 
maar gaat ook live een teke-
ning maken. Een unieke kans 
om zijn kunst af te zien en/of 
mee te doen!
Paul van der Steen is kun-
stenaar en illustrator. Hij stu-
deerde aan de kunstacade-
mie Minerva in Groningen 
en brak door met zijn jour-
nalistieke tekeningen voor 
Het Parool (1990-2010). Van 
der Steen werkt voor de boe-
kenbijlage van NRC Han-
delsblad. Locatie: Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Toegang vrij.

Feiten en fictie over Boudewijn Büch
Heemstede - Op maandag 
12 december geeft Eva Ro-
vers een lezing over haar pas 
verschenen boek ‘oud’, het 
verzameld leven van Boude-
wijn Büch, om 20.00 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Goe-
the, Mick Jagger, eilanden, 
dodo’s en eeuwenoude boe-
ken: Boudewijn Büch liet Ne-
derland kennismaken met de 

meest uiteenlopende onder-
werpen. Eva Rovers kreeg ex-
clusief inzage in Büchs per-
soonlijke archief. Daarmee 
begon een reis door een le-
ven dat even onwaarschijnlijk 
als fantastisch was; een le-
ven dat Büch transformeerde 
tot een literair spel met feit en 
fictie. Toegang: 5 euro, reser-
veren: 023-5282472 of
info@boekhandelblokker.nl. Eva Rovers.
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bij WIJ Heemstede, 20u. 
Klankmeditatie door Joke 
Welboren. Entree: 10, euro.
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Zaterdag 10 december 
The Anglican Singers o.l.v. 
Martin van Bleek zingen 
christmas carols, o.a. wer-
ken van David Willcocks 
en John Stainer. Organist: 
James Pollard. 20.15u. Oud 
Katholieke kerk, Kinder-
huissingel 76 Haarlem. 

Jazz in de Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemste-
de. 20.15 uur - entree 21,- 
euro. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling in de 
Oude Kerk.

Zondag 11 decem-
ber, 17u live muziek van 
Peer Pressure in café de 
1e Aanleg, vrij toegang. 
Hoek Raadhuisstraat en 
Kerklaan, Heemstede.

Kerstconcert The Voice 
Company, Adelbertuskerk 
Haarlem, Rijksstraatweg 
26. 16u. Kaarten:
info@thevoicecompany.org

Donderdag 15 decem-
ber, Popkoor Voice Collec-
tive treedt op in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, 
20u. Gevarieerd repertoire 
aan popsongs. 8,- toegang. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl.
Info over het koor:
www.voicecollective.nl

Om 10u optreden pop-
koor Voice Collective bij 
WIJ Heemstede, in De Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 8,-. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl 
of (023)548 38 28.

Zaterdag 17 decem-
ber Kerstconcert Trio Lu-
maka en Sabine Wüthrich, 
20.15 uur in Museum de 
Cruquius, Cruquius. Kaar-
ten 22.50 euro via www.
CruquiusConcerten.nl en 
a/d kassa van schouwburg 
de Meerse Hoofddorp, 
023-5563707.

Zondag 18 december 
14.30u Weihnachtsorato-

Auteursbezoek
Maandag 12 december 
auteur boek ‘Boud’ (over 
Boudewijn Büch) Eva Ro-
vers komt naar boekhandel 
Blokker. 20u. Toegang: 5,-.  
Toegang: 5, euro reserve-
ren: 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl Bin-
nenweg 138, Heemstede. 

Signeren
Zondag 11 december 
Paul van der Steen komt 
de schrijversscheurkalen-
der signeren bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. Info: 023-
5282472. 13-14u Toegang 
vrij.
www.boekhandelblokker.nl

Benefietfeest
Maandag 12 december 
Haarlems benefietsterren-
gala voor SOS Kinderdor-
pen (kindvluchtelingen in 
Libanon). Vanaf 18.15u. 
Meer info op:
www.sterrengalahaarlem.nl.
Met diverse sterren, Phil-

harmonie Haarlem, geor-
ganiseerd door Lionsclub 
Heemstede Bennebroek, 
zakelijke kaarten:
info@sterrengalahaarlem.nl.
Partic. kaarten a/d zaal.

Cabaret
Vrijdag 9 december ‘Wel-
kom in Partizanië’ van ca-
baretduo De Partizanen in 
De Luifel, 20.15u. Kaarten: 
18,- euro - CJP: 17,- euro, 
via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van het thea-
ter, Herenweg 96, Heem-
stede.

Feest
Zaterdag 10 decem-
ber 20.30-2.00 uur Disco 
Classics Party bij Swing-
steesjun, Reinaldapad 10, 
Haarlem. Dresscode: ca-
sual chic. Deurprijs: 13,-. 
Tickets voorverkoop: 10,-. 
O.a. Bij Ajewe Heemstede, 
Raadhuisstraat 95. Kijk ook 
op: www.swingsteesjun.nl

Film
Woensdag 14 december 
Familiefilm over een woon-
gemeenschap in de jaren 

AgendA 70. Aanv. 20u. Entree: 7,-. 
De film draait aan de He-
renweg 96, Heemstede. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Donderdag 15 decem-
ber Film & lunch bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 10u. Kosten 
tezamen: 13,50 euro. Re-
serveren tot uiterlijk dins-
dag 13 december:
www.wijheemstede.nl of 
023- 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

Jeugd
Zondag 11 december 
maken kinderen een kerst-
krans en herfstwindlicht 
met het WNF. Deelname: 
4,50 voor Rangers. Niet-
Rangers betalen 5 eu-
ro. Opbrengst naar WNF. 
Aanv. 13u. (tot 16u.). Voor 
meer informatie en opge-
ven (verplicht!) belt u naar: 
0172-518929 (19 en 21 
uur) of via meerenbollen-
streek@wnfregioteam.nl.  

Woensdag 14 december 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, 13.30-15u. Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 Heem-
stede. Ditmaal: hert met 
kerstballen aan zijn gewei 
maken. Deelname: 5,-. Op-
gave: 023-5483828.

Zondag 18 december 
Peuter en kleuter pret bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 11-12.30u. 
Thema ‘Fiep Westendorp’. 
V.a. 2,5 jaar tot 6 jr. Muziek, 
theater en pannenkoeken 
eten. Entree: 6,-. Opgave: 
www.wijheemstede.nl, of 
plexat@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Markten en beurzen
Vrijdag 9 december, 16-
22u Trotsmarkt Late night 
Christmas op terrein van 
het Oude Slot, Heemstede, 
Slotlaan.

Vlooienmarkt in de Spaar-
nehal op het Fie Carels-
plein 1, Haarlem. 9.30-16u. 
2,50 toegang, entree voor 
kinderen gratis. Info en re-
serveringen: organisatie-
buro MIKKI, 0229-244739 
of 244649. www.mikki.nl.

Zondag 11 december 
Kerstmarkt in 
de Raadhuis-
straat en op de 
Binnenweg in 
Heemstede.
11-16u.

Muziek
Donderdag 8 decem-
ber Klankschalen concert 

rium door Haarlems Ge-
mengd Koor met begelei-
ding van Florilegium Mu-
sicum. Philharmonie Haar-
lem. Toegang: 32,-. Kaar-
ten aan de kassa of bij de 
koorleden.

Kerstliederen zingen in 
de Hervormde kerk Ben-
nebroek (Binnenweg 97) 
v.a.15u. Daarna glühwein 
en warme chocolademelk 
in het Jagershuis naast de 
kerk.

Kerstconcert in Oude Kerk 
Heemstede, ‘Festival of les-
sons and carols’. Met en-
semble ‘Capella Nova’. Te-
vens bijbellezing. 15u. 
Geen entree, wel deurcol-
lecte. Glühwein na afloop 
(Pauwehof).

Tentoonstellingen/
exposities
Donderdag 8 december 
t/m vrijdag 20 januari 
In Memoriam-tentoonstel-
ling KZOD-voorzitter Leo 
van Velzen. In de Waag a/h 
Spaarne en in de Klooster-
gangen, beide te Haarlem. 
Meer info: www.kzod.nl en 
Facebook.

T/m 27 januari 2017 ‘Een 
feest in kleur’, nieuwe ex-
positie van Carolien Oe-
dekerk, Raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplein. Ab-
stracte en figuratieve 
kunst. www.carolienoede-
kerk.webklik.nl.

Theater
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 december 
Komedie ‘Gebroken ijs’ 
door Letterlievende Ver. 
J.J. Cremer, Haarlemmer-
houttheater, J. V Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
Aanv 20.15u m.u.v. Zon-
dag: 14.30u. Kaartverkoop 
0644776213 – jjcremer.nl

Trefpuntcafé
Vrijdag 9 december ‘Be-
sturen in Bloemendaal’ 
met (waarnemend) burge-
meester Bernt Schneiders 
(Bloemendaal) bij Trefpunt 
Bennebroek, Akonietenpln 
1. Aanvang 20.30u. Zaal 
open: 20.00u. Gratis.

BINNENKORT O.A.:

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

ZATERDAG 10 DECEMBER • JAZZ

ERIC TIMMERMANS - MIKE BODDÉ
NIELS TAUSK - KIM WEEMHOFF
Jazz in de Oude Kerk

OUDE KERK
aanvang 20:15 uur • entree € 21,00

ZATERDAG 17 DECEMBER • CABARET

MARTIJN KONING
Koning van de Lach
THEATER DE LUIFEL
aanvang 20:15 uur • entree € 19,00

WOENSDAG 28 DECEMBER • JEUGD 3+

GIJS VAN RHIJN - Peter en de Wolf
met Mara van Pommeren (piano) en Ronald Jonker (bas)
OUDE KERK
aanvang 14:30 uur • entree € 12,50

ZONDAG 18 DECEMBER • JEUGD 6+

IDA VAN DRIL
Kodo, het geheim van de Samurai
THEATER DE LUIFEL
aanvang 14:30 uur • entree € 9,50
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De bibliotheek wordt momenteel verbouwd. Naast 
de bibliotheek krijgen in de loop van 2017 ook 
andere partijen een plek in het gebouw aan het 
Julianaplein 1. Maar niet alleen de binnenkant, ook 
de buitenkant wordt opnieuw ingericht. Een deel 
van de buitenruimte zal worden gebruikt door de 
huurders van het pand. Zo komt er een speelterrein 
voor kinderdagverblijf ‘Op Stoom’, een terras voor 
de kleinschalige horeca en een terras voor de 
ouderendagbesteding. Daarnaast komt er een 
openbare speelplaats.

Meedenken
De gemeente heeft omwonenden uitgenodigd 
op woensdag 7 december tussen 17.30 en 19.00 
uur in de bibliotheek de ideeën over de inrichting 
van de buitenruimte te bespreken. Er is een schets 
gemaakt met ‘ingrediënten’ die in ieder geval 
moeten terugkomen in het definitieve ontwerp. Bij 
de herinrichting worden op het achterterrein vier 
populieren, die ook ‘op zijn’, verwijderd.

Voor de inrichting van het openbare speelterrein 
zoekt de gemeente kinderen in de leeftijd van 
4 tot 12 die willen meedenken. Hiervoor wordt 
een aparte bijeenkomst georganiseerd, waarvoor 
kinderen vóór 23 december kunnen worden 
aangemeld via gemeente@heemstede.nl (onder 
vermelding van 684694). Uw ideeën voor het 
buitenterrein kunt u eveneens mailen, of sturen naar 
de gemeente, postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 

Zieke kastanjebomen
Al enige tijd is bekend dat de twee kastanjebomen 
op het voorplein van het gebouw niet vitaal zijn. 

Uit onderzoek is gebleken dat deze bomen dermate 
aangetast zijn door de kastanjeziekte dat het 
kappen van de bomen de beste oplossing is.
’s Middags (eveneens 7 december) van 14.00 tot 
15.00 uur zijn medewerkers van de gemeente 
aanwezig om een uitleg te geven over de 
voorgenomen kap. Deze toelichting is overdag 
zodat er nog genoeg licht is om de bomen goed te 
zien.

Informatie
Meer informatie over de plannen rond bibliotheek 
vindt u op www.heemstede.nl 
(Actueel > Plannen en projecten).

Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 7 december 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Ontwerp buitenruimte 
 bibliotheek
- Omgevingsvergunningen

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Presentatie plan voor de Haven op 
woensdag 14 december!
Het Havenlab, een ontwerpteam bestaande uit 
Heemsteedse inwoners en ondernemers, heeft 
in opdracht van en in samenwerking met de 
gemeenteraad een plan voor de herinrichting van 
de Haven gemaakt. Het plan is nu zo ver gereed dat 
het Havenlab u graag uitnodigt voor de presentatie 
van het ontwerp.

Wanneer?  Woensdag 14 december a.s. om 
  20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
Waar? Burgerzaal van het raadhuis 
  Heemstede, Raadhuisplein 1

Na de oproep van vorig jaar is een groep inwoners 
en ondernemers aan de slag gegaan met de 
Haven. Het is voor het eerst dat  het college van 
burgemeester en wethouders een gemeentelijk 
project ‘uit handen’ heeft gegeven. Het Havenlab 
heeft hard gewerkt om te komen tot een voorstel 
voor de inrichting van de haven. De resultaten van 
de enquête en de ideeën ingebracht op 

25 augustus 2015 hebben zij meegenomen. De 
omwonenden van de haven zijn al geïnformeerd en 
enthousiast over het ontwerp. Ook benieuwd naar 
het resultaat? Dan zien wij u graag op woensdag 
14 december! Kijk op www.heemstede.nl/haven 
voor meer informatie over het project.

Ontwerp buitenruimte bibliotheek



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- van ‘t Hofflaan 2, het uitbreiden van een 

woonhuis, wabonummer 88675, ontvangen 
 21 november 2016
- Nijverheidsweg 35A, het maken van 

een overdekte goederenoverslagplaats, 
wabonummer 88722, ontvangen 21 november 
2016

- Glipper Dreef 205, herstellen van de 
monumentale tuinmuren, wabonummer 88818, 
22 november 2016

- Oosterlaan 18, wijzigen voorgevel met 2 extra 
ramen, wabonummer 88917, ontvangen 

 22 november 2016
- Lanckhorstlaan 69, het plaatsen van een dakkapel 

op het zijgeveldakvlak en fietsenberging, 

wabonummer 89261, ontvangen 23 november 
2016

- Herenweg 27, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 88819, ontvangen 22 november 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 10, het wijzigen van de 

bestemming detailhandel naar daghoreca, 
wabonummer 71197, verzonden 29 november 
2016

- Lijsterbeslaan 2, het plaatsen van een carport, 
wabonummer 70211, verzonden 29 november 
2016

- Zandvoortselaan 177, het wijzigen van de 
voorgevel van een winkelpand, wabonummer 

64255, verzonden 2 december 2016
- Strawinskylaan 7, het plaatsen van opbergruimte, 

wabonummer 80450, verzonden 2 december 
2016

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, verzonden 2 
december 2016

- Binnenweg 137, het plaatsen van lichtbakken 
onder de luifel, wabonummer 84697, verzonden 
2 december 2016

- Zandvoortselaan 159A, het plaatsen van 
gevelreclame, wabonummer 79805, verzonden 

 2 december 2016
- Herenweg 27, het uitbreiden van een woonhuis, 

wabonummer 88819, verzonden 2 december 
2016

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

Omgevingsvergunningen

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

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

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

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

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

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

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

Nieuwe regelgeving: Ventbeleid 
Heemstede 2017

Voorgenomen uitschrijvingen Basisregistratie Personen (BRP)

Op 22 november 2016 heeft het college het 
Ventbeleid Heemstede 2017 vastgesteld. Lees de 

volledige bekendmaking in het digitale Gemeenteblad 
via www.zoek.officielebekendmakingen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om per 1 december 2016 de 
volgende personen ambtshalve uit te schrijven uit 
Nederland:
- mevrouw I.F. Brown, geboren op 09-06-1944, 

adres: Laan van Dick Laan 87

- de heer N. Váczki, geboren op 25-08-1988, adres: 
Binnendoor 2

- de heer T. Szombathelyi, geboren op 01-07-1982, 
adres: Binnendoor 2

- mevrouw A. Srhir, geboren op 01-01-1984, adres: 
H.W. Mesdaglaan 37

Als betreffende persoon het hier niet mee eens is, 
kan deze tot en met 18 januari 2017 reageren door 
contact op te nemen met de afdeling Publiekszaken 
van de gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 
023-5485868).

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Reggelaan 15 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 1 december 2016
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 352 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 29 november 2016.

De besluiten ligt vanaf 8 december 2016 zes weken 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verkeersbesluiten

Melding in/uitrit
Op 1 december 2016 hebben wij onze goedkeuring 
verleend aan het verzoek twee in- en uitritten aan 
te leggen op de Glipper Dreef 192A, 2103 WN te 
Heemstede.
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.
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