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Lees ook
www.heemsteder.nl

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

“Hier wordt geloofd, niet gediscrimineerd”
Heemstede - De winkeliers 
van de Binnenweg en Raad-
huisstraat weten als bes-
te dat je cadeautjes goed 
moet opslaan. Daar heb je 
een pakhuis voor nodig. Sin-
terklaas heeft maar voor een 
paar weken, tot de avond van 

5 december, een pakhuis no-
dig en dat vond hij op de Bin-
nenweg naast de winkel van 
Nelson schoenen. Een mooie 
ruimte waar hij ook nog kin-
deren kon ontvangen. Za-
terdag wisten veel kinde-
ren uit Heemstede de Sint 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

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

Heeft u vragen? Bel ons:  

023 584 73 25

IEDERE ZONDAG T/M 17 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

 GezelligeKerstmarkt

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)

te vinden. Buiten stonden de 
Zwarte Pieten de kinderen al 
op te wachten met peperno-
ten en snoep. Binnen moch-
ten de kinderen naar Sinter-
klaas, handje geven, even 
poseren voor mama die de 
telefoonfoto maakte en toe-
vallig voor de fotograaf van 
de Heemsteder. De kinde-
ren konden tekenen, kleuren, 
zingen en vooral kijken naar 
Sinterklaas. Want die bestaat, 
altijd een heel dilemma voor 
kinderen in die Sint periode, 
maar hier in dit Pietenpak-
huis is geen twijfel mogelijk. 
Kijk maar, daar zit ie op die 
zetel met Zwarte Pieten. Sin-
terklaas bestaat en Zwarte 
Pieten ook. Kijk maar op de 
telefoon van mama.

Gelukkig hadden de mees-
te kinderen niet in de gaten 
dat er een mevrouw sten-
nis kwam maken over Zwar-
te Piet. De repliek was: “Hier 
wordt geloofd mevrouw, niet 
gediscrimineerd, maar een 
Zwarte Piet ingekleurd!”
Ton van den Brink

Kerst�positie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.

TE KOOP GEVRAAGD:
Nederlands-Indië

schilderijen en/of tekeningen
Van o.a.: G.P. Adolfs, W.G. Ho�er, R. Bonnet, I. Israëls, 

A.J. Le Mayeur, Lee Man Fong, A�andi, etc, etc.

Inlichtingen: Ronaldkoeleman@hotmail.com
Telefoon: 06-51 35 33 54

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

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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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 10 december
Tweede Adventszondag
Oude Kerk: 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra, m.m.v. de cantorij, 
Crèche (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar). Oude 
Kerk: 17u. Kunstvesper

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 10 december om 
10u. Ds. M. van Duijn uit 
Utrecht.
Zondag 17 december om 
15u. Kerstsamenzang.
Bekende en minder beken-
de kerstliederen.

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 10 december, 
10.30u. Woord- en Com-
munieviering. Pastor A. 
Dekker. In Between.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (44)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 10  december, 10u. 
Voorganger Mevr. Drs. G. 
van der Harst-de Leeuwe 
(Haarlem).

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 89 heeft veel 
uiteenlopende ondernemers 
gehad; nr. 89a is het woonge-
deelte boven het winkelpand. 
De toenfoto is een fragment 
uit een foto van 1970 van het 
NHA. Het pand is begin 1900 
gebouwd. Op 12 september 
1911 is aannemer Th. Smith 
op zoek naar timmerlieden. 
Aanbieder van vele hout-
soorten, maar bij hem kon je 
ook terecht voor verhuur, dan 
wel koop van woningen.
Op 31 december 1923 lezen 
we in een advertentie over 
de opvolging: “Timmerman 

J. Th. Van Vessem, voorheen 
Th. Smit”.
Halverwege de jaren 20 wa-
ren op dit adres sigaren, si-
garetten en tabak te koop 
bij eerst sigarenwinkel ‘Toe-
backslijterij d’Hollandse 
Damper’ van P. Visser en, na 
het faillissement in 1927, in 
“Het sigarenhuis” van Mej. 
P. Blad. In de Eerste Heem-
steedsche Courant van 14 
november 1930 wordt aan-
dacht gevraagd voor de ope-
ning op zaterdag 15 novem-
ber van ‘Dames- en Heeren-
kleermakerij J. Dierker.’ In de-
zelfde krant, maar van 2 fe-
bruari 1934, lezen we dat je 
voor kamerplanten en bloe-
men terecht kunt bij Bloe-
menmagazijn Jac. Jansen. Op 
nr. 89a woont dan J.A.  Zwar-
ter (brandstoffenhandel). Van 
daaruit begint de handel in 
o.a. kolen. Halverwege de ja-
ren 30 zit er een kapsalon. 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 10 december, 10u.: 
ds. Jolien Nak.                         
Tweede zondag van Ad-
vent. Maaltijd van de Heer.
Kindercafé.        

www.pkntrefpunt.nl

“Een prima ‘Ideal’ Permanent 
vindt u bij kapsalon H. Prins 
voor fl . 2,75, aldus een adver-
tentie op 28 oktober 1938.” 
Tot in de jaren 50 zit H. Prins 
in het pand. 
In het Adressenboek van 
Heemstede van 1 novem-
ber 1957 wordt horlogerie A. 
Smit al genoemd op Raad-
huisstraat 89. Deze onderne-
ming zat het langst. In 2013 
is de zaak gesloten. Na een 
korte leegstand zit tegen-

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 10 december, 10.00 
uur ‘Ontmoeting’.
Spreekster: mevr. C. Hof-
stee.

www.rafael-nehemia.nl

woordig Wijnoutlet Heemste-
de in het pand.
De nufoto van Harry Ophei-
kens van 3 december 2017 
laat zien dat er inmiddels een 
etage bovenop zit..
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). 

Stiltewandeling
Heemstede - Donderdag 7 
december, 11-12u. op land-
goed Vinkenduin en Leyduin.
Verzamelen bij gebouw De 
Kakelye, parkeerplaats Man-
padslaan.





Vrijheid in keuze verloskundigen
Nancy belt op ons telefonisch spreekuur. Zij 
heeft eerder de assistente aan de telefoon 
gehad en heeft het advies gekregen even 
terug te bellen en de verloskundige te spre-
ken. Ze is 7 weken zwanger en woont nog 
in Amsterdam. Ze gaat tijdens haar zwan-
gerschap verhuizen richting Haarlem en is 
hier niet bekend. Nancy heeft eens rondge-
vraagd bij vriendinnen en wil van ons weten 
of wij werken met postcode gebieden. Ze 
woont namelijk tussen drie praktijken in en 
die van ons is niet het dichtst bij haar toe-
komstige woning.
Ik leg haar het volgende uit: Als je zwanger 
bent dan heb je de vrijheid om te kiezen bij 
welke verloskundige jij/jullie je wil aanmel-
den. Sommige vrouwen gaan eerst naar de 
huisarts en krijgen een verwijzing naar de 
verloskundige of gynaecoloog. In onze re-
gio gaat het anders (dit geldt voor Haarlem, 
Heemstede, Zandvoort, Lisse, Nieuw Ven-
nep, Velserbroek, Zwanenburg, Hoofddorp).
Wanneer je ongeveer 6 weken zwanger 
bent mag je je aanmelden via onze websi-
te en/of de website van Rondom Zwanger. 
Daarop staan alle verloskundige praktijken 
vermeld en maak je de keuze voor jouw ver-

loskundige. Dus kies je een praktijk waar jij 
het fi jnst bij voelt en niet noodzakelijkerwijs 
de praktijk die het dichtst in de buurt is.
Overigens komen in onze regio ook al-
le zwangere vrouwen die wellicht in hun 
zwangerschap door de gynaecoloog bege-
leid zullen worden allemaal eerst op con-
trole bij een verloskundige. Zij zal dan na 
de intake (het eerste gesprek) indien nodig 
de zwangere doorverwijzen naar het zie-
kenhuis.
Nancy - inmiddels naar Haarlem verhuisd- 
is regelmatig bij ons op controle geweest en 
nu 39 weken zwanger! Spannend!
Annemarijke Brienesse, Cecile Lippes, 
Gerardine Schenk en Iris Zwanenburg.

Verloskundigen aan het Spaarne                    
Antoniestraat 79
2011 CP Haarlem

Jan van Goyenstraat 25
2102CA Heemstede

Tel. 023 5355007
E info@verloskundigenpraktijk.nl
www.verloskundigenaanhetspaarne.nl

Hallo Heemstede: dit zijn wij!Column

Nu het weer wat kouder 
wordt, is het belangrijk om 
uw hond warm te houden 
en te beschermen tegen de 
kou. Wij hebben deze keer 
een aantal wintertips voor 
hondenbezitters.
Er is er een aantal rassen 
die niet zo goed tegen de 
kou kunnen, het gaat dan 
vooral over honden met een 
hele korte vacht. In principe 
vinden we dat honden niet 
aangekleed moeten wor-
den, maar als het echt heel 
koud is en u merkt dat uw 
hond er last van heeft, kunt 
u overwegen om een jas 
aan te schaffen.

Ten tweede is een natte 
hond in de winter een kou-
de hond. Laat uw hond niet 
zwemmen als u een lan-
ge wandeling gaat maken 
in de vrieskou. De hond 
kan zichzelf dan heel moei-
lijk weer warm krijgen. Na-
tuurlijk is lekker in bewe-
ging blijven altijd goed!

Een onderkoelde hond her-
kent u aan bleke slijmvlie-
zen, rillen, zwakke hartslag 
en problemen met adem-
halen. Het beste kunt u met 
uw hond dan zo snel mo-
gelijk een warme plek op 
zoeken en het dier lauw 
water laten drinken. 

Het laatste punt wat wij wil-
len aanstippen is zoutvergif-

tiging. Als het vriest en het 
ijzelt dan worden de wegen 
volop gestrooid. Honden
lopen natuurlijk met hun 
“blote voeten” over de 
straat en nemen zo zout 
mee. Ze likken hun poten 
dan vaak schoon en krijgen 
zo teveel zout binnen. Dit 
kan al heel snel tot een ver-
giftiging leiden. Maak dus 
liever na de wandeling de 
poten met lauw water zelf 
even schoon!

Wij hopen dat iedereen kan 
genieten van een prachti-
ge winter en veel fi jne wan-
delingen gaat maken door 
een schitterend winters 
landschap!

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

Wintertips

bereikbaar.

Sieradenreparatie bij Sfeervol bijzonder / mooi
Heemstede - Sieraden die 
defect zijn of opnieuw moe-
ten worden vorm gegeven, 
liggen soms al jaren in een 
laatje te wachten. Op zater-
dag 9 december kunnen ze 
opgezocht worden, want dan 
is Joyce van der Stad van 
11.00 tot 17.00 uur aanwezig 
bij ‘Sfeervol bijzonder / mooi’ 
om u te adviseren over uw 
oude en vaak dierbare sie-
raden. Heeft de tijd de sie-

raden achterhaald, dan kun-
nen ze in overleg een nieu-
we, meer eigentijdse uitstra-
ling krijgen.
Joyce van der Stad is een 
zeer ervaren sieradenmaak-
ster, maar geen edelsmid. 
Ze werkt met sieraden van 
parels en edelstenen. Soms 
gaat het om het vervangen 
van een slotje of ringetje, 
soms moeten snoeren wor-
den over geregen of opnieuw 

worden geknoopt. Alles ui-
teraard in nauw overleg met 
de eigenaar.
Op 9 december wordt een 
eerste, deskundige blik op 
uw sieraden geworpen. 
Daarna worden de mogelijk-
heden met prijsindicatie be-
sproken. Locatie: Jan Miense 
Molenaerplein 8 te Heemste-
de. Voor een indruk kijk op: 
www.facebook.com/Goede-
SierJoyce

Vrijmetselaars Vicit Vim Virtus nodigen u uit
Regio - De oudste Vrijmetselaarsloge van 
Haarlem ‘Vicit Vim Virtus’, opgericht in 1788, 
organiseert een avond voor belangstellen-
den. 
Die is op woensdag 13 december. Het the-

ma is ‘Vrijmetselarij, een herkenning’. Aan-
vang: 20.00 uur en plaats: Ripperdastraat 13 
te Haarlem.
Opgeven bij: info.loge024@vrijmetselarij.nl
of 0653672151

Gedoe rond petitie
Heemstede - Klaas Kremer 
was op eigen initiatief de pe-
titie ‘Heemstede zegt nee’ 
gestart. Dat betrof de bouw 
van de nieuwe Vomarsuper-
markt. In twintig dagen tijd 
tekenden 1.290 mensen de-
ze petitie. Kremer wilde de 
petitie aanbieden aan de ge-
meenteraad. De burgemees-
ter, voorzitter van de raad, 
zou die dan moeten ontvan-
gen. De afspraak was om dit 
donderdag om 19.45 te doen, 
voorafgaand aan de raads-
vergadering. Op de ochtend 
van de vergadering liet de 
burgemeester weten dat het 
overhandigen om 19.00 zou 
plaatsvinden. Dit dan zon-
der publiek. In haar woor-
den vreesde de burgemees-
ter een media hype en een 
oploop van bewoners van-
uit de Eikenlaan. Johan Maas 
(PvdA) wist tijdens de verga-
dering te melden dat de VVD 
en D66 moeite hadden met 
de offi ciële in ontvangstname 
van de petitie waarbij pers 

en publiek aanwezig zouden 
zijn. De burgemeester deelde 
die mening. Zij op haar beurt 
verklaarde dat alles in goed 
overleg met Kremer was af-
gesproken. Kremer, aanwe-
zig op de tribune, hoorde 
het blijkbaar met verbazing 
aan: “Dit werd mij op de dag 
van de vergadering voorge-
steld.” Geen van de college-
partijen wilde inhoudelijk re-
ageren op vragen van HBB 
wat zij vonden van de petitie. 
Stam (VVD) zei dat ze de pe-
titie nog niet had bestudeerd 
en Klaasen (D66) wilde wel 
kwijt dat hij twijfels had over 
de vraagstelling. De burge-
meester was dus om zeven 
uur in het bezit gekomen van 
de petitie en overhandigde 
alle partijen een kopie. Waar 
in Den Haag dag-in-dag uit 
petities worden aangeboden 
aan volksvertegenwoordigers 
en bewindslieden vond men 
in Heemstede dat het zonder 
spotlights kon.
Eric van Westerloo

 
04   de Heemsteder  •  6 december 2017 





Help ik moet een erfenis afwikkelen, wat nu?
Heemstede - Mensen denken bij het af-
wikkelen van een erfenis als eerste aan het 
verdelen van de inboedel. Dat is echter maar 
een deel van wat gedaan moet worden. El-
ke afwikkeling van een erfenis is uniek en 
vraagt om een eigen aanpak. Natuurlijk zijn 
er zaken die bij elke afwikkeling voorkomen, 
maar er zijn ook veel activiteiten die speci-
fiek bij een bepaalde erfenis horen.  

Erfenis vraagt om administratieve
handelingen
Wat mensen zich vaak niet realiseren is dat 
er heel veel komt kijken bij het afwikkelen 
van een erfenis. Het is een heel proces waar 
veel partijen bij betrokken zijn. Het is zaak 
om het proces in de juiste volgorde af te 
werken en de regie te voeren over wat ge-
daan moet worden. Na overlijden komt als 
eerste de overheid met het verzoek om aan-
gifte erfbelasting te doen. Dan zijn er ban-
caire zaken die aangepast moeten worden 
en vaak allerlei abonnementen en lidmaat-
schappen die opgezegd moeten worden. 
Aan het einde van het gehele proces moet 
er schriftelijk verantwoording afgelegd wor-
den aan alle erfgenamen, zodat zij hun ak-
koord kunnen geven over voor hoe de erfe-
nis is afgewikkeld. 

Stress door de erfenis
Het is niet vreemd dat deze klus bij nabe-

staanden regelmatig tot veel stress leidt. De 
afwikkeling kost veel tijd. Nabestaanden 
zitten vaak in een fase van hun leven waar-
in zij het met een baan en gezin al behoor-
lijk druk hebben. Ook kan dit proces de fa-
milierelaties onder druk zetten. Dit kan ko-
men doordat er wantrouwen binnen de fa-
milie ontstaat of doordat gevoeligheden uit 
het verleden zich mengen met de zakelijke 
afwikkeling. Een externe partij die de erfe-
nis afwikkelt biedt hierbij uitkomst. 

Nalatenschapsplanner
Vaak zijn een executeur of de erfgenamen 
niet op de hoogte dat specialistische hulp 
van buitenaf ingeschakeld kan worden. Dat 
kan bijvoorbeeld in de vorm van een nala-
tenschapsplanner. Deze specialist kan de 
familie ontzorgen door de administratieve 
rompslomp en alle bijkomende taken over 
te nemen. Door zijn ervaring kan hij de erfe-
nis in een veel kortere tijd afwikkelen. Voor 
de kosten hoeft men het niet te laten, aan-
gezien die verdeeld worden over de erf-
genamen en worden betaald uit de erfe-
nis. Afgezet tegen de tijdsbesparing en de 
stress die ermee wordt voorkomen, is het 
de overweging in elk geval meer dan waard.

Informatie: Ubbo Boellaard, nalatenschaps-
planner, 06-12445501 en
www.ubboboellaard.nl

Dit jaar nog voordeel Belastingdienst 
bij aanschaf hoortoestel
Nu het einde van het jaar in 
zicht komt goed nieuws bin-
nen hoorbranche. In meer 
dan 83% van de gevallen 
bij aanschaf van uw nieu-
we hoortoestel bij HoorCare 
Audiciens, krijgt u meer te-
rug via de aftrek zorgkos-
ten Belastingdienst dan van 
uw zorgverzekeraar. Oók als 
uw huidige hoortoestel nog 
geen 5 jaar oud is.
De vergoeding voor hoor-

toestellen daalde gestaag 
de afgelopen vijf jaar. U 
krijgt elk jaar minder van uw 
zorgverzekering. Er zijn ech-
ter mogelijkheden om kos-
ten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare 
laat dit voor u berekenen 
door een unieke samenwer-
king met een onafhankelijke 
accountant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familiebe-

drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
u kunt terugvragen door te 
bellen met 0251 - 234 167 of 
een e-mail te sturen aan af-
spraak@hoorcare.nl.

TOP vrijwilligers zijn 
de Zonnebloemen

Heemstede – Bekende jazzmuziek van de jazzcentrale 
klinkt woensdagavond in de Burgerzaal, dat brengt al-
tijd vrolijke gezichten. De TOP vrijwilliger Heemstede van 
het jaar 2017 wordt bekend gemaakt, dat brengt toch wat 
spanning onder de tien genomineerden. Altijd leuk als 
je kluppie vooroploopt nietwaar? Bovenaan staan in het 
lijstje of je nou voetbalt, leert zeilen of rokstoelkampioen 
wil worden. Wethouder Christa  Kuiper laat de volgelo-
pen zaal niet lang wachten en hanteert een lijstje met ge-
nomineerden. Ze noemt de juryleden, Anneleis van der 
Have, raadslid, Dirk Jan van der Wal van de Spaarnegeu-
zen en winnaar 2016 met José van Duin, coördinator Vrij-
willigerspunt Heemstede.  De “T.O.P. Vrijwilligersorganisa-
tie van het Jaar” is dit jaar het thema van de Heemsteed-
se vrijwilligersprijs. T=Toegankelijk, O=Ondersteunend 
en P=Persoonlijk. De gemeente wil met de prijs aandacht 
schenken aan wat vrijwilligerswerk, organisaties en hun 
vrijwilligers betekenen voor Heemstede en haar inwoners. 
De winnende T.O.P. organisatie van de Heemsteedse Vrij-
willigersprijs ontvangt een bijzondere herinnering en ont-
vangt een geldprijs van 250,- euro te gebruiken voor het 
werven, begeleiden en behouden van vrijwilligers.

Tien genomineerden
Dit jaar zijn er tien organisaties door hun eigen vrijwil-
ligers genomineerd. Iedere genomineerde T.O.P. organi-
satie wordt bijzonder gewaardeerd door hun eigen vrij-
willigers. Vrijwilligers zijn ook trots dat ze bij hun organi-
satie vrijwilligerswerk mogen doen. Alle genomineerden 
zetten zich met hart en ziel in, dat wordt zeer gewaar-
deerd. José kan aan de slag met de genomineerden en 
komen achtereenvolgens op het podium. Graaf Bernadot-
te, Heemstroom van Zorgbalans, de Hartekamp, Hospice 
Haarlem en omstreken, MEERgroen Heemstede, de Pau-
wehof, Rolmobiel,Taalcoaches Zuid-Kennemerland,WIJ 
Heemstede en de Zonnebloem. Jaap van Donge, voorzit-
ter van de Zonnebloem, wordt gefeliciteerd door de wet-
houder Christa Kuiper met die T.O.PPer prijs en Jaap ver-
telt hoe hij dit jaar een fusie kon afronden tussen de twee 
afdelingen, Berkenrode en Valkenburg met een nieuw 
bestuur. Het samen gaan van twee afdelingen heeft het 
bestuur, zelf ook vrijwilligers, veel werk, tijd en overleg 
gekost. Steeds zijn de vrijwilligers hier bij betrokken ge-
weest. De vrijwilligers van de Zonnebloem Heemstede 
zijn trots op hun bestuur: Jaap, Janny, Liduin en Paul. De-
ze week hebben nog veel gasten van de Zonnebloem de 
kerstshow van Global Graden bezocht, gebracht door vrij-
willigers in hun auto en door de kerstshow in de rolstoel 
geduwd door die vrijwilligers. Altijd een heerlijk uitje. Dat 
was dit vrijwilligersfeest ook, mede dank zij de extra in-
spanning van de bodes van de gemeente en de coördina-
tie van José van Duin.
Ton van den Brink

Alle genomineerden met winnaar Zonnebloem Jaap van Donge links vooraan.

Heemstede - Alle bewo-
ners van zorgcentrum de 
Heemhaven kregen een 
chocoladeletter.

Een geste van Albert Heijn 
Heemstede, die natuurlijk 
enorm werd gewaardeerd 
door alle bewoners!

Schoen-
cadeaus in de 
Heemhaven
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Harpist Remy van Kesteren in de Oude Kerk:

“Improvisatie is iets wat je op 
het podium laat ontstaan”
Heemstede – Remy van 
Kesteren is een wereldbe-
roemd harpist met een ge-
heel eigen stijl, waarmee hij 
de grenzen van de muziek 
opzoekt. Zijn veelzijdigheid is 
ongekend. Op zaterdag 9 de-
cember speelt hij in de Ou-
de Kerk. Een sympathiek te-
lefoongesprek vanaf de fiets. 
Remy van Kesteren: “Ik speel 
al meer dan 20 jaar harp. Tij-
dens mijn studie op het con-
servatorium heb ik de klas-
sieke muziek echt leren 
kennen en waarderen. Dat 
vind ik prachtige muziek en 
heb ik heel veel gespeeld. 
Maar na deze 20 jaar had 
ik zo’n beetje alle stukken 
die zijn geschreven en be-
werkt voor de harp wel een 
of meer keren gedaan. Ik heb 
ook veel nieuw werk laten 
schrijven en ik heb zelf ook 
veel bestaande muziek be-
werkt voor de harp. Wat be-
treft het bestaande repertoi-
re had ik de grenzen wel ge-
vonden. En nieuwe stukken 
vond ik niet altijd even ge-
slaagd, dat werkte niet al-
tijd voor het instrument. Dan 
komt een soort onvermijdelijk 
moment dat je iets wilt ver-
tellen of op een andere ma-
nier wilt spelen. Dan moet 
je gaan verkennen wat die 
eigen taal is. Zo heb ik een 

Voorspoed en geluk voor 
Aiyara Wellness & Aroma
Heemstede - Op woensdag 
29 november was er belang-
rijk bezoek bij Aiyara Well-
ness & Aroma in Heemstede. 
De mooie sfeervolle schoon-
heids- en massagesalon vier-
de het 1-jarig bestaan en 
had speciaal daarvoor Thai-
se monniken uitgenodigd die 
hun zegen en gelukwensen 
voor voorspoed overbrachten 
in een bijzondere ceremonie. 
De niet-alledaagse viering 
vond plaats in de salon aan 
de Kerklaan 25. De in oran-
je gestoken monniken leken 
er precies op hun plaats, zij 
gingen op in het decor van 
de salon die tal van elemen-
ten bevat van de Thaise cul-
tuur; er straalt een serene 
rust vanuit. Alles om de klan-
ten voor schoonheidsbehan-
delingen en massages in een 
op-en-top ontspannen sfeer 
te laten opladen. Er zijn vijf 
Thaise vakvrouwen die diver-
se soorten massages aanbie-
den (geen erotiek) en daar-
naast gespecialiseerd zijn in 
behandelingen voor gezicht, 
voeten en handen. Eigena-
resse Nok Changmai is nu 
zes jaar in Nederland waar 
zijn een jaar geleden deze 
salon opende. Ruime erva-
ring in allerlei typen massa-
ges en schoonheidsbehan-
delingen deed zij onder meer 
op in het vermaarde Pull-
manhotel in Thailand. Ze is 
blij met de locatie in Heem-
stede: “We hebben inmid-
dels klanten uit de wijde om-

geving, het gaat heel goed. 
Ik vind Heemstede boven-
dien een plaats waar mensen 
echt vriendelijk zijn”, vertelt 
ze. Op de vraag wat Thaise 
massages onderscheidt van 
de westerse legt ze uit dat zij 
louter vanuit gevoel masse-
ren. Er komen helemaal geen 
apparaten aan te pas, ook 
niet voor voeten en handen. 
Al het ‘werk’ wordt met han-
den gedaan. De greep kan 
zowel stevig zijn (sportmas-
sage) als zachter maar al-
tijd doeltreffend. “Wij voelen 
waar iets in het lichaam niet 
goed zit en zetten al onze er-
varing en inzichten op gebied 
van massagetechnieken in.” 
De behandelingen worden 
lovend ontvangen getuige de 
classificatie ‘top rated’: een 
plaats in de top in deze sec-
tor, bereikt door zeer enthou-
siaste reviews op de website. 
Bijzonder is dat je bij Aiyara 
ook een duo-massage kunt 
ondergaan. Niet alleen voor 
partners maar ook voor bij-
voorbeeld moeder en kind. 
Goed te vermelden is nog dat 
men hier werkt met de pro-
ducten van Biodroga, van 
Duitse origine. Biologisch 
en anti-aging, en ook nog 
awardwinning. 

Meer weten of een afspraak 
maken? www.aiyara-well-
ness.nl Binnenlopen mag 
ook: Kerklaan 25, tel. 023-
8888786.
Joke van der Zee

tijdje geïmproviseerd met bij-
voorbeeld jazztrompettist Eric 
Vloeimans. We hebben als 
duo twee jaar lang getoerd. 
Dit opende heel erg mijn 
beeld van muziek. Eric trok 
me steeds meer naar de kant 
van de improvisatie: iets op 
het podium laten ontstaan, 
ook iets wat ik nog nooit had 
gedaan op deze manier. Dat 
vond ik echt te gek. Ik vind 
dat je je als musicus of kun-
stenaar altijd jezelf moet uit-
dagen en moet onderzoe-
ken waar de mogelijkheden 
en onmogelijkheden liggen. 
Ik werd steeds nieuwsgieri-
ger naar hoe dit bij mij zat en 

wat er zou ontstaan als ik zelf 
alle verantwoordelijkheid zou 
nemen om muziek te maken. 
Oh, wacht even hoor, er valt 
nu iets van mijn fiets”, on-
derbreekt Remy het gesprek. 
“Komt goed, ik heb het alweer 
gefixt.” “Ik moest gewoon on-
derzoeken wat daaruit zou 
komen”, vervolgt hij. “We 
hebben muziek ingedeeld in 
genres, maar zo luister ik er 
niet naar. Bij mij gaat het alle 
kanten op: naar popmuziek, 
alternatieve (Indi)rock, jazz, 
Miles Davis etc. Dan luister 
ik weer naar Strawinsky: al-
les komt eigenlijk voorbij. Ik 
stel mezelf daarbij maar één 
vraag: of ik iets goed in mu-
ziek vind of niet. Dat is voor 
mij de enige vraag die ertoe 
doet en deze ligt voor ieder-
een anders. Ik maak gewoon 
muziek en daar zitten allerlei 
muzikale elementen in waar-
in invloeden, combinaties en 
improvisaties in verweven 
zijn. Dus ik kijk ernaar uit om 
dit in de Oude Kerk ten geho-
re te brengen.”
Op zaterdag 9 december in 
de Oude Kerk, aanvang 20.15 
uur. Entree: 25,- euro. Kaar-
ten via:
www.podiaheemstede.nl
of via de theaterlijn:
023 – 548 38 38.
Bart Jonker
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Nieuw in de Jan van Goyenstraat

My Store Lifestyle
Heemstede - Your homeŠ 
your lifeŠ your style. Dat is 
het motto van de nieuwe 
woonwinkel in de Jan van 
Goyenstraat, op nummer 18. 
De zaak heet ‘My Store Life-
style’ en je vindt hier heel 
veel moois om je huis (op-
nieuw) in te richten. Van leu-
ke woonaccessoires als kunst 
en glaswerk tot meubels en 
bedden aan toe. Knus, lan-
delijk en warm zijn de tref-
woorden. Opvallend zijn de 
bijzondere kerst-objecten 
die speciaal worden vervaar-
digd voor de nieuwe zaak, 
het zijn in kerstsfeer aange-

klede paspoppen, ze stralen 
chic en sfeer uit en misstaan 
zeker niet in een huis met 
kerstsfeer. Kijk eens rond in 
deze nieuwe winkel, gerund 
door het jonge paar Van der 
Heide. Zij heten iedereen van 
harte welkom!
Tel. 023-5768989. 
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Doe mee!
Open dag
19 januari 2018
14.30 - 19.00 uur
Kijk ook op www.dehbm.nl

Samen maken we  
jouw toekomst

Huiswerkvrije aandachtmavo,    
     sportmavo en businessmavo

Laatste kerstexpo Museumboerderij Jan Makkes
Regio – Op de boerderij waar 
Jan Makkes leefde en werkte 
is nog één keer een kerstex-
positie met onder meer niet 
eerder vertoond werk. Het 
gaat om diverse pentekenin-
gen en schilderijen die te be-
wonderen en aan te schaffen 
zijn. Het werk van Jan gaat 
op tournee, dus wordt dit 
de laatste expositie in kerst-
sfeer. Van zaterdag 9 decem-
ber tot en met zondag 1 ja-
nuari is dagelijks de kerstex-
positie te bezoeken, tussen 
11.00 en 18.00 uur, dus ook 
op de feestdagen. De toe-
gang is gratis.

De kaarsjes gaan aan, de 
kerstbomen worden opge-
tuigd, de oude kerststal neer-
gezet, de kerstmuziek ligt al 
klaar en alle spotlights wor-
den gericht op de nalaten-
schap van de gedreven kun-
stenaar Jan Makkes. De eeu-
wenoude boerderij staat nog 
steeds in het teken van Jan 
Makkes die in 1999 overleed. 
De expositie toont de veelzij-
digheid van Jan Makkes als 
kunstenaar. Van kleurrijke 
stadsgezichten tot krachtige 
pentekeningen. Geen onder-
werp was hem vreemd: ha-
vengezichten, kerken, Mos-

kou, de bouw van de Arena 
en een portret van de paus. 
Zijn sublieme kleurgebruik 
zie je terug in de uitgelichte 
schilderijen, bijvoorbeeld dat 
van New York, waar rookko-
lommen van fabrieken tegen-
over de feeërieke aandoen-
de wolkenkrabbers zijn afge-
beeld in stevige kleuren en 
zekere penseelstreken. Op de 
voorgrond varen stoomsche-
pen op de Hudson Bay.
Jan Makkes en zijn vrouw El-
lie reisden indertijd heel wat 
af en bezochten daarbij we-
reldberoemde mensen zo-
als de Kennedy’s in de VS 
en Gorbatsjov in Rusland. El-

lie vertelt graag aan bezoe-
kers over het werk van Jan 
en alle reizen. In de boerde-
rij liggen de paletten van Jan 
nog in de woonkamer. Over-
al staan foto’s. In de rustieke 
zalen hangt een bijzondere 
sfeer en is alle gelegenheid 
om de schilderijen, (pen)te-
keningen, pastels en foto’s te 
bekijken.
In 2018 zal industrieel werk 
van Jan Makkes worden ver-
toond in het Nationaal Muse-
um in Sliedrecht. In Velser-
broek kunt u een aantal wer-
ken dat gaat reizen nog zien: 
de Waalhaven, de aanleg van 
de Wijkertunnel, een boorei-
land. Ook staat een exposi-
tie in Frankrijk in de planning. 
Er zijn nog enkele exempla-
ren te koop van het boek: 
‘Jan Makkes, een gedreven 
kunstenaar!’ Deze zijn alleen 
in de Museumboerderij ver-
krijgbaar. 
U bent van 9 december tot en 
met 1 januari van harte wel-
kom bij Museumboerderij 
Jan Makkes, Hofgeesterweg 
22a  in Velserbroek. Parkeren 
kan op de hoek van de Hof-
geesterweg bij voetbalver-
eniging VSV. Zie ook:
www.museumboerderij-
janmakkes.nl.

HBM, dé school met 
aandacht voor jou!

Heemstede - De HBM (eerder Haemstede-Barger Mavo 
genoemd) is een bijzondere school. Het is een van de wei-
nige, zelfstandige mavoscholen die ons land nog rijk is. 
En juist in het kleinschalige en de persoonlijke aandacht 
onderscheidt de school zich. Mattie Smits-Jansen is sinds 
1 augustus de nieuwe directeur van de HBM. Mattie is 
jong, ambitieus en vooral enthousiast over ‘haar’ school.
Mattie: “We zijn een kleine school, maar we hebben de 
leerling enorm veel te bieden. Zo kennen we bijvoorbeeld 
de sportmavo. Leerlingen in de sportklas krijgen vier uur 
sport extra in de week, naast de drie reguliere LO les-
sen. Naast de gewone sporten maken de leerlingen ook 
kennis met minder alledaagse sporten zoals fitness, rug-
by, surfen, skiën en schermen. Gedurende het schooljaar 
worden allerlei clinics gehouden in bijvoorbeeld zelfver-
dedigingssporten, dans, golf en zwemmen. We doen mee 
in de regio aan de voetbal-, volleybal en softbal toernooi-
en. Regelmatig valt onze school in de prijzen!

Op 19 januari 2018 wordt ons businesslokaal officieel ge-
opend; een feestelijke happening met tal van genodig-
den. De businessmavo is in augustus van start gegaan. 
Met de businessclass willen we leerlingen voorbereiden 
op een ondernemende toekomst. Als je vier jaar lang de 
businessclass hebt gevolgd, doe je zoveel kennis op dat 
je precies weet hoe je een eigen bedrijf moet opstarten. 
Bovendien kan iedere leerling het ‘Business Certificate’ 
verdienen waarmee je op het mbo laat zien dat je over de 
nieuwste ICT-vaardigheden beschikt. Dat maakt de over-
stap naar het mbo gemakkelijker en succesvoller.

Onze slogan is: HBM, dé school met aandacht voor jou! 
Leerlingen voelen zich snel thuis bij ons. Dat komt omdat 
je niet alleen je klasgenoten, maar iedereen op school in 
ieder geval van gezicht kent. Docenten kunnen de leer-
ling nét dat stukje extra aandacht geven, mocht hij of zij 
daar behoefte aan hebben. Dat alles zorgt voor een veilig 
en vertrouwd klimaat.
Brugklasleerlingen in de havo kansklas hebben volop 
kansen door te stromen naar de havo-afdeling van het 
Eerste Christelijk Lyceum (ECL). Wij hebben met het ECL 
een overeenkomst gesloten, waardoor onze brugklassers 
die in de havo kansklas zitten, en aan de criteria voldoen, 
zeker zijn van een plek in havo 2 op het ECL.

Last but not least, zijn we ook druk bezig een ‘huiswerk-
vrije’ school te worden. Dat is echt een primeur, want we 
zijn daarmee de eerste school in de regio. Ik verwacht dat 
dit positief uitpakt voor alle betrokkenen: leraren en leer-
lingen hebben meer rust in hun dag, leerlingen kunnen 
zonder huiswerk en zware boeken naar huis en ouders 
hebben meer qualitytime met hun kind.”

Belangstellenden zijn van harte welkom op de open dag 
van 19 januari, vanaf 14.30 uur. Of meld je aan voor onze 
proeflessen op 13 december of 31 januari beide van 14.00 
tot 16.00 uur. Informatie: www.dehbm.nl,
administratie@haemstede-barger.nl, 023-5282380.
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Afvalscheiding: eerst investeren in wat niet 
nodig is en dan kijken of het werkt

Dankzij HBB staat de afvalscheiding en de pilot in Merlenhove weer op de agenda. De
gemeente heeft als opdracht, samen met Meerlanden, het restafval te verminderen.
Meerlanden ontwikkelde een project ‘In 100 dagen afvalvrij’ wat een groot succes bleek.
Na 100 dagen hadden de deelnemers allemaal nog minimaal restafval, zelfs minder dan de 
nagestreefde norm. Dit succes werd bereikt door voorlichting over hoe afval gescheiden 
moet worden.
De gemeente start een pilot in Merlovenhove met als doel daar het restafval te verminderen. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de positieve ervaringen met het project van Meerlanden. 
D66 besluit de bewoners van Merlenhove een derde rolemmer te geven. D66 denkt dat hier 
een draagvlak voor is op grond van een enquête voor alle Heemstedenaren die lang niet 
door iedereen kon worden ingevuld. Er is geen aparte enquête gehouden onder de bewo-
ners van Merlenhove.
Zij willen geen extra rolemmer omdat de afvalscheiding in deze wijk uitzonderlijk goed ge-
regeld is en niemand ruimte en/of behoefte heeft aan een extra rolemmer. Om mensen te
motiveren mee te doen wordt een ‘douceurtje’ of misschien een ‘omkoopbedrag’ van 25,- 
euro beloofd, wat m.i. schandalig is, maar ook denigrerend.
Met deze pilot is een bedrag gemoeid van 59.000 euro en hierbij is nog niet meegerekend 
de 25,- euro die ieder gezin ontvangt. Daarbij gaat de gemeente bewoners uitgebreid infor-
meren op verschillende manieren. De kosten hiervoor zijn ook nog niet opgenomen in dit 
bedrag.
De gemeente negeert het project van Meerlanden, maar gaat omgekeerd te werk: eerst in-
vesteren in iets wat mensen niet willen en wat niet nodig is en dan kijken of het wel werkt. Dit 
allemaal van gemeenschapsgeld. De kans van mislukken van dit project is groot, velen zullen 
de derde bak weigeren (waaronder ondergetekende) en dan is de pilot mislukt.

Ook de duurzaamheid is in het geding: wat doen we straks met al de overbodige rolemmers?
Het is onbegrijpelijk dat partijen meegaan met dit op vele gebieden omstreden plan van D66. 
Ellen Zwarter-Rol, Heemstede.

Lezerspost

Afvalscheiding: eerst investeren in wat niet 
Het kan toch niet waar zijn?!

(Bebouwen Manpadslaangebied)
De heer Stroop uit Heemstede maakt zich zorgen over het 
Manpadslaangebied. Hij schrijft: “Het kan toch niet zo zijn 
dat plan 5 van de kerngroep Manpadslaangebied – een stu-
die van enkele jaren – die met alle facetten met betrekking 
tot milieu, groenbehoud, landschappelijke openheid tegen-
over Leyduin, realisatie verantwoorde woningbouw, goe-
de fi nanciële onderbouwing en behoud volkstuinen zomaar 
aan de kant wordt geschoven ten faveure van het plan van 
onderzoeksbureau Rho?
Het kan toch ook niet zijn dat de gemeente voorbij gaat aan 
de emotionele waarde die de tuinder hecht aan zijn stukje 
grond, waar hij soms al 30 jaar bezig is en lief en leed deelt 
met medetuinders en fysiek en mentaal ook vitaal blijft?
Het kan toch niet dat de gemeente niet weet dat plan Rho 
nu al vele duizenden euro’s gemeenschapsgeld heeft ge-
kost en de fi nanciële onderbouwing nog lang niet rond is 
in verband met overleg met de grondeigenaren en dat dit 
waarschijnlijk tot gevolg heeft dat nog meer gemeente-
grond moet worden opgeofferd aan woningbouw, wat weer 
ten koste gaat van de tuinder en het nu nog mooie land-
schappelijke karakter van dit gebied?
Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente niet weet dat ie-
dere tuinder geïnvesteerd heeft in zijn tuin in de vorm van 
bomen, struiken, kasjes en schuurtjes die je moeilijk kunt 
verplaatsen?
Het kan toch niet zo zijn dat de gemeente niet weet dat er 
in maart verkiezingen zijn en dat er dan misschien wel een 
heel andere raad zit die er net zoals 4 jaar geleden, er heel 
anders over denkt? Het kan toch niet waar zijn?
G. Stroop, Heemstede. Tuinder

Lezerspost

Het kan toch niet waar zijn?!

Gewond na val 
in de tuin 
Heemstede - Een man is 
vrijdagmiddag gewond ge-
raakt na een val van een lad-
der in Heemstede. De man 
was achter een woning aan 
het L. van Wijkplein aan het 
werk op een dak. Hij werd 
achterin de tuin gevonden.
Twee ambulances en een 
traumateam werden opge-

roepen om hulp te bieden. 
Het slachtoffer is door am-
bulancepersoneel gestabili-
seerd waarna hij met spoed 
naar het ziekenhuis is over-
gebracht voor verdere zorg.
De traumahelikopter was al 
vanuit Amsterdam opgeste-
gen maar moest terugkeren 
vanwege hevige mist. De arts 
is bij het VU overgestapt en 
alsnog per auto naar Heem-
stede gereden voor medische 
assistentie.

Foto: Michel van Bergen

Een bij de laatste verkiezingen tot 4 zetels 
gedecimeerde VVD-fractie is er, hoe is ‘t 
mogelijk, in geslaagd eerst de coalitiepart-
ner HBB een oor aan te naaien omtrent de 
Vomar om daarna de nieuwe coalitiepartner 
D66 een oor aan te naaien met de bebou-
wing van het Manpadslaangebied.
Welke krachten zitten hier achter, speelt hier 

het ambtelijk apparaat een duistere rol in 
en moeten we niet eens proberen naar een 
meer open en eerlijke gemeente te groeien 
door bij de eerstkomende verkiezingen de rol 
van de VVD verder te marginaliseren?
Dit is geen petitie alleen een beroep op ge-
zond verstand.
Ruud Prins, Heemstede

Lezerspost

Een beroep op gezond verstand

Voetbalclub RCH Heemstede 
wint ‘Pitch je voetbaldroom’
Heemstede - Van 16 novem-
ber tot en met 9 december 
kunnen amateurvoetbalclubs 
meedoen aan de ING cam-
pagne ‘Pitch je voetbaldroom’ 
en hun ultieme voetbaldroom 
van hun team of club aan-
melden. Twaalf fi nalisten mo-
gen hun droom pitchen bij 
Radio 538. Zes clubs zien 
uiteindelijk hun dromen uit-
komen. Afgelopen zaterdag 
ging na een spannende strijd 
voetbalclub RCH Heemstede 
er met de winst vandoor met 
hun pitch. De club kan ein-
delijk hun lang gekoester-
de droom vervullen, name-

lijk met het hele team in een 
spelersbus naar een toernooi 
in Duitsland. Met het verwe-
zenlijken van deze dromen 
wil ING het amateurvoetbal 
vooruit helpen.

Met spelersbus naar
Duitsland
Voetbalclub RCH Heemstede 
kwam zaterdag als winnaar 
uit de strijd bij ‘Pitch je voet-
baldroom’. Dante Broerse (10 
jaar), inzender van de droom: 
“Wij zijn uitgenodigd voor 
een voetbaltoernooi in Duits-
land volgend jaar en daar wil 
ik heel graag met mijn hele 

team naar toe”. Len Broerse 
(moeder van Dante): “Het ge-
luk kan natuurlijk niet op bij 
de jongens met zo’n mooie 
uitnodiging. Echter, de reis- 
en verblijfskosten van zo’n 
buitenlandse reis lopen best 
op en zijn niet voor iedereen 
haalbaar. Daarom heeft Dan-
te de hulp van ING en Ra-
dio 538 ingeroepen. Een spe-
lersbus zou de kosten druk-
ken waardoor iedereen mee 
kan naar Duitsland”. Tot groot 
geluk van Dante koos jurylid 
en Ex-Oranje Leeuwin Anouk 
Hoogendijk uiteindelijk voor 
de spelersbus.
De voetbaldromen van de 
winnaars blonken uit in cre-
ativiteit en originaliteit. Ook is 
er gekeken naar de uitvoer-
baarheid binnen het bud-
get van 3000,- euro en of de 
uitvoering van de droom het 
amateurvoetbal écht vooruit 
helpt.
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Heemstede - Op zondag 
17 december is het Centrum 
van Heemstede in kerst- en 
winterse sferen. Een gezelli-
ge kerstmarkt, met bijna 100 
marktkramen, is opgesteld 
op de afgesloten rijbaan van 
het noordelijke deel van de 
Binnenweg (vanaf de Cloos-
terlaan tot de Oosterlaan) en 
op de trottoirs van het mid-
denstuk op de Binnenweg. 
Ook op het Dorpspomp-
pleintje aan de Raadhuis-
straat wordt het gezellig. De 
kerstmarkt duur van 11 tot 
16 uur.

Op deze markt in Centrum 

Heemstede zullen winkeliers 
en exclusieve standhou-
ders hun seizoenartikelen 
en specialiteiten aanbieden 
(en soms laten proeven). Op 
diverse marktkramen wordt 
hete chocolademelk, glüh-
wein en andere dranken ge-
schonken. Ook zijn er de no-
dige kramen voor de lekke-
re trek. 

Het merendeel van de win-
kels aan de Raadhuisstraat 
& Binnenweg zijn geopend.

De kerstman zal op de kerst-
markt in de winkelstraat niet 
ontbreken! De gezelligheid 
wordt verhoogd door een 
11-koppig koor en twee mo-
biele (dweil)orkesten, die 
zich beide regelmatig ver-
plaatsen door de gehe-
le winkelstraat. Ten slotte is 
er op het pleintje van Riviè-
ra Maison voor ouders met 
kinderen een levende kerst-

Kerstmarkt in Heemstede
zondag 17 december

stal met Jozef en Maria, het 
kindeke Jezus, een ezel, een 
kameel en nog meer dieren. 
De feestverlichting in de he-
le winkelstraat brandt en er 
staan op vijf plekken in de 
winkelstraat hele grote ver-
lichte kerstbomen. 

Natuurlijk is ieder van har-
te welkom op de kerstmarkt 
in het bruisende winkelhart 

van Heemstede. Op de vele 
marktkramen is voor een ie-
der wel iets leuks te vinden. 

De rijbaan aan de Raadhuis-
straat en Binnenweg tot aan 
de Cloosterlaan blijft ge-

woon open. De parkeer-
plaatsen in dat deel van de 
straat blijven beschikbaar. 
Verder is er parkeergelegen-
heid bij de Bibliotheek, ach-
ter het gemeentehuis en in 
de parkeergarage bij AH. 
Vanaf de Cloosterlaan tot de 
Oosterlaan is de rijbaan van 
de noordelijk Binnenweg af-
gesloten ten behoeve van de 
markt.

Heemstede - Zaterdag 9 
december organiseert Kimt 
in het Tuinhuis een gezel-
lige kerstworkshop van 
13.30 tot 15.30 uur. Be-
langstellenden zijn welkom 
bij Kom In Mijn Tuin aan de 
Herenweg 18 in Heemste-
de in het Groenendaalse 
Bos, ingang tegenover de 
Manpadslaan. Opgeven en 
meer informatie: 
Info@kominmijntuin.com 
of 023-5282651.

Kerststukjes 
maken bij 

KIMT

Nieuwe cast van ‘Scrooge! Not A Christmas Carol’ bekend:
‘Vervolkt’ met eigen elan door Toneelgroep Het Volk
Regio – Het is inmiddels een 
tweejarige traditie van Haar-
lem geworden, waar ieder-
een van heinde en verre naar 
de Stadsschouwburg komt: 
de familievoorstelling Scroo-
ge, een geheel eigen bewer-
king van Charles Dicken’s ‘A 
Christmas Carol’. De nieuwe 
voorstelling ‘Scrooge! Not A 
Christmas Carol’, beleeft haar 
vierde editie en bewerking en 
maakt volgend jaar 1 decem-
ber 2018, midden in het ju-
bileumjaar van de 100-jarige 
Stadsschouwburg haar op-
wachting. Afgelopen woens-
dag werd door algemeen di-
recteur Jaap Lampe aan de 
pers bekendgemaakt wie de-
ze nieuwe Scrooge-interpre-
tatie gaan maken. Dit ge-
beurt door de Haarlemse 
theatermakers Toneelgroep 
Het Volk (Wigbolt Kruijver en  
Bunschoten) en Rieks Swar-
te. De tekst is in handen van 
de succesvolle toneelschrij-
ver Don Duyns en de re-
gie is in handen van Javier 
López Piñón. ‘Scrooge! Not 
A Christmas Carol’ wordt een 
voorstelling voor jong en oud 
vol variété en is te zien van 
18 december 2018 t/m 6 ja-
nuari 2019 in Stadsschouw-
burg Haarlem. De kaartver-
koop voor de 19 voorstellin-
gen start eind januari 2018. 
Je kunt verwachten dat deze 
voorstelling weer een groot 

Van links naar rechts: Bert Bunschoten, Rieks Swarte, Javier 
López Piñón, Don Duyns en Wigbolt Kruijver

spektakel wordt. Het is ech-
ter geen alledaagse ‘Christ-
mas Carol’.  Toneelspel, zang, 
dans, acrobatiek, mime, goo-
cheltrucs, tableaux vivants 
en wisselende achterdoeken: 
de wereld van de 19e eeuw-
se variété-shows gaat herle-
ven. Naast de acteurs, wor-
den ook poppen als fi guran-
ten ingezet.  De kloof tussen 
arm en rijk is een belangrijk 
thema in deze versie. Deze 
bewerking van Scrooge gaat 
terug naar de Victoriaanse 
tijd. Hoewel alles er roman-
tisch uitziet, is niets wat het 
lijkt. Achter het vermaak dat 
een kerstvoorstelling moet 
bieden, ligt ook het aspect 

Fo
to

: M
el

le
 M

ei
vo

ge
l

Concert Christmas Carols in Oude Kerk
Heemstede - Een speciaal 
kerstkoor van ca. 100 men-
sen zingt bekende en min-
der bekende Christmas Ca-
rols op zaterdag 16 december. 
Dat gebeurt om 16.30 uur in 
de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein 12 te Heemstede. 

De toegang is gratis, er is wel 
een collecte bij de uitgang.
Het is inmiddels de 18e keer 
dat dit concert plaatsvindt. 
Het kerstkoor staat zoals altijd 
onder leiding van dirigent Piet 
Hulsbos. Organist Willem Jan 
Cevaal begeleidt de zangers 

op het orgel en de vleugel.
Op het programma staat in 
ieder geval ‘Once in Royal 
David’s City’. Daarnaast ge-
niet u bij sfeervolle kaarsver-
lichting van andere prachti-
ge carols, samengesteld door 
Piet Hulsbos.

van de wanhoop van de on-
derliggende armoede en gaat 
dit realistisch terug naar de 
tijd van Dickens. Rieks Swar-
te onderstreept dit: “Armoe is 
ook fotogeniek, je kunt daar 
zeker wat mee doen.” 

Deze voorstelling wordt tradi-
tioneel ook weer een samen-
werking tussen professionals 
en amateurs, met veel kinde-
ren en jongeren. Het doel is 
hier mede om kinderen ken-
nis te laten maken met thea-
ter, zang en dans. In een drie-
tal Haarlemse wijken worden 
jonge talenten gezocht on-
der de ‘kanskinderen’ d.m.v. 
theaterworkshops. Als resul-
taat van open audities zullen 
uiteindelijk 60 talenten mee-
doen aan de voorstellingen. 
Dit is wat algemeen directeur 
Jaap Lampe, voor ogen heeft 
met deze voorstelling: “Kerst 
is de tijd van samenzijn en 
verbondenheid. Met Scrooge 
wordt de gemeenschap be-
trokken bij onze activiteiten 
en kunnen wij ook een plek 
zijn van ontmoeting en sa-
menkomst.”
Meer informatie op
www.theater-haarlem.nl.
Bart Jonker
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HPC-minioren succesvol tijdens Clubmeet
Heemstede - Op zondag 
26 november werd in zwem-
bad De Slag in Zaandam de 
Minioren Clubmeet gehou-

den. Bij deze zwemwedstrijd 
voor de jeugd tot en met 12 
jaar was HPC Heemstede 
met een flink team aanwe-

 

Heemstede - Op zater-
dag 2 december vond in 
SportPlaza diplomazwem-
men  plaats. Hieronder de 
geslaagden. Allen hartelijk 
gefeliciteerd!
Diploma A

Miu Bakker, Zoë Bloemen-
dal, Reinder Bosveld, Meg-
han Breedveld, Julia Go-
mes, Kees van der Gragt, 
Fenne Hendrikx, Xandor 
Hos,  Sabine Imanse,      Sisi 
de Jong, Sanne Jonk, Fyko 
Koelemeijer,  Romeijn Kor-
per, Melanie Kors,  Lisa 
Dewi Kossen, Joël Lanser, 
Bram van der Linden, Jo-
nah Netelenbos, Niels Nik-
kel, Faye Paap, Jaivy Paap, 
Veerle van der Pol,  Char-
lotte Post, Berend Rama-
nathan, Ben de Rooij, Liv 
Stevens, Evelien Tambach,  
Luka Vegter, Tije Vervoort, 
Vigo Vis, Lucie de Vries, 
Mats Willemsen, Julia 
Worm, Julie Zomer.

Diploma B 
Link Bernáth, Julia Bes, Ca-
sper Blomjous, Rosa Bijde-
vaate, Sarah Cox,  Lina De-
mirkaya, Mees van Etten, 
Amaya Fernandez, Ward 
Ferweda, Tim Goosens, Fe-
line Grijpstra, Annabelle 
de Hartog,  Liv Heeringa, 

Geslaagd 
voor het 

zwemdiploma

Jasmijn van der Holst, Eva 
‘t Hooft, Julius Jagt, Rosa 
Jaspers,  Eline Klaassen, 
Sam Loos, Elfie May de 
Lugt, Lisselle  Maas, Alexia 
Nagy, Mees Niesen, Az-
ra Özen, Jos Paap, Daphne 
Postmus, Tijn Regoor, Dani 
Rus, Kiki van der Veen, Da-
rian Venema,  Florine Ver-
zijlbergen, Lucas de Vries,  
Rembrandt Vrolijk, David 
Yacoub, Martijn van Wolfe-
ren, Jolie Zwaanswijk,

Diploma C 
Bram Baarspul, Kiki van 
den Berg,  Max Bever-
sluis, Sare Claessens, Fen-
ne Dijkstra, Matteo van 
Eijk, Elianne Faas, Ivan 
Horn, Sarah Jaspers, Kick 
Kerkhof, Florine Knijnen-
burg, Ties van Krimpen, 
Alexia Kwaaitaal, Abdu-
lah Rahmani, Linde Sche-
pers, Deen Schraven, Ben-
jamin Schwartz, Reinier 
Thiescheffer, Jack van der 
Vlugt,  Cas Vrisekoop,  La-
ra van Well

zig.  Aan de Clubmeet is al-
tijd een verkleedthema ver-
bonden en dat was dit jaar 
‘Glitter & Glamour’. Voordat 
de wedstrijd begon mochten 
alle zwemmers van de deel-
nemende clubs, onder luid 
applaus in optocht door het 
zwembad, terwijl de disco-
lichten aan stonden en mu-
ziek door de speakers dreun-
de. Het HPC-team was fraai 
uitgedost met glitterjurken, 
hoedjes, gekke zonnebrillen 
en discojasjes. Een happe-
ning voor alle jonge zwem-
mers. Maar er werd natuur-
lijk ook nog gezwommen. En 
hoe! Puck Stassen verbeter-
de op de 100 meter vrije slag 
haar beste tijd met ruim 12 
seconden en veroverde op de 
50 meter schoolslag de ge-
deelde derde plaats met niet 
alleen een royale verbete-
ring van haar persoonlijke re-
cord, maar ook nog eens een 
Clubrecord! Marnix Rietveld 
zette een zeer scherpe tijd 
neer op 100 meter vrije slag 
en werd tweede in zijn cate-
gorie. Ook zijn tijd betekende 
naast een mooi persoonlijk 
record ook een Clubrecord. 
De overige jonge zwem-
mers (Dominique, Syb, Ryan, 
Bram, Gijs, Roos, Ailsa, Quin-
ty, Swen, Alex, Joe en Lianne) 
deden hun uiterste best. Met 
elkaar heeft het team 15 per-
soonlijke records bij elkaar 
gezwommen en prima tijden 
neergezet, zonder dat ze heel 
veel wedstrijdervaring heb-
ben. Dat belooft nog heel wat 
voor de toekomst!
Na afloop van de wedstrijd 
ging iedereen tevreden naar 
huis. Zo ook de trainers. Er 
is de afgelopen tijd hard en 
serieus getraind door het 
jeugdteam. Geweldig om 
te zien dat alle inspanning 
beloond wordt en er zul-
ke mooie prestaties uit voort 
komen.

HBC overklast Zwanenburg 
met oogstrelend voetbal
Heemstede - Wat hebben 
de 250 toeschouwers geno-
ten van HBC. Het veegde vol-
ledig de vloer aan met kop-
loper Zwanenburg. De uitein-
delijke 3-0 overwinning was 
geflatteerd. Het had even zo 
goed zes of zeven nul voor 
HBC kunnen zijn. Het was 
aan Zwanenburg doelman 
Rene Jonker te danken dat 
HBC al niet binnen een half-
uur ruim afstand nam. Met 
kunst en vliegwerk hield Jon-
ker zijn doel schoon. De ver-
baal altijd nadrukkelijk aan-
wezige Zwanenburg coach 
Simsek viel helemaal stil. Na 
25 minuten haalde hij zijn 
back Verhoeve uit het veld, 
omdat deze geen enkele keer 
vat had op Eric Liefting. Zwa-
nenburg moest op iedere po-
sitie haar meerdere erken-
nen in de mannen van HBC. 
Met goedlopende en snelle 
combinaties wist HBC Zwa-
nenburg steeds onder druk 
te houden. Een doelpunt kon 
niet uitblijven. Na een voor-
zet van Liefting kopte Luke 
Vahle de 1-0 binnen. Dat de 
afstand bij de pauze pas één 
doelpunt was, is een mirakel. 

Na de thee ging HBC door 
op de ingeslagen weg. Zwa-
nenburg deed iets beter mee 
maar bleef ver onder hun 
kunnen. HBC keeper Verha-
gen verrichtte een knappe 
redding. Dat was ook de eni-
ge keer dat Zwanenburg de 
tanden liet zien. De uistekend 
spelende jongeling Jan Kruit-
hof bediende in de 55e mi-
nuut Vahle die de voorsprong 
met opnieuw een kopbal ver-
grootte. Zwanenburg schoof 
manschappen naar voren 
vanuit de verdediging. De zo 
ontstane ruimte gaf de aan-
vallers van HBC nog meer 
ruimte. Opnieuw hield doel-
man Jonker zich goed staan-
de al moest hij uiteindelijk, in 
blessuretijd, voor de derde 
maal capituleren op een inzet 
van Liefting. HBC heeft door 
deze overwinning de koppo-
sitie ingenomen samen met 
NFC. HBC in deze vorm moet 
instaat zijn alle teams in de 
vierde klasse aan de zegekar 
te binden.
Op 10 december gaat HBC 
op bezoek bij NFC weer een 
topper dus.
Eric van Westerloo

Voor ieder die wat stilte en inspiratie 
zoekt: kunstvesper bij PKN Heemstede
Heemstede - In nadagen 
van het jaar staat de kerk al-
tijd net wat extra in de be-
langstelling. Veel mensen 
kiezen ervoor om rond kerst 
toch even naar binnen te 
gaan. Zondagmiddag 10 de-
cember is daar een extra 
goede reden voor: dan is er 
een nieuwe kunstvesper bij 
PKN Heemstede. In de kunst-
vespers is de kerk open voor 
iedereen die wat stilte en in-
spiratie zoekt. Juist voor niet-
zo-kerkgangers een mooie 
manier om in de kerk te zijn. 
In een kunstvesper is naast 

kunst veel ruimte voor stil-
te en bezinning. Dit keer is 
te zien een werk van Caroli-
ne Doornenbal, Secret World 
I. Zelfs de zo gewenste kerst-
sneeuw lijkt op dat schilderij 
niet te ontbreken. Toch is het 
allerminst kersttafereel dat 
Doornenbal toont. Haar werk 
wordt vaak gekenmerkt door 
natuurlijke vormen en kleu-
ren. Daarnaast geeft het uit-
drukking aan de weerbar-
stigheid daarvan. Naast het 
schilderij klinken woorden 
en pianospel. De kunstves-
pers in de Oude Kerk zijn een 

initiatief van de Protestant-
se gemeente in samenwer-
king met kunstenaarsvereni-
ging KZOD. U vindt de Oude 
kerk aan het Wilhelminaplein, 
aanvang: 17 uur, vrij entree.
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Gemeente dreigt met dwangsommen 
in slepende asbestkwestie
Heemstede - Hoe je als bur-
ger en ondernemer ‘verma-
len’ kunt worden door de 
regeltjes van de overheid, 
wordt duidelijk in de asbest-
kwestie op het terrein van 
manege Rusthof. Het echt-
paar McDonald runt daar al 
jaren een goedlopende ma-
nege. De provincie en het 
Waterschap laat de Ringvaart 
uitbaggeren. De aannemer 
sluit een deal met de mane-
ge om het slib te gebruiken 
voor het ophogen van het 
manegeterrein. Na het stor-
ten van het slib blijkt er as-
best te zijn meegekomen tus-
sen de bagger. Je zou den-
ken dat de provincie en de 
aannemer wel in actie ko-
men, maar niets van dat al-
les. Intussen lopen de mane-
geklanten weg. De provincie 
laat de aan de oppervlakte 
liggend asbest met de hand 
verwijderen. Na een fikse re-
genbui komen er weer nieu-
we stukjes asbest naar bo-
ven. Een baggerdepot, en dat 
is het, mag volgens de re-
gels maar 3 jaar blijven lig-

gen. Intussen is al 5 jaar ver-
streken, is er opnieuw hand-
matig opgeruimd en is er een 
nieuw onderzoek gestart. Uit 
dat onderzoek blijkt dat er 
nog steeds asbest aanwezig 
is. De gemeente Heemstede, 
op welk grondgebied dit al-
lemaal plaatsvindt, laat het 
begaan. Er zijn regels maar 
handhaven is er niet van ge-
komen. Intussen zitten de 
McDonalds met de gebakken 
peren. Je mag aannemen dat 
de overheid als opdrachtge-
ver de zaak volgt en bij onre-
gelmatigheden optreedt. Na 
onderzoek komt men tot de 
conclusie dat al het slib over 
het gehele terrein mag wor-
den verspreid. Of, en dat kost 
miljoenen, al het slib wordt 
afgegraven en afgevoerd. Dat 
zou de beste oplossing zijn, 
maar wie gaat dat betalen? 
De gemeente komt na vijf 
jaar in actie. Zij zijn er ach-
ter gekomen dat de termijn 
waarop het slib er mocht lig-
gen allang is verstreken. Nu 
is er een vergunning no-
dig. Die vergunning wordt 

niet verleend. De gemeen-
te dreigt met een dwang-
som van totaal 525.000 euro 
als partijen niet voldoen aan 
het opruimen of verspreiden 
van het slib. McDonald wil 
helemaal geen verspreiding, 
want dan blijft de kans be-
staan dat er toch weer asbest 
naar boven komt. Hij gaat in 
beroep. De hoge kosten wil 
niemand dragen. De provin-
cie beroept zich op het feit 
dat McDonald een overeen-
komst heeft met de aanne-
mer, dus een civiele zaak. Een 
te goeder trouw handelende 
ondernemer wordt vermalen 
tussen de ambtelijke molens 
en regeltjes. Zij zien hun be-
drijf ten onder gaan aan de 
(on) macht van de overheid 
en bedrijven. Erik de Zeeuw 
(GL) heeft vragen gesteld. 
Hij denkt dat er naast asbest 
ook nog andere stoffen in de 
grond zitten die volgens de 
wet niet mogen.

Deze kwestie loopt nog wel 
enige maanden door. 
Eric van Westerloo

Links Theo Achten en rechts Bob van der Kolk

Uitwisseling wijkagenten 
regio Zuid-Kennemerland
Heemstede – Per 1 januari 
begint de bekende wijkagent 
Bob van der Kolk in Bloemen-
daal als wijkagent. Zijn col-
lega Theo Achten, sinds 2½ 
jaar in Heemstede actief, ver-
trekt naar Zandvoort. Aan de-
ze wisseling van de wacht is 
nog weinig bekendheid ge-
geven. Bob heeft er dan 42 
jaar opzitten in Heemste-
de waarvan 12 jaar als wijk-
agent. Verantwoordelijk voor 
de totale politiezorg in de 
wijk. Bob  signaleerde sociale 
problemen, kleine criminali-
teit, milieu en verkeer. Trad op 
als de wijkregisseur, kreeg de 
ondersteuning van een wijk-
team en als het nodig was, 
hulp van andere gespeciali-
seerde politiediensten die hij 
vooral de juiste informatie gaf 
om met succes te kunnen op-
treden. In samenwerking met 
collega’s van de surveillan-
cedienst, recherche, milieu 
en jeugd werkt de wijkagent 
voortdurend aan het verbete-
ren en vergroten van de vei-
ligheid in de wijk of buurt. 
Dat heeft Bob twaalf jaar ge-
daan in Heemstede. Wegens 
een reorganisatie wordt Bob 
nu overgeplaatst naar een to-
taal andere omgeving, waar 
hij kennis moet maken met 

andere organisaties en over-
heden, onder andere Riagg, 
GGZ, scholen, woningbouw-
verenigingen, gemeentelijke 
instellingen. Proberen weer 
korte lijntjes te hebben met 
de juiste mensen. Ook het 
babbeltje langs de weg is be-
langrijk, negen keer informa-
tief, de tiende keer raak. Daar 
kun je wat mee! Daar moet 
je de buurt wel voor kennen 
en nog belangrijker, de buurt 
moet jou kennen. Zij zijn het 
vertrouwde gezicht in de 
buurt, de meldingsbereidheid 
is er groot. Bekend maakt be-
mind. De korpsleiding geeft 
aan dat ze met de uitwisse-
ling de motivatie verhogen, 
de blinde vlekken wegha-
len en het vastroesten voor-
komt. Gevraagd naar een re-
actie, ontvingen we de namen 
van de wijkagenten die van-
af 1 januari 2018 in Heem-
stede werken. Jack Opdam, 
Robin Hoogervorst en Diana 
van Kekeren. De wijkagenten 
werken dan samen in één ge-
meente en krijgen geen apar-
te wijk meer toegewezen. De 
burgers hebben in plaats van 
1 wijkagent, nu meerdere 
wijkagenten in hun gemeen-
te.
Ton van den Brink 

Kennemer Jeugd Orkest samen 
met gymnasium en balletschool
Regio - Kennemer Jeugd Or-
kest treedt op in de voorstel-
ling ‘Alles knip ik met een 
schaar’, het resultaat van een 
bijzondere samenwerking 
tussen het Stedelijk Gymna-
sium en de Haarlemse Ballet-
school. Op zaterdagavond 9 
december om 19.30 uur geeft 
het Kennemer Jeugd Orkest 
o.l.v. Matthijs Broers het jaar-
lijkse Najaarsconcert in de 
Philharmonie in Haarlem. De-
ze keer is het orkest een sa-
menwerking aangegaan met 
het Stedelijk Gymnasium en 

de Haarlemse Balletschool 
o.l.v. Rosemarije Zuidgeest. 
Grappige, ernstige en vrolij-
ke gedichten leveren het ver-
haal waarop gedanst en ge-
musiceerd wordt. De gedich-
ten die samen een levensver-
haal vertellen, worden voor-
gedragen door leerlingen van 
het Stedelijk Gymnasium. 
Kaarten kunnen besteld wor-
den via:
www.theater-haarlem.nl of 
aan de kassa van de Phil-
harmonie. Toegangsprijzen: 
17,50 euro.

Film bij WIJ Heemstede: Rainman
Heemstede – Op woensdag 
13 december draait er een 
‘gouwe ouwe’ film in de Lui-
fel. Het is ‘Rainman’ uit 1988. 
De film met Dustin Hoffman 
en Tom Cruise, won maar 
liefst 4 Oscars. Als yuppie 
Charlie’s vader overlijdt, blijkt 
dat hij een broer heeft, de au-
tistische Raymond. Charlie is 
boos als hij er achter komt 
dat zijn vader het grootste 
deel van de erfenis aan zijn 
broer heeft nagelaten. Daar-

om wil hij hem ontvoeren en 
meenemen naar San Francis-
co. Raymond weigert te rei-
zen per vliegtuig, dus moe-
ten zij de lange reis per au-
to maken. Tijdens de lange 
rit leren ze elkaar beter ken-
nen en beginnen ze elkaar 
te waarderen… Je bent wel-
kom in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede om 20.00 uur, 
entree is 7,- euro. Reserveren 
via: www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Busexcursie 
naar 

Kerstmarkt 
Dordrecht

Heemstede - Zaterdag 
16 december vertrekt er 
om 8.30 uur vanaf de Lui-
fel een bus naar de Kerst-
markt in Dordrecht, via 
Drimmelen. U gaat na de 
busreis 2 uur varen waar-
na u aankomt bij de groot-
ste kerstmarkt van Neder-
land, direct bij het centrum 
van Dordrecht.

Om 16.30 uur vertrekt de 
boot weer. U krijgt aan 
boord een warm- en koud 
buffet. Na aankomst in 
Drimmelen, 18.30 uur, 
gaat de bus weer richting 
Heemstede, zodat u rond 
20.15 uur weer terug bent. 

Reserveren en informatie: 
023-5483828.
Kosten: 79,95, betalen bij 
de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
U ontvangt een bewijs van 
inschrijving.

Voor al de excursies van 
WIJ Heemstede geldt dat 
u goed ter been moet zijn.

Nieuwjaars-
wedstrijd
Regio - De voorverkoop voor 
de traditionele Nieuwjaars-
wedstrijd tussen de Konink-
lijke HFC Legends en de Ex-
Internationals KNVB is be-
gonnen. Kaarten voor het 
treffen op zaterdag 6 janua-
ri 2018 kunnen nu online be-
steld worden via http://bit.
ly/2AcL0IQ
De ontmoeting tussen de 
’Koninklijke HFC’ en de voor-
malige Oranje-spelers, de Ex-
Internationals KNVB, is uit-
gegroeid tot een ware tradi-
tie. De eerste keer dat beide 
teams tegen elkaar speelden 
dateert van 1923. De aftrap 

van de 85e editie is om 14.30 
uur op het hoofdveld van de 
Koninklijke HFC in Haarlem-
Zuid.
Het programma begint om 
9.00 uur.
De online voorverkoop is tot 
10.00 uur op zaterdag 6 janu-
ari 2018. En verder is er een 
voorverkoop op vrijdag 5 ja-
nuari 2018 tussen 14.00 en 
17.00 uur in het clubhuis van 
Koninklijke HFC.
Op zaterdag 6 januari zijn 
vanaf 11.00 uur kaarten te 
koop bij de ingang van Ko-
ninklijke HFC, Emauslaan 2 
te Haarlem. 
Toegangsprijzen van 5,50 tot 
12,50 euro.
Kinderen tot 6 jaar mogen 
gratis het veld op.
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Alles begint
bij Bach

Heemstede - Woensdag 
13 december geeft Merlijn 
Kerkhof een lezing over zijn 
boek ‘Alles begint bij Bach’, 
om 20.00 uur bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede.
Wat is klassieke muziek, waar 
komt het vandaan? Wat zijn 
de meest voorkomende stij-
len? Waarom zijn de meeste 
bekende componisten Duits? 
Wat is er zo goed aan de Ne-
gende symfonie van Beetho-
ven of de atonale muziek van 
Arnold Schönberg, en heb-
ben we eigenlijk een Neder-
landse Mozart gehad? In Al-
les begint bij Bach geeft Mer-
lijn Kerkhof ons antwoord op 
die vragen. Alles begint bij 
Bach is geen complete mu-
ziekgeschiedenis, maar een 
boek van iemand die zijn on-
begrensde liefde voor muziek 
met passie wil overbrengen. 
Een toegankelijk en verma-
kelijk begin van een muzikale 
ontdekkingstocht.
Merlijn Kerkhof (1986) is 
schrijver, journalist en mu-
ziekcriticus voor de Volks-
krant. Toegang: 7,50 reserve-
ren gewenst: 023 5282472 of 
info@boekhandelblokker.nl

Bekende en overbekende kerstliederen 
in Oude Kerk Heemstede
Heemstede - In de sfeervol-
le Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in Heemstede is 
op zondag 17 december een 
mooi kerstconcert. Dit wordt 
verzorgd door het Vocaal En-
semble Pur Sang en staat on-
der leiding van Theo van der 
Hoorn, met pianobegeleiding 
van Cornéline Lanooy.
Op het programma staan 
kerstliederen uit 9 verschil-
lende landen waarvan er ve-
le bekend zijn en sommi-
ge ‘overbekend’. Altijd weer 
heerlijk om te horen en te 
zingen! Een greep uit het 
programma: Stille nacht, O, 
come all ye faithful, Hark the 
herald angels sing en nog 
veel meer. 
Pur Sang is in 1989 opge-
richt in Leiderdorp en bestaat 

uit 20 leden. Door vele optre-
dens in binnen -en buiten-
land hebben zij al jaren naam 
gemaakt.

Het concert begint om 15.00 
uur en duurt een uur. Na af-
loop bent u van harte wel-

kom in de Pauwehof om on-
der het genot van een glaasje 
glühwein en een hapje elkaar 
te ontmoeten.

De toegang is vrij, om de on-
kosten te bestrijden wordt 
gecollecteerd.

Pelgrim, boek over predikanten-
zoon die spion werd
Heemstede - Zondag 10 
december geeft Philip Drö-
ge een lezing over zijn nieuw 
verschenen boek ‘Pelgrim - 
Leven en reizen van Christi-
aan Snouck Hurgronje, we-
tenschapper, spion, avontu-
rier’. Dat doet hij bij bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede, om 12.30 
uur. 
Op 21 februari 1885 arriveert 
een bescheiden karavaan in 
Mekka. Op een van de kame-
len zit een figuur die niet an-
ders lijkt dan zijn reisgeno-
ten. Maar eenmaal op een 
veilige plek komt vanonder 
zijn djellaba een Nederlander 
tevoorschijn. Een 28-jarige 
predikantenzoon uit Leiden: 
Christiaan Snouck Hurgronje.
Als een van de eerste wes-
terlingen dringt hij door tot 
het grootste heiligdom van 
de islam, en waagt daarmee 
zijn leven. Om zijn doel te be-
reiken, neemt Christiaan een 
beslissing die de rest van zijn 
leven zal beheersen. Hij be-
keert zich. Of toch niet? Van-
af dat moment leidt Chris-
tiaan een dubbelleven, in 
dienst van zijn nieuwsgierig-
heid, academische eerzucht 
en als Nederlandse spion.
 
Pelgrim is de biografie van 
een man die decennialang 
zijn neus in de grootste po-
litieke en culturele wespen-

nesten van zijn tijd steekt. 
Eerst in Mekka, later in het 
strijdlustige Atjeh, het noor-
delijke deel van Sumatra dat 
de Nederlandse kolonisator 
maar niet weet te onderwer-
pen. In dit boek duikt Philip 
Dröge in het vergeten leven 
van Christiaan Snouck Hur-
gronje; wetenschapper, spi-
on en avonturier in een tijd 
waarin het onbekende nog 
lonkte en de kans bood om 
in exotische oorden naam te 
maken. Hij ontdekt dat Chris-
tiaans dubbelleven voort-
komt uit een complex en 
dubbelzinnig karakter, dat 
hem evenveel roem als pro-
blemen bezorgt.
De toegang bedraagt 5,- euro 
en reserveren is gewenst via:
info@boekhandelblokker.nl 
of 023-5282472.

Philip Dröge.
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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

BEZORGERS/STERS
Binnenkort: wijk Koediefslaan e.o. vacant
En voor: Wijk omg. Kanaalweg en Cruquiusweg 

Lezing/workshop over kerst: 
‘moeten of verheugen’?

Heemstede - De maand december en familiebijeenkom-
sten. Bij sommige mensen roept dit een gevoel op van 
‘spanning’, ‘moeten’ en ’stress’. Er zijn ook mensen die 
zich nu al verheugen op de gezelligheid van het onge-
dwongen samen zijn. Tot welke categorie behoor jij? 

Hoe zou het zijn als je de sleutel krijgt aangereikt om een 
stap te maken in acceptatie en verbinding? Zodat je aan 
het einde van het samenzijn je opgeladen voelt in plaats 
van gesloopt? Op woensdag 13 december wordt een le-
zing/workshop over compassie gehouden bij WIJ Heem-
stede in de Luifel. Wanneer spreek je eigenlijk van accep-
tatie en wanneer van compassie? En veel interessanter is 
de vraag: hoe werkt compassie eigenlijk? Neuro Linguis-
tisch Programmeren (NLP) is een rijke communicatieme-
thodiek, die je helpt begrijpen hoe communicatieproces-
sen werken. 
Je maakt kennis met trainer en coach Rick Shamier en 
zijn werkwijze. De avond is interactief. Je kunt echter ook 
voorafgaand aan de avond een specifieke vraag mailen 
naar: rick@thehugconnection.com.

Locatie: Herenweg 96, Heemstede, aanvang 19.30 uur. 
Entree 8,-. 
Reserveren: www.wijheemstede.nl  en (023)5483828.

Lasergamen en 
andere jeugd-
activiteiten
Heemstede - Op vrijdag 8 
december gaan tieners met 
Plexat (WIJ Heemstede) la-
sergamen in het bos. Ver-
zamelen is om 20.00 uur 
bij Plexat. Na afloop kom 
je daar ook weer terug en 
is er warme chocolademelk 

met slagroom om weer op 
te warmen. Kosten: 2,- euro 
per deelnemer.
Op vrijdag 19 januari wor-
den er pizza’s en shakes 
gemaakt. Welkom in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede tussen 17.00 en 20.00 
uur, kosten 5,- euro per 
deelnemer.
Aanmelden voor laser-
gamen en/of pizza’s maken:
mdoodeman@wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

Trefpunt informatie-avond: 
Onbegrepen gedrag bij dementie
Heemstede - Leven met de-
mentie is geen gemakkelij-
ke opgave, ook niet voor een 
naaste. Zeker als je partner 
of ouder ander gedrag gaat 
vertonen, bijvoorbeeld snel 
boos wordt, wantrouwend is, 
agressief of apathisch wordt. 
Een gevaar is om dit pro-
bleemgedrag te noemen.
Soms ontstaat dit gedrag 
door verandering in de her-
senen, door aanpassingspro-
blemen,
Op woensdag 13 december is 
bij WIJ Heemstede een spe-

ciale informatie-avond over 
dementie en onbegrepen ge-
drag. Er zijn diverse deskun-
digen aanwezig die nuttige 
informatie geven.
Vanaf 19.00 uur is er inloop 
en koffie, om 19.15 de ope-
ning. De toegang is gratis, 
kosten: alleen 2,50 als bijdra-
ge voor de koffie en thee.
Belangstellenden zijn harte-
lijk welkom.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl  en 
(023)5483828.
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Rituelen voor kinderen en 
Wereldlichtjesdag

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

Bij belangrijke gebeurtenis-
sen in het leven gebruiken we 
vaak rituelen als markering.
Rituelen zijn belangrijk voor 
de rouwverwerking bij een 
afscheid door de dood, ook 
voor kinderen. Rituelen kun-
nen gevoelens naar boven 
laten komen en het verlies op 
zo’n moment wat dragelijker 
maken. Uit ervaring weten 
wij dat rituelen die u samen 
kunt beleven u kracht geven 
en verbinden. Iedereen die 
betrokken is, geeft op die 
manier steun aan elkaar. Het 
is goed om samen met kin-
deren te zoeken naar vormen 
van rituelen die ook hen ra-
ken.
Denk hierbij aan het beschil-
deren van een kist, het mee-
nemen van een betekenisvol 
voorwerp naar een uitvaart, 
een ballon oplaten of een 
kaarsje aansteken. Onze 
uitvaartbegeleidsters onder-
steunen u bij de vraag of en 

zo ja welke rituelen bij u pas-
sen. Wij werken nauw samen 
met diverse organisaties en 
ritueel begeleiders die ver-
dere ondersteuning kunnen 
bieden. Ook Wereldlichtjes-
dag is een voorbeeld van een 
ritueel.

Wereldlichtjesdag
Op Wereldlichtjesdag, elke 
tweede zondag in december, 
staan we wereldwijd stil bij 
kinderen van alle leeftijden 
die zijn overleden. De kinde-
ren worden herdacht door, 
om 19.00 uur, een lichtje te 
branden. Dit ritueel biedt een 
moment van troost door ver-
bondenheid en dient als een 
lichtpunt voor nabestaanden. 
Dit jaar is Wereldlichtjesdag 
aanstaande zondag 10 de-
cember.
“ Geen kind is zo aanwezig 
als het kind dat wordt gemist”

Manu Keirse

Als hecht team staan wij garant voor een uitvaart die bij u past.

Herenweg 92 Heemstede
Eksterlaan 104 Haarlem
Tel. 023 - 531 02 38
Dag en nacht bereikbaar.
www.brokkingenbokslag.nl

Ons vaste team van uitvaartbegeleidsters Ons vaste, flexibele team van uitvaartbegeleidsters

samen met u, luisterend, betrokken, stijlvol,
voor iedereen, al dan niet verzekerd

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, fl exibele team van uitvaartbegeleiders

steunen u bij de vraag of en Manu Keirse

Wijziging bestemmingsplan 
Vomarterrein aangenomen
Heemstede - De kogel is 
door de kerk. Collegepartijen 
CDA, VVD, D66 hielden voet 
bij stuk, de Vomar moet er 
komen. Aldus is donderdag 
tijdens de raadsvergadering 
naar voren gekomen. Het zou 
een zegen zijn voor alle an-
dere winkeliers en goed voor 
Heemstede. Zoals ook in ve-
le voorgaande vergaderin-
gen komt die vaststelling van 
verschillende onderzoeksbu-
reaus. Al is het frappant om 
te lezen dat het ene bureau 
anders concludeert dan het 
andere. De oppositie trok, zo-
als verwacht, fel van leer. De 
Zeeuw (GL) wees op de (te) 
hoge geluidsbelasting. Hij 
stelde de vraag: “Kunnen de 
bewoners boven de 45db ge-

luid nog wel in hun tuin zit-
ten?” Hij ziet supermarkten 
liever aan de rand van een 
stad. “Het is een plicht van 
de bestuurders om het cen-
trum leefbaar te houden, er 
is teveel onduidelijk. Niet al-
les wat mag, moet”, vond hij. 
Van Vlijmen (CDA) wilde we-
ten wat er gebeurt als het 
verkeersplan niet werkt. Hij 
vindt het een compromis en 
houdt twijfels over de veilig-
heid. Wethouder Hooij ant-
woordde dat er na een jaar 
wordt bekeken hoe het loopt 
en past het indien nodig aan. 
Maas (PvdA) wond zich op-
nieuw op over de publicatie 
van de gemeente in de krant 
waarin alle voordelen wer-
den opgesomd. De burge-

Op je best met kerst en Oud&Nieuw!
Voor de mooiste secondhand 
galakleding naar Mystique
Heemstede - Tijdens de 
kerstdagen en met Oud en 
Nieuw wil je er natuurlijk 
goed uitzien. Het allermooist 
is dan galakleding. Maar 
waar koop je die, van goede 
kwaliteit, liefst van een be-
kend ontwerper en niet al te 
prijzig? Bezoek dan Mystique 
aan de Herenweg 142. De 
gezellige winkel in het prach-
tige hoekpand heeft een uit-
gebreide en wisselende col-
lectie secondhand designer- 
en merkkleding: casual, en 

dus ook cocktail- en avond-
kleding. Bovendien kies je 
hier bijpassende luxe acces-
soires als tassen, shawls, sie-
raden en schoenen. Welke 
merken zijn er zoal? Pauw, 
Gucci, Prada en Armani om 
maar een greep te noemen. 
Mystique is een begrip voor 
secondhand designer- en 
merkkleding in Heemstede 
en wijde omgeving. 
De kleding is altijd in perfecte 
conditie. Vaste klanten, maar 
ook mensen uit bijvoorbeeld 
de entertainmentwereld ko-
men regelmatig kleding in-
brengen. Dus het moet raar 
lopen wil je hier niet je fa-
voriete outfit tegenkomen, 
chic, elegant, speels, trendy 
of blingbling... Met kerst ben 
jij op je best in gala- of cock-
tailkleding van misschien wel 
Prada of Gucci. 
Kom kijken dus! Dan dinsdag 
t/m zaterdag van 11.00 uur 
t/m 17.00 uur.
Informatie: 023-5286271 en
www.mystiqueheemstede.nl.

HBC G1 - Bloemendaal G1 9-2
De winterkoninkjes...
Al sinds jaar en dag komen HFC G1 en HBC G1 elkaar te-
gen. Is het niet in de competitie, dan is het wel in een toer-
nooi. Zo langzamerhand beginnen we elkaar goed te ken-
nen en de plaagstootjes voorafgaand aan de wedstrijd zijn 
er van beide kanten. Wel is het zo dat HBC meestal aan 
het langste eind trekt. Het vertrouwen in weer een goe-
de uitslag is dan ook groot. Na een min of meer gezamen-
lijke warming-up laat de scheidsrechter de ploegen van 
start gaan. HBC moet even het ritme zoeken, maar daar-
na begint het dan ook wel weer te lopen. Ook HFC kent, 
en vreest, de HBC spits en heeft het strijdplan op hem af-
gestemd. Toch weet hij tot vreugde van de Heemstede-
naren de score open te breken, 0-1. Meer en meer weet 
HFC echter door te dringen tot de laatste linie van HBC. 
Een ongelukkig moment van de laatste man betekent de 
gelijkmaker. HFC zet door en neemt zelfs een voorsprong 
van 2-1. Hoewel er nog wel kansen waren op een grote-
re voorsprong blijft het daar gelukkig bij. In de rust nog 
even de puntjes op de “i” zetten en de teams gaan er weer 
voor. HBC nog feller strijdend voor de volle winst heeft ook 
het betere van het spel. De druk neemt toe en HFC krijgt 
het moeilijk. Zo moeilijk dat er een hulpkeeper aan te pas 
moest komen om de bal uit het doel te houden. De toe-
gekende penalty wordt jammerlijk door HBC gemist. On-
verminderd gaat de strijd door. Vooral Davy dartelt als een 
jong veulen door de wei. Hidde heeft de grootste moeite 
hem van het scoren af te houden, maar slaagt daar toch 
wel in. Uiteindelijk tekent Thomas, met een mooi indraaiend 
schot, voor de gelijkmaker. Een terechte uitslag na weer 
een heerlijke wedstrijd tegen de Koninklijke. De HFC coach 
constateert tevreden dat het verschil steeds kleiner wordt. 
De toekomst zal het uitwijzen. 
Leo Holdorp

 INGEZONDEN

meester pareerde dit door te 
stellen. ”Het houdt veel inwo-
ners bezig. Het college vond 
het nodig om de juiste infor-
matie te verstrekken. Jagten-
berg (HBB) vond dit eenzij-
dig. “Dit is geen voorlichten, 
wees eerlijk en noem bei-
de standpunten.” Maas bleef 
boos en vond het een mis-
stap van het college. Hij had 
meer noten op zijn zang. “Er 
zijn voldoende supermark-
ten.” Hij is niet tegen de Vo-
mar maar wel tegen de lo-
catie, alleen op zaterdag is 
er een parkeerprobleem. Hij 
stelde voor een nieuw man-
daat te vragen aan de kie-
zers op 21 maart, maar daar 
willen de collegepartijen niet 
aan. Het college drijft een wig 
in de Heemsteedse samenle-
ving, vond hij. Hij beet D66 
toe dat deze partij bij de vo-
rige verkiezingen nog tegen 
was. Dat vond Klaassen(D66) 
dan weer onzin. Van der Have 
(HBB) kwam met een kopie 
van de D66 facebookpagina 
aanzetten waarin stond: “Wij 
voelen er niets voor een ook 
in de voorgaande raadsperi-
ode waren wij tegen.” Klaa-
sen verwees naar hun ver-
kiezingsprogramma, daar 
stond dat zij onder voorwaar-
den vóór waren. Hij prees de 
BBO voor hun constructie-
ve opstelling. Hij gaf toe dat 
D66 ook twijfels had, maar 
vind dat het algemeen be-
lang prevaleert. Jagtenberg 
vroeg welk algemeen be-
lang er dan wel wordt ge-
diend. De omwonenden ze-
ker niet. Er is volgens de rap-
porten al voldoende super-
marktruimte. De winkeliers-
vereniging is vóór. Uit een en-
quête van de oppositie bleek 
echter dat de meeste winke-
liers niet zitten te wachten op 
een Vomar. Het grote gebouw 
doet afbreuk aan de uitstra-
ling. “Overweg Alverna moest 
dicht om de veiligheid, is de 
uitrit op de Binnenweg dan 
wel veilig”, sprak Jagtenberg. 
“Je bouwt geen supermarkt 
om de parkeerplaatsen. De 
belastingbetaler draait op 
voor proceskosten als be-
langhebbenden gaan proce-
deren. In het veelgenoemde 
DTNP-rapport staat dat een 
supermarkt van meerwaar-
de kan zijn, maar ook voor 
grote overlast kan zorgen. 
Schaalvergroting is alleen ge-
wenst indien er geen sprake 
is van afname van het woon-
klimaat. Het gaat ten koste 
van de vers food zaken.” Om 
met een kleine meerderheid, 
vier maanden voor de verkie-
zingen, een dergelijk contro-
versieel plan door te druk-
ken, vond zij niet correct. Met 
de collegepartijen vóór en de 
oppositie tegen werd het be-
stemmingsplan aangenomen.
Eric van Westerloo
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Dank u, Sinterklaasje...
Heemstede - Ondanks zijn drukke schema lukte het Sin-
terklaas en zijn Pieten toch om woensdag 29 november 
RCH te bezoeken. De training verliep plotseling heel an-
ders toen er ineens twee Pieten probeerden hun kunsten te 
vertonen op het veld. Maar onverstoorbaar als de Racert-
jes zijn, lieten zij zich niet uit het veld ballen en lieten pas-
ses en moves zien.

Kort daarna kwam ook de Sint onder luid getoeter het ter-
rein oprijden en onder luid gezang van niet alleen RCH-
spelertjes maar ook jongens en meisje van Bitjes en Nop-
jes werd hij binnengehaald. In de kantine was het sprin-
gen en dansen en de Sint had grote moeite kinderen en 
ouders stil te krijgen om een praatje te kunnen maken met 
een aantal spelers en natuurlijk ging het grotendeels over 
voetbal. 
De Sint gaf tips om een nog betere voetballer te worden. 
Na al het praten en dansen moest de Sint weer verder en 
na een fotomoment (foto’s op de RCH-website) buiten was 
het alweer tijd om hem uit te zwaaien. Bij vertrek was er 
voor iedereen nog een heerlijk zakje snoep. 

Sint met Hans en Frans.

Bridgen met 
Sint en Piet
Ondanks het feit dat er 
overal Sinterklaas werd ge-
vierd kwamen er toch 148 
bridgers naar GSV in Heem-
stede om aldaar de derde 
drive te spelen van het sei-
zoen 2017-2018. In de A lijn 
waren alle paren aanwezig 
waarvan een paar met en-
kele invallers.  Halverwe-
ge de middag kwam Sinter-
klaas met zijn zwarte Pieter 
knecht ons met een bezoek 
vereren. Er werd in beide za-
len flink gezongen. De hardwerkende dames achter de bar 
kregen van Sint een Chocoladeletter en de gebroeders v. 
Meeteren ook. Zij zetten elke maand de tafels en stoelen 
klaar en ruimen deze na afloop ook weer op.
In de A lijn ging de winst naar Lenie v. Rixel en An Vink 
met 61,74%. De tweede plaats werd gedeeld door Jeanet 
Uitendaal met Paul Heye en Liesbeth Groenenwegen met 
Gré Sellmeijer. De laatst genoemde dames hebben de kop-
positie gepakt in de algemene rangschikking. Zij leiden met 
een gemiddelde van 56,66%.
Doetie v.d. Meulen en Marjolein Hittenhause grepen de 
eerste plaats in de B lijn met 57,92%. Zij bleven Tiny Pica-
vé en Bep v. Trigt net voor ( 57,08%) .  In de C lijn werd de 
winst gedeeld tussen Ria Groen met Joke Hasenbosch en 
Vera Bruijn met Ed Ploeger. Deze paren scoorden 57,29%.
De winst in de D lijn ging naar Lenie Houtkamp en Jopie 
Kuipers. Met 63,89% bleven zij Carla Hill en Tonny Lam-
mers net voor ( 62,50%) Door een slechte score in novem-
ber waren deze paren ver afgezakt en nu hebben zij zich 
weer naar de B lijn gespeeld.  
Henny v. Keulen haar partner Evelien is al een paar keer 
afwezig (operatie) waardoor Hennie met Lieneke Tielen-
burg kwam spelen. In november was het een drama (re-
glementair 45%)  waardoor zij in de E lijn terecht kwamen 
en nu ging het een stuk beter. Het werd 59,72%. Gecorri-
geerd naar 55%. Hierdoor mogen zij in januari in de C lijn 
hun kunsten vertonen.

INGEZONDEN

Aqua Wubble in Sportplaza
Heemstede - Met ingang 
van zaterdag 6 januari 2018 
begint SportPlaza Groenen-
daal met ‘Aqua Wubble boot-
camp’ lessen. Er zijn twee 
groepen, die van 11.15 tot 

12.00 uur en van 12.00 tot 
12.45 uur. Aqua bootcamp 
is een intensieve workout op 
een zogenaamde drijfmat, de 
Aqua Wubble. Belangstellen-
den zijn welkom op zaterdag 

Banen zwemmen in warm water en 
tegelijk circuittraining in golfslagbad
Heemstede - Met ingang 
van zaterdag 6 januari 2018 
start SportPlaza Groenendaal 
starten met banen zwemmen 
in warm water en tegelijker-
tijd is het mogelijk een cir-
cuittraining te volgen in het 

golfslagbad. Daarna is de-
ze activiteit elke zaterdag van 
7.00 tot 7.50 uur en maandag 
tot en met vrijdag van 7.00 tot 
8.30 uur in het golfslagbad.
De circuittraining is een wor-
kout op eigen tempo met be-

hulp van diverse materialen 
met leuke en interessante 
oefeningen. 
De try out hiervan  is op dins-
dag 12 en 19 december (wel 
met normale ‘banen entree’).
Doe mee!

Jeugd HBC Gymnastics viert pietenfeest: mijter 
gooien, pepernoten raden en blije gezichtjes
Heemstede - Op woensdag 
29 november was het een 
drukte van belang in de gym-
zaal van de Evenaar. De kin-
deren werden welkom gehe-
ten door de trainster Moni-
que. Nadat de Pieten de zaal 
verkend hadden, werden er 
groepjes gemaakt en gestart 
met allerlei behendigheids-
spelletjes. Zo mochten zij 
met een pepernoot op een le-
pel omhoog lopen en omlaag 
glijden op de glijbaan, zon-
der het pepernootje te verlie-
zen. Het volgende onderdeel 
was balk.
Hier kreeg je een viltje en 
bekertje dat je aan het ein-
de kon opstapelen tot een 
hoge toren. Op naar de vol-
gende: met een pittenzakje 
‘mijter gooien’. Wie bewoog 
meer? De kinderen die gooi-
den of Lars die de pittenzak-
jes steeds moest verzame-

len? Hierna met een knijper 
over en onder de touwtjes 
door. Ook stond er een gro-
te trampoline, waar je heer-
lijk op kon springen. Was je 
moe dan kon je uitrusten bij 
het ‘memorie’, kleuren en 
het aantal pepernoten ra-
den. Ian Pickee was hier heel 

erg goed in, hij wist het juis-
te aantal noten te raden. Met 
zijn allen werd de Pietendans 
nog gedaan en iedereen ging 
naar huis met een cadeautje 
en een zakje lekkers. Met al-
lemaal blije gezichtjes was 
het een zeer geslaagde mid-
dag.

9 en 16 december om mee te 
doen met de try out lessen. 
Er kunnen per groep maxi-
maal 12 deelnemers tege-
lijk meedoen. Omdat dit een 
zeer intensieve workout is, is 

het de bedoeling om tijdens 
de try outs te wisselen. De try 
outs zijn gratis. Voor de les-
sen vanaf januari moet u in-
schrijven vanwege een be-
perkt aantal drijfmatten.

Foto: Bas Zurburg
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Alliance Française
Donderdag 7 december
Bijeenkomst met Sylvain 
Lelarge: Le système D, 
amusante Franse taalgrap-
jes. De Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede.
Aanvang 20.15u.
Toegang niet-leden:
8,- euro. 

Auteursbezoek
Zondag 10 december 
Philip Dröge over boek 
‘Pelgrim - Leven en rei-
zen van Christiaan Snouck 
Hurgronje, wetenschapper, 
spion, avonturier’. Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede, 12.30u. 
Toegang: 5,-. Reserveren: 
info@boekhandelblokker.
nl of 023-5282472.  

Woensdag 13 december 
Merlijn Kerkhof bij Boek-
handel Blokker over zijn 
boek ‘Alles begint bij Bach’. 
20u. Binnenweg 138. Toe-
gang: 7,50 euro.
Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl

Dementie
Woensdag 13 decem-
ber, avond in de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede met 
deskundigen over demen-
tie en onbegrepen gedrag. 
V.a. 19.15u. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl  en 
(023)5483828.

Film
Woensdag 13 decem-
ber ‘Rainman’ in de Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. Toegang: 7,- euro. Aanv. 
20u.  Info:
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Jeugd
Vrijdag 8 december La-
sergamen met Plexat, jon-
gerenafdeling WIJ Heem-
stede. 20u. Herenweg 96 
Heemstede. Deelname: 2,- 
euro. Info:
mdoodeman@wijheemste-
de.nl of 023-5483828.

Woensdag 13 december 
Knutselclub WIJ Heemste-
de maakt een engel. 13.30-
15u. Entree: 5,- euro. Aan-
melden: 5483828.

Kerstmarkt
Zondag 10 december 
14.30u kerstmarkt en kerst-
samenzang Bavokerk 
Heemstede, Herenweg 88. 
Ook voor kinderen van alles 
te doen. 

Zondag 17 december Markt 
in het centrum. Aangebo-
den door winkeliersvereni-
ging Raadhuisstraat/Bin-
nenweg Heemstede.
Info: www.wch.nl.

Kunstvesper
Zondag 10 december Stil-
te en inspiratie bij een kunst-
werk, ditmaal van Caroline 
Doornenbal. PKN Heemste-
de, Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. 17u. En-
tree vrij.
 
Lezingen
Dinsdag 12 december 
Roemenië en Bulgarije be-
licht door Anne Catrien Gie-
lens bij WIJ Heemstede 
(Trefpuntlezing). 13.30u. Lui-
fel, Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 5,- euro. Opga-
ve: www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

Woensdag 13 december 
Workshop/lezing Compas-
sie voor kerst met trainer/
coach Rick Shamier. He-

AgendA renweg 96 Heemstede, in 
de Luifel. Aanv. 19.30u. En-
tree: 8,- euro. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

Mamacafé
Vrijdag 8 december, 
10–11.30 uur, Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1 in Heemstede. Thema: 
voorlezen met ondersteu-
nende gebaren.
Gratis toegang.
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Media Café
Donderdag 14 decem-
ber, 13.30u inloop over 
computers en smartpho-
nes, de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Gratis toegang. 
Info: www.wijheemstede.nl  
of (023)5483828.

Muziek
Zaterdag 9 decem-
ber Christmas Carol Con-
cert, The Anglican Singers, 
20.15u.
Oud Katholieke kerk, Kin-
derhuissingel 74 Haarlem. 

Zondag 10 december, 
16u Voice Company met 
Argentijns programma. 
Adelbertuskerk Haarlem, 
hoek Rijksstraatweg en 
Zaanenstraat. Kaarten à 15 
euro (voor kinderen: 10 eu-
ro) via: info@
thevoicecompany.org.
Zie ook: www.
hetvoicecompanykoor.nl.

Kerstconcert Haarlems Ge-
mengd Koor, Philharmo-
nie Haarlem. Aanv. 14.30u. 
Kaarten: 28,- en 15,- euro 
voor kinderen t/m 12 jaar 
via de Philharmonie Haar-
lem en via koorleden.

Zaterdag 16 decemer 
Christmas Carols olv Piet 
Hulsbos in de Oude Kerk 
Heemstede (Wilhelmina-
plein). 16.30u. Gratis toe-
gang, deurcollecte.

Zondag 17 december 
Kerstconcert in Oude Kerk 
Heemstede, 15u met Vo-
caal Ensemble Pur Sang 
olv Theo van der Hoorn. 
Na afloop samenzijn in de 
Pauwehof. Toegang vrij met 
deurcollecte.

Tentoonstellingen/
exposities
Vrijdag 8 december t/m 
zondag 7 januari op drie 
locaties (De Waag, Kloos-
tergangen en N-H archief) 
expositie KZOD ikv aan-
loop naar 200-jarig be-
staan in 2021 met deelna-
me 69 kunstenaars. Zie: 
www.kzod.nl.
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Gym voor senioren bij GSV
Heemstede - GSV-Heem-
stede, sectie gymnastiek, 
heeft een 55+ lesuur voor se-
nioren op donderdagavond 
op het programma staan.
U begint met een warming 
up (gebaseerd op Pilates oe-
feningen) en daarna worden 
op informele wijze een paar 
potjes volleybal gespeeld. 
Enthousiasme is hier belang-
rijker dan techniek. Het les-
uur begint om 21.00 uur. 
Plaats van handeling: de 

gymzaal van de Icarusschool 
aan de Kerklaan/hoek Burg. 
van Lennepweg in Heemste-
de. Daar neemt u de 2e in-
gang. 
U kunt vrijblijvend aan twee 
proeflessen meedoen en dan 
beslist u of  het wat voor u is. 
Informatie bij de sportlei-
der Han Rabenberg: 06-
23203190 of 023-5287167 en 
op de website:
www.gsv-heemstede.nl.

Knutselclub maakt kerstengel
Heemstede - Woensdag 13 
december maken we op de 
Knutselclub van WIJ Heem-
stede een kerstengel. De 
knutselclub is voor jongens 
en meisjes van 5 t/m 10 jaar, 
van 13.30 tot 15.00 uur bij 
WIJ in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5,- euro. Graag per 
keer aanmelden via 5483828.

Kerstconcert Haarlems Gemengd 
Koor in Philharmonie Haarlem
Regio - Op zondag 10 de-
cember, in het weekend van 
de Haarlemse Kerstmarkt, 
zingt het Haarlems Gemend 
Koor het Oratorio de No-
el van Saint-Saëns en an-
dere romantische kerstmu-
ziek van bekende componis-
ten, daarbij begeleid door het 
beroemde Cavaillé-Coll-Or-
gel, een harp, een strijker-
sensemble en professione-
le solisten. Het concert vindt 
plaats in de Philharmonie 
Haarlem en start om 14.30 
uur.
In het Oratorio de Noël 
wordt het aloude kerstver-
haal verteld, in de origine-
le Latijnse tekst. Elgar zet-
te met ‘The Snow’ een tekst 
van zijn vrouw op muziek: ‘O 
ziel, blijf zo helder als eens de 
sneeuw, blijf als de sneeuw 

zo puur…’ De Ceremony of 
Carols  van Britten bezingt de 
intocht van de Heer, heet alle 
heiligen welkom  en vereert 
moeder Maria. Britten heeft 
zich daarbij laten inspire-
ren door vroeg Engelse tek-
sten, begeleid door een harp. 
De eerste Carol in de Fanta-
sia van Vaughan Williams is 
een machtige baritonsolo ge-
volgd door bewerkingen van 
oude Christmas Carols, ge-
zongen door het koor. John 
Rutter verknoopte oude en 
nieuwe muziek in zijn bewer-
kingen van Christmas Carols.
Meer informatie over het 
concert vindt u op:
http://www.hgk-koor.nl/
Kaarten (à 28,- euro en 15,-  
euro voor kinderen) bij de 
Philharmonie alsook via de 
koorleden.

Fotopresentatie 
Roemenië en 
Bulgarije
Heemstede - Graag laat An-
ne Catrien Gielens u foto’s 
zien over twee bijzondere en 
interessante landen in Oost-
Europa: Roemenië en Bul-
garije. U ziet in deze lezing 

het leven van deze mensen 
in dorpen en steden, en de 
mooie bouw van orthodoxe 
kerken.

De Trefpunt-WIJ Lezing is bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
op dinsdag 12 december om 
13.30 uur. Entree: 5,-. Reser-
veren kan via:
www.wijheemstede.nl 
of (023)5483828.

Workshop 
Pinterest

Heemstede - Pinterest is 
een app met duizenden 
afbeeldingen op het ge-
bied van koken, natuur, 
kunst, enz. die inspireren, 
enthousiasmeren, je op 
ideeën brengen. Wat heb 
je nodig? Een tablet, lap-
top of smartphone voor 
de workshop Pinterest 
op donderdag 14 decem-
ber om 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Toegang: 8,- euro. Reser-
veren via: www.wijheem-
stede.nl en (023)5483828.

Open Inloop: 
Media Café

Heemstede - Donderdag 14 
december is er om 13.30 uur 
een open inloop bij het Me-
dia Café in de Luifel Heem-
stede, hier kunt u terecht met 
al uw vragen over uw com-
puter, iPad, tablet en smart-
phone. Het Media Café wordt 
georganiseerd i.s.m. de Bibli-
otheek Zuid Kennermerland 
bij WIJ Heemstede en is gra-
tis toegankelijk.
Info: www.wijheemstede.nl  
of (023)5483828.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergaderingen 
raadscommissies 

december

In deze uitgave:
- Exploitatieovereenkomst 
 De Slottuin
- Bewonersavond project 
 Spaarnelicht

Afscheid burgemeester 
Marianne Heeremans
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties 
en bedrijven, van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het 
raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de gelegenheid om afscheid te 
nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. Zij stopt op 15 
januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.
 
In de hal van het raadhuis staat een bus waarin u een bijdrage kunt doneren voor een mooi initiatief: 
het Rouwcafé. Een mobiel ‘café’ waar voor iedereen die met verlies en rouw is geconfronteerd de 
mogelijkheid bestaat elkaar in een sfeer van kunst en cultuur te ontmoeten.

Namens het gemeentebestuur van Heemstede,

mr. Willem van den Berg drs. Irma Hesp mr. Christa Kuiper
secretaris griffier locoburgemeester

Vergaderingen raadscommissies 
december
De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden op respectievelijk 12, 13 en 14 
december 2017 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. U bent van harte uitgenodigd bij 
deze vergaderingen aanwezig te zijn.

Agenda commissie Samenleving 12 december:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 12 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Vervanging KO-Bus (A-stuk)
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

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

Agenda commissie Middelen 13 december:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 13 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

KennemerKust 2018 (B-stuk)
- Rekenkameronderzoek samenwerking Heemstede 

Bloemendaal (A-stuk)
- Zesde voortgangsrapportage ambtelijke 

samenwerking Heemstede & Bloemendaal 
(C-stuk)

- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
(A-stuk)

- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 
basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Financiële verordening 2018 (A-stuk)
- Belastingverordeningen 2018 (A-stuk)

- Uitvoering motie ‘Minder afval loont’ (C-stuk)
- Managementrapportage 2017 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 
(op verzoek van PvdA)

- Brief gemeente Bergeijk beloningsbeleid 
bestuursvoorzitter

- Voorstel om aan te sluiten bij de statiegeldalliantie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 14 december: 
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 14 december 2017
- Spreekrecht burgers
- Principeverzoek Masterplan Berkenrode, 

Herenweg 131 (B-stuk)
- Voorstel verkeersveiligheid rondom basisscholen 

(B-stuk)
- Voorlopig technisch-ontwerp van de haven 

vrijgeven voor inspraak (B-stuk)
- Hek t.b.v. oversteek Cruquiusweg-Cloosterweg-

Nijverheidsweg (B-stuk)
- Handhavingstraject baggerdepots op Manege 

Rusthof, Glipperweg 4 (op verzoek van 
GroenLinks)

- Ingekomen stukken
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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



De gemeenten Heemstede en Bloemendaal 
zoeken een:

Specialist GIS/Geo-ict 
(36 uur)

Ben jij een professional met expertise op 
het gebied van data, techniek en analyse 

van gegevens? Werk je graag mee aan een 
ambitieuze ontwikkeling van ons databeheer? 
En werk je het liefst in een jong team met alle 

ruimte voor ontwikkeling?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl en reageer 

uiterlijk 17 december 2017.

Exploitatieovereenkomst De Slottuin II
Burgemeester en wethouders van gemeente 
Heemstede maken volgens artikel 6.24 lid 3 Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) bekend, dat tussen 
de gemeente Heemstede en Hoorne Vastgoed 
Ontwikkeling BV een overeenkomst over 
grondexploitatie als bedoeld in de Wet ruimtelijke 
ordening is gesloten voor de herontwikkeling van 
het terrein van het voormalige Nova College aan 
de Cruquiusweg/ Ir. Lelylaan te Heemstede (De 
Slottuin). 

Volgens artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke 
ordening ligt vanaf woensdag 6 december 
gedurende 6 weken een zakelijke beschrijving 
(college- en raadsbesluit en bijbehorend 
raadsvoorstel) van deze overeenkomst ter inzage in 
het raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Als u vragen heeft over dit project, neem 
dan contact op met de heer R. Visser via 
telefoonnummer (023) 548 57 58.

Nieuwe beleidsregels
Op 21 november 2017 heeft het college de 
volgende beleidsregels vastgesteld:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2017
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters 

van een woning, woonschip of woonwagen 
Participatiewet Heemstede 2017

- Beleidsregels parttime zelfstandigen 
Participatiewet Heemstede 2017

- Beleidsregels heroverwegen maatregel 
Participatiewet Heemstede 2017

Deze beleidsregels treden met terugwerkende 
kracht in werking vanaf 1 januari 2017.
De volgende beleidsregels zijn hiermee vervallen:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2013
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters van 

een woning, woonschip of woonwagen 2004
- Beleidsregels parttime zelfstandigen in de 

bijstand Heemstede 2014
- Beleidsregels heroverwegen maatregel 

Participatiewet Heemstede 2015

Op 5 september 2017 heeft het college 
het Strategisch Gemeentebreed 
Informatieveiligheidsbeleid 2017 en het Tactisch 
Gemeentebreed Informatieveiligheidsbeleid 
2017vastgesteld. Deze beleidsregels treden in 
werking op 7 december 2017. 

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

Ontwikkelperspectief Binnenduinrand 
ligt ter inzage
De colleges van de gemeenten Bloemendaal, 
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemstede, Velsen, Zandvoort en de 
provincie Noord-Holland hebben besloten het 
Ontwikkelperspectief Binnenduinrand voor inspraak 
vrij te geven. 

Wat is het Ontwikkelperspectief 
Binnenduinrand? 
Het Ontwikkelperspectief is een visie die schetst 
hoe de overheden samen met maatschappelijke 
partners, ondernemers en bewoners het 
hoogwaardige landschap van de Binnenduinrand 
voor de toekomst veilig kunnen stellen en verder 
kunnen versterken. Het Ontwikkelperspectief vormt 
een belangrijke bouwsteen voor de nog op te stellen 
omgevingsvisies. Daarnaast is het een toetsingskader 
voor (boven)lokale opgaven en initiatieven. 
Het plangebied is begrensd door het 
Noordzeekanaal in het noorden; de provinciegrens 
met Zuid-Holland in het zuiden, de Noordzee in het 
westen (waarbij een deel van de Noordzee tot het 
plangebied behoort), en grofweg de lijn de N208, 
het Spaarne en de Ringvaart in het oosten. 

Inspraak
Het Ontwikkelperspectief ligt van 8 december 
2017 tot 2 februari 2018 ter inzage en kunt 

u zienswijzen geven. Schriftelijke zienswijzen 
stuurt u binnen bovengenoemde termijn naar 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of per e-mail 
gemeente@heemstede.nl. Reacties per mail kunt u 
ook sturen naar binnenduinrand@haarlem.nl
Het Ontwikkelperspectief gaat uiteindelijk door de 
raden van de samenwerkende gemeenten worden 
vastgesteld.

Stukken ter inzage
Het concept-Ontwikkelperspectief en de 
bijbehorende stukken zijn digitaal te vinden 
via www.heemstede.nl en www.haarlem.nl/
binnenduinrand. Ook liggen de documenten 
tijdens de hierboven genoemde inspraakperiode ter 
inzage in de publiekshal van het gemeentehuis in 
Heemstede. 
Op woensdag 24 januari 2018 om 20.00 uur 
vindt in het gemeentehuis van Heemstede een 
informatiebijeenkomst over dit onderwerp plaats. 
U bent van harte welkom hierbij aanwezig te zijn.

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met de 
heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid 
via telefoonnummer (023) 548 57 64 of per e-mail 
r.vanderaar@heemstede.nl



Verlenen omgevingsvergunning en verklaring van geen 
bedenkingen paarden-inloopstal Leidsevaartweg ongenummerd
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van het bepaalde in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en 
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend 
dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend 
voor het in afwijking van het bestemmingsplan 
‘Herziening landgoederen en groene gebieden’ 
bouwen van een inloopstal voor paarden aan de 
Leidsevaartweg ongenummerd (kadastraal bekend 
gemeente Heemstede, sectie B, nummer 9531). De 
gemeenteraad heeft hiervoor een verklaring van 
geen bedenkingen afgegeven. 
De omgevingsvergunning, verklaring van geen 
bedenkingen en bijbehorende stukken liggen 
tussen donderdag 7 december 2017 en 18 januari 
2018 ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning en verklaring van 

geen bedenkingen zijn digitaal te raadplegen 
op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
OVstalleidsevweg-0201). Ook liggen de ontwerpen 
tijden bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Beroep instellen tegen het besluit? 
Belanghebbenden die een zienswijze tegen 
het ontwerpbesluit hebben ingediend of de 
belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden 
verweten dat niet tijdig te hebben gedaan kunnen 
beroep instellen tegen het besluit. Dat moet binnen 
6 weken na de dag van de terinzagelegging van het 
besluit (uiterlijk 18 januari 2018). Het beroepsschrift 
moet worden ingediend bij Rechtbank Noord-
Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. De beschikking treedt in werking nadat de 

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, telefoonnummer 
023-5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Bewonersavond over inrichtingsplan Spaarnelicht
Op het voormalige terrein van het Spaarne 
Ziekenhuis aan de César Francklaan in Heemstede 
wordt het project ‘Spaarnelicht’ ontwikkeld. Dit 
project omvat de bouw van twee woongebouwen 
met in totaal 62 woningen. Het openbare terrein 
rondom de woongebouwen wordt parkachtig 
ingericht. Op donderdagavond 7 december 2017 
vindt een bewonersavond plaats over het 
concept-inrichtingsplan. 

Doel van de avond
Tijdens deze avond licht de landschapsontwerper 
het ontwerp van de openbare ruimte toe. 
Aanwezigen krijgen aan de hand van grote borden 
de verschillend thema’s te zien. Uiteraard is er ook 
de gelegenheid om aan de ontwikkelaar en de 
gemeente vragen te stellen en opmerkingen mee 
te geven. Voor een compleet beeld ligt ook een 
ontwerp van de woongebouwen ter inzage. 

termijn voor het indienen van een beroepsschrift is 
verstreken. U kunt- met DigiD - ook digitaal beroep 
indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.
rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Degene die er veel belang bij heeft dat dit 
besluit niet in werking treedt, kan een voorlopige 
voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland (zie bovenstaand 
adres). Wanneer een voorlopige voorziening wordt 
aangevraagd treedt de beschikking pas in werking 
nadat hierover een beslissing is genomen. Een 
voorlopige voorziening kunt u - met DigiD - ook 
digitaal indienen bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 

Contact 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. Visser via telefoonnummer (023) 548 57 58 
of per e-mail gemeente@heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 3, het kappen van 20 bomen, de 

bouw van een polikliniek van SEIN, wabonummer 
242072, ontvangen 24 november 2017

- Clusiuslaan 4, het kappen van een es en een den, 
wabonummer 241958, ontvangen 21 november 
2017

- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen van een 
overkapping, wabonummer 242024, ontvangen 
22 november 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 37, het vergroten van een 

dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
214696, verzonden 1 december 2017

- Weiland, Leidsevaartweg ongenummerd 
(kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie 
B, nummer 9531) inloopstallen met opslagruimte 

en verharding, voor het schuilen van paarden, 
wabonummer 14244, verzonden 28 november 
2017. Een beroepschrift moet uiterlijk 18 januari 
2018 worden ingezonden.

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’.

Waar en wanneer? 
Op donderdag 7 december 2017 om 20.00 uur 
(inloop vanaf 19.30 uur) bent u van harte welkom 
in het raadhuis, Raadhuisplein 1 in Heemstede. 
In verband met de organisatie geeft u uw 
aanwezigheid vooraf aan bij de heer R. Visser via 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
‘Aanmelding bewonersavond Spaarnelicht’.
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