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gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Let op: eerder 
aanleveren 
voor kerst

Heemstede – Kerstmis 
valt dit jaar op maandag 
(25) en dinsdag (26 de-
cember). Dat houdt in dat 
de deadline voor het aan-
leveren van kopij en ad-
vertenties niet op dinsdag 
12.00 uur is, zoals gewoon-
lijk. Kopijschrijvers en ad-
verteerders moeten vrij-
dag 22 december aanhou-
den als uiterste aanlever-
dag en dan vóór 12.00 uur. 
De Heemsteder verschijnt 
na de kerstdagen gewoon 
op woensdag (27 decem-
ber). Let andermaal op: dit 
is de laatste krant van het 
jaar, dus informatie en ad-
vertenties betrekking heb-
bend op het Oudejaars-
feest dienen in die krant 
te worden opgenomen. 
Dus aanleveren tot uiter-
lijk vrijdag 22 december, 
12.00 uur. Advertenties:
aanlever@heemsteder.nl 
en redactionele berichten:
redactie@heemsteder.nl.

“Wij denken dat dit een superfoto is voor
onze favoriete krant!” Zo schrijft Jill de Wit 
Hamer Carson de redactie. Bijgevoegd een 
inderdaad kleurige en echt winterse foto van 
Gracie (8) and Frances (7) de Witt Hamer, die 
met een buurvrouw een praatje maken. Dat 
was maandag rond vier uur in de middag, op 
de JR Thorbeckelaan. 

Herkenbaar voor Heemstede, 
de watertoren die ditmaal niet 
erg afsteekt met zijn sneeuw-
tint. Mooi is ‘ie wel, gefotogra-
feerd door Harry Opheikens. 

Een sneeuwplaatje, schrijft Theo Out bij
deze foto. Met recht een pláátje!
Een sneeuwplaatje, schrijft Theo Out bijEen sneeuwplaatje, schrijft Theo Out bij

Manpadslaangebied inzet bij verkiezingen
Heemstede - Wat bij de dis-
cussie rond de Vomar niet 
doorging, gaat bij de plannen 
rond het Manpad wel gebeu-
ren. Het plan zal inzet worden 
bij de komende verkiezin-
gen. Wethouder Sebastiaan 
Nieuwland krijgt de plannen 
voor 21 maart 2018 niet rond. 
Er zijn heel veel zienswij-
zen ingediend en het colle-
ge gaat deze eerst bestude-
ren. In de zienswijzen worden 
veel suggesties gedaan hoe 
het gebied ingericht kan wor-
den. “Wij kiezen voor zorgvul-
digheid, de tijd is van onder-
geschikt belang”, verklaarde 
Nieuwland. Bij de onderhan-
delingen over een nieuw col-
lege in 2014 bereikten HBB, 
CDA en de VVD al overeen-
stemming om een aantal wo-
ningen te bouwen met veel 
water en groen. Van de op-

brengst kon het gehele ge-
bied als natuur worden in-
gericht. De ongeveer 20 wo-
ningen in de zuidwest hoek 
van het terrein leek een haal-
baar plan. In ruil voor steun 
aan de vestiging van de Vo-
mar bedong D66 een her-
nieuwd onderzoek naar het 
Manpadslaangebied. Het on-
derzoek kwam er maar geeft 
verschillende opties. Het eer-
dere aantal woningen werd 
losgelaten en daarvoor in de 
plaats kunnen appartemen-
ten of bijvoorbeeld Tiny Hou-
ses komen. Op verschillende 
plekken in het gebied. 

Vooral de bewoners van de 
Rivierenwijk zien de komst 
van hoogbouw niet zitten. 
Zelfs hun speelterrein zou er 
aan moeten geloven. In ja-
nuari presenteert het colle-

ge plannen van welke zij me-
nen dat er overeenstemming 
is. Cruciaal is de medewer-
king van de grondeigena-
ren, onder andere verenigd in 
Parck Manpad en Synchroon. 
Zij zien weinig in de voorlig-
gende opties. Iedereen kijkt 
dus uit naar de punten waar-
over dan wel overeenstem-
ming is bereikt. Zonder de 
medewerking van de grond-
eigenaren lijkt een oplossing 
ver weg. Volgens de wethou-
der is er tenminste overeen-
stemming om het midden-
gebied groen te houden. Een 
buurtbewoonster liet deze 
krant weten: “Waarom geen 
betaalbare woningen in een 
nieuwe woonwijk Manpad of 
laat het anders liggen zoals 
het er nu ligt.” Stichting Man-
pad (buurtbewoners) wil he-
lemaal geen bebouwing. De-

ze opties lijken een gepas-
seerd station. De wethouder 
zou het vreemd vinden als er 
na de verkiezingen niet op de 
ingeslagen weg wordt ver-
der gegaan. In het VVD pro-
gramma staat dat zij beperk-
te woningbouw toestaan in 
samenwerking met alle be-
trokkenen. Nieuwbouw bij 
voorkeur in het middenseg-
ment en/of Tiny Houses. Ze 
willen in het Manpadslaan-
gebied nadenken over nieu-
we woonconcepten, econo-
mische logica, en duurzaam-
heid.
Het CDA vindt aansluiting bij 
het Huis te Manpad even-
als het voortbestaan van de 
volkstuinen belangrijk en 
wil woningbouw toestaan 
om natuur te bekostigen.
De overige partijen hebben 
nog geen programma uitge-
geven.
Eric van Westerloo

Misschien wel het bekendste Heemsteed-
se pand: het raadhuis. Altijd mooi maar zeer
zeker ook met sneeuw (foto: Bart Jonker).

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Ham-

lapjes
500 gram

6.50

Winters Heemstede



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 17 december 
Derde Adventszondag
Oude Kerk, 10u.  
ds. A. Molendijk, Crèche  
(tot 4 jaar) en Kinderkring 
(4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 17 december om 
10u. 3de Adventzondag
Ds. P. Stam uit Katwijk
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 17 december, 
10.30u.Eucharistieviering, 
m.m.v. Bavokoor, vg pas-
toor J-J van Peperstraten.  

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 (45)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 december, 10u. 

kand. A. Post (Rijnsburg)

www.adventskerk.com

Raadhuisstraat 87, ook weer 
zo’n fraai oud pand uit 1912, 
althans het winkelwoonhuis. 
De foto komt vanaf de web-
site van fi rma Assema en laat 
het pand zien ten tijde van 
‘N.V. Heemsteedsche Stoom 
Boek- en Handelsdrukke-
rij A.M.C. Schellekens’. Het is 
een gemeentelijk monument, 
waarvan de pui nog origi-
neel is. Eerder op dit adres 
zat van 1902 tot 1911 koper-
slagerij J.G. Th. Küpers. Hoe-
wel toen nog geen drukkerij 
Van Assema, zoals we dat la-
ter kennen, werkte bij Schel-
lekens Hendrik van Assema. 
Het was niet alleen een druk-
kerij, maar ook een kantoor-
boekhandel, lezen we in di-
verse advertenties. In de ja-
ren 30 zien we dat de druk-
kerij als bijkantoor vermeld 
wordt van N.V. Drukke-
rij Voorheen de Erven Loos-
jes uit Haarlem. Veel adver-
tenties in het Haarlems Dag-

blad geven als reactieadres 
Raadhuisstraat 87. Hendrik 
van Assema werd in 1932 ei-
genaar van de drukkerij en in 
1942 werd de naam van het 
bedrijf veranderd in Heem-
steedsche Drukkerij H. van 
Assema.
Op 13 december 1941 een 
oproep in het Haarlems Dag-
blad voor een vergadering 
van aandeelhouders, waar-
in o.a. een voorstel tot ont-
binding van het vennoot-
schap. In het adressenboek 
van Heemstede van 1 janu-
ari 1948 veel ‘Van Assema’s’ 
in het bedrijf: H. van Assema, 
boekdrukker en de twee ty-
pografen Joh. N. van Assema 
en N. Chr. van Assema.
In 2016 neemt Van Asse-
ma Grafi media drukkerij Van 
Lierop uit Hillegom over en 
gaan tevens verhuizen van-
uit de Raadhuisstraat 87 naar 
Kerklaan 29, waardoor na 
104 jaar de drukkerij uit de 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  17 december, 10u.: 
‘Joost’ met Bettine Siertse-
ma. 
Derde zondag van Advent 
Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

winkelstraat verdwijnt. Na 
een korte leegstand/verbou-
wing wordt op 10 juni 2017 
‘Hairstudio Hairforce1’ ge-
opend.

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 10 december 
2017 in de sneeuw en laat 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 december, 10u. 
‘Ontmoeting’.
Spreekster: mevr. Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

zien dat het pand niet heel 
veel veranderd is.
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). 





Hoog hek op middenberm Cruquiusweg
Heemstede - Het blijkt in 
de praktijk dat voetgangers 
en soms ook fietsers de be-
groeide middenberm van de 
Cruquiusweg gebruiken bij 
het oversteken. Recent werd 
een overstekende dame bijna 
geschept door een auto.

Het college vindt het een on-
acceptabele en onveilige si-
tuatie. Temeer daar er ook 
veel leerlingen van Hage-
veld deze illegale oversteek 
gebruiken. “Ik wil ongeluk-
ken voorkomen en daarom 
nemen wij nu zo snel moge-

lijk maatregelen”, verklaar-
de verkeerswethouder Hel-
een Hooij. Het is de bedoe-
ling dat er een flink hek 
wordt geplaatst op de mid-
denberm tussen de bomen. 
Het zal een aardig hoog hek 
moeten worden om vooral de 

Wethouder Nieuwland reikt cheques uit aan drie Heemsteedse 
organisaties namens het Meerlandenfonds.

Heemstede - Op donderdag 
7 december hebben 112 goe-
de doelen en verenigingen in 
de Witte Kerk in Nieuw-Ven-
nep een bijdrage ontvangen 
uit het Meerlandenfonds. 
Ook in 2017 heeft Afvalver-
werkingsbedrijf Meerlanden 
een bedrag van 50.000,- eu-
ro in het fonds gestort om 
goede doelen en (sport)ver-
enigingen uit de omgeving 
te ondersteunen. Er waren 
in totaal 264 aanmeldingen. 
Tijdens de donatie-middag 
mochten 44 vertegenwoordi-
gers van instanties kort iets 
vertellen over de besteding 
van hun gift. Angeline Kier-
kels, directeur van Meerlan-
den, sprak van een inspire-
rende middag waarop zove-
le vrijwilligers iets over hun 
vereniging of stichting ver-
telden. 
Aanvragen die werden ge-
honoreerd ondersteunen on-
der meer doelen voor ou-
deren, verstandelijk gehan-
dicapten, kansarme kinde-
ren, vluchtelingen en pro-
jecten op gebied van duur-
zaamheid, sport en educatie-
ve doeleinden. In Heemstede 
zijn drie aanvragen verzilverd. 
Het gaat om WIJ Heemstede, 
scouting Bernadotte en his-
torische vereniging Heemste-
de en Bennebroek (HVHB). 
WIJ Heemstede gebruikt de 
gift van ruim 700 euro voor 
een speciale ouderen-sport-
groep. HVHB kan het haar 
toegekend bedrag (400 eu-
ro) spenderen aan de inrich-
ting van het onlangs betrok-
ken Pomphuis, naast de wa-
tertoren en Bernadotte be-
steedt het geld dat werd ver-

kregen (500 euro) aan nieuw 
spelmateriaal. Heemstede 
stak schril af met drie bijdra-
gen uit het fonds ten opzich-
te van andere plaatsen, zoals 
Aalsmeer waar tientallen ver-
enigingen en instanties een 
bedrag zagen gehonoreerd. 
Dat heeft vast te maken met 
het aantal aanvragen; mo-
gelijk is het Meerlanden-
fonds nog niet heel bekend 
in Heemstede. Bloemendaal 
was eveneens vertegenwoor-
digd; maar liefst vijf organi-
saties uit deze gemeente zijn 
blij gemaakt met een donatie 
uit het fonds.

Bij de toekenning van een 
bijdrage uit het fonds is ge-
keken of verenigingen en 
goede doelen laten zien dat 
ze met hun initiatief de buurt 
verbeteren en het welzijn van 
mensen vergroten. Angeline 
Kierkels, algemeen directeur 

Meerlanden: “Wij zetten ons 
elke dag in voor een duurza-
me en prettige werk- en leef-
omgeving voor iedereen in de 
regio. Daarbij zijn de inspan-
ningen van goede doelen en 
verenigingen onmisbaar. Het 
is daarom elk jaar weer een 
feest om de cheques uit te 
reiken.”

Alle goede doelen en (sport)
verenigingen die een bijdra-
ge uit het Meerlandenfonds 
ontvangen, zijn actief in het 
verzorgingsgebied van Meer-
landen. Namens diverse ge-
meenten, waaronder Am-
stelveen, Aalsmeer, Heem-
stede, Noordwijk, Ouderkerk 
aan de Amstel, Lisse, Diemen 
en Haarlemmermeer waren 
wethouders aanwezig om in 
de Witte Kerk de cheques te 
overhandigen en hun waar-
dering uit te spreken richting 
alle vrijwilligers. Op www.
meerlanden.nl/fonds staat de 
complete lijst met organisa-
ties die een bijdrage uit het 
Meerlandenfonds hebben 
ontvangen.

Giften Meerlandenfonds ook 
naar Heemsteedse instanties

Een aantal jaar geleden was elke inwoner van Nederland 
verplicht om zijn stoep sneeuwvrij te maken na sneeuw-
val. Dit was opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Ver-
ordening (APV). In de praktijk was het bijna onmogelijk om 
deze regel te handhaven, waardoor de regel in 2007 is ge-
schrapt.  
Op dit moment is dus niemand verantwoordelijk voor een 
sneeuwvrije stoep. Gemeenten hebben wel een inspan-
ningsverplichting als het gaat om het sneeuwvrij maken 
van wegen en paden. Elke gemeente moet een ‘sneeuw-
plan of gladheidsbestrijdingsplan’ hebben. Gemeenten 
hebben dus wel een inspanningsverplichting, maar geen 
garantieverplichting. Daarnaast krijgen autowegen, bus-
banen en fietspaden altijd voorrang. Woonwijken komen 
pas als laatste in aanmerking voor een strooibeurt. 
Gemeenten kunnen er niet voor zorgen dat de wegen ten 
allen tijden sneeuw- en ijsvrij blijven. Zo kwam ooit een 
vrouw ten val nadat zij de bus uit was gestapt. De vrouw 
stelde vervolgens de gemeente als wegbeheerder aan-
sprakelijk. Uiteindelijk werd de gemeente door de recht-
bank in het gelijk gesteld. De rechtbank oordeelde dat de 
gemeente nu eenmaal niet overal kan strooien en dat het 
risico om ten val te komen bij sneeuwval een ‘normaal 
maatschappelijk risico’ is. 
U bent niet verplicht de stoep en oprit voor uw huis 
sneeuwvrij te houden. U bent om die reden dus ook niet 
aansprakelijk als iemand door de gladde stoep voor uw 
woning ten valt komt. Het is echter wel strafbaar om glad-
heid te veroorzaken. Daarbij kunt u denken aan het was-

sen van uw auto bij strenge vorst of het 
maken van een glijbaan voor de kinde-
ren door water over de stoep te sproei-
en. Er zal in dat geval een boete worden 
opgelegd en bent u aansprakelijk voor 
de schade. Daarbij kunt u in het geval 
dat iemand letsel oploopt, geconfron-
teerd worden met een hoge schade-
claim. 

mw.mr. S. Bayraktar

Column

Aansprakelijkheid door sneeuw

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Ontmoeting met Mylou Frencken 
en Astrid Nijgh bij Blokker
Heemstede - Vrijdagmiddag 
15 december van 15.00 uur 
tot 16.00 uur treden Mylou 
Frencken en Astrid Nijgh op 
bij Boekhandel Blokker aan 
de Binnenweg 138 in Heem-
stede. Mylou Frencken pre-
senteert in Heemstede haar 
boek ‘Leven in het lied’.
Omdat zij al meer dan 25 jaar 

liedjes schrijft en onlangs 
vijftig is geworden bedacht 
zij een feestelijk project: Het 
vieren van een lied. Ambiti-
eus als zij is interviewde zij 
ruim 25 collega’s uit de we-
reld van de kleinkunst, onder 
wie grote namen als Paul van 
Vliet, Freek de Jonge, Youp 
van ‘t Hek en Claudia de Breij. 

’s Avonds treedt Mylou op in 
De Luifel.
Astrid Nijgh vertelt over haar 
pas verschenen boek Varen 
met de jonge Jacob.
Als schipper naast God leid-
de Lennaert Nijgh zijn kotter 
U 114 met de naam de Jon-
ge Jacob door Nederland, 
van Urk tot Vlieland. Astrid 
Nijgh, zijn eerste echtgenote, 
vergezelde hem en schreef er 
een humoristisch boek over. 
Toegang is vrij.

jeugd te beletten deze over-
steek te gebruiken. In het 
stuk berm vanaf de kruising 
met de Dreef tot aan de Java-
laan wordt het hek geplaatst.
Mogelijk wordt op termijn 

groen aangeplant zodat het 
hek aan het oog wordt ont-
trokken. Deze maatregel 
komt de verkeersveiligheid 
ten goede. 
Eric van Westerloo
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SportPlaza Groenendaal helpt 
kinderen veilig de winter door!
Heemstede - Als het straks 
in de kerstvakantie gaat vrie-
zen is het belangrijk dat kin-
deren weten dat al die ijspret 
ook risico’s met zich mee-
brengt. SportPlaza Groenen-
daal zorgt dat kinderen zich 
bewust zijn dat door het ijs 
zakken of zelfs onder het ijs 
raken levensgevaarlijk is!
En daarom bieden ze hen de 
helpende hand door ze te le-
ren hoe ze zo snel mogelijk 
en veilig weer op de kant / ijs 
kunnen klimmen.
SportPlaza Groenendaal 
heeft in de kerstvakantie 
twee themaochtenden Wak-
zwemmen.

Het gaat om donderdag 28 
december en donderdag 4 
januari 2018, van 9.00 tot 
12.00 uur.
Kosten: 16,50 euro (incl.cer-
tifi caat en lunch). Voor deel-
name is minimaal diploma B 
vereist!
Verdere informatie en in-
schrijven bij de receptie van 
SportPlaza Groenendaal
Aantal plaatsen is beperkt. 
Tel.: 023-5292072.

Heemstedenaar 
schrijft 

geschiedenis
Heemstede - Van de hand 
van Peter Frederiks, woon-
achtig in Heemstede, is een 
nieuw boek verschenen: ‘De 
weg naar Parijs’. Het is het 
verhaal van zijn familie dat 
als ondertitel ‘Drie genera-
ties, twee oorlogen, één ge-
schiedenis draagt’.  In sep-
tember 1914 trekken Duit-
se troepen België binnen, 
waardoor de oma van de au-
teur van de ene op de ande-
re dag een vluchteling wordt. 
Ze laat haar twee dochters 
achter. Samen met een mil-
joen landgenoten landt ze in 
Nederland en komt terecht in 
het vluchtoord-Uden, waar ze 
haar man, die later de groot-
vader van de schrijver zal 
worden, ontmoet. Er komt 
een zoon ter wereld die in 
de dertiger jaren sympathie-
en ontwikkelt voor het na-
tionaalsocialisme. Hij vecht 
met het Duitse leger in Rus-
land en wordt daarvoor na 
de oorlog veroordeeld. Nog 
in de oorlog trouwt hij met 
de moeder van de auteur, 
op dat moment weduwe. Al 
schrijvend heeft Peter Fre-
deriks ontdekt welke bete-
kenis zijn Belgische oma in 
zijn leven heeft gehad en hoe 
het toeval heeft bepaald dat 
ze inderdaad zijn oma is ge-
worden: hadden de Duitsers 
destijds een andere weg naar 
Parijs gekozen, dan was dit 
familieverhaal ongeschreven 
gebleven. Het boek is ver-
krijgbaar bij de boekhandels.

Creatief in Heemstede!
Heemstede - Al geruime 
tijd geeft Nicky Schouten te-
ken- en schilder cursussen 
in Heemstede centrum. De 
groepjes zijn klein, tot maxi-
maal 6 personen. Dit vindt ze 
belangrijk, want hierdoor is 
ze in staat om iedere cursist 
persoonlijke aandacht en be-
geleiding te geven.
De sfeer is ontspannen en 
gezellig, maar intussen wordt 
er wel gewerkt.
Gevorderd of beginner… er 
is aandacht voor iedereen. 
Portret-, dieren- of stilleven 
schilderen in acrylverf of te-
kenen? Het kan allemaal.
“Vaak zijn beginnende cursis-
ten onzeker en bang om een 
tekening of schilderij te ‘ver-
pesten’. Die angst blokkeert. 
Ik wil de cursist graag la-
ten ervaren, dat een schilde-
rij niet zo snel kan mislukken, 
als je maar durft door te zet-
ten. Maar dat gaat niet van-
zelf. In de cursus wordt aller-
eerst aandacht besteed aan 

de basis, zoals materiaalken-
nis, techniek, compositie en 
kleurenleer. Leren kijken/zien 
is ook een belangrijk onder-
deel van de les-
sen. Veel cursis-
ten beginnen in 
de veronderstel-
ling dat ze in 10 
lessen een per-
fect portret kun-
nen schilderen, 
maar de conclu-
sie is al snel dat 
het niet zo een-
voudig is als men dacht. ‘Ik 
kan het niet’ of ‘Ik heb geen 
talent’, is wat ik vaak hoor. 
Maar mijn ervaring is dat er 
altijd ergens een omslagpunt 
in de lessen komt,waarin de 
cursisten vooruitgang boe-
ken, meer zelfvertrouwen 
krijgen, gaan experimenteren 
en met iedere les enthousias-
ter worden. Vaak met verras-
sende resultaten. Dat maakt 
het lesgeven zó leuk! Doen, 
met de juiste begeleiding, 

en niet te snel opge-
ven, dat is mijn mot-
to!” Een mooie quo-
te is van een van de 
cursisten: “ Vrien-
den werden emotio-
neel bij het zien van 
het portret wat ik 

van mijn overleden echtge-
noot heb gemaakt! Ik ben zó 
trots!”
Inmiddels wordt er op ver-
schillende middagen en 
avonden lesgegeven.
De nieuwe cursussen star-
ten in januari. Naast lesge-
ven schildert en tekent Nicky 
portretten in opdracht.
Voor info:
schoutennak@wxs.nl en
06-53992462,
www.nickyschouten.com.

Achter ieder cadeau een project van verbetering
Wereldwinkel Heemstede, voor een mooi kerstcadeau!
Heemstede - Ben je op zoek 
naar mooi en bijzonder ca-
deau? Of het nu iets groots of 
kleins mag zijn… in de We-
reldwinkel aan de Raadhuis-
straat kun je terecht.
Het mooie van de Wereld-
winkel is dat achter ieder ca-
deau een project van verbe-
tering staat. Een gecontro-
leerd project, bij de Wereld-
winkel heeft fairtrade een 
gezicht. Steeds weer vindt de 
Wereldwinkel via kleinschali-
ge fairtrade importeurs nieu-
we producten voor de winkel. 
Zo zijn het afgelopen jaar de 
wollen sjaals en viltproducten 

(onderzetters, etuis en hand-
poppen) uit Nepal en de al-
paca knuffels uit Peru een 
succes. Maar ook de stevige 

moderne manden en poefen 
uit Vietnam en Senegal. 
De prachtige keramiek siera-
den uit Kenia deden het met-
een goed als moederdagca-
deau en doen het zeker ook 
in december goed. Sinds kort 
verkoopt de winkel magne-
tron- en vaatwasbestendig, 
handgedecoreerd servies-
goed uit Zuid-Afrika. Mooi 
en origineel.
Ook de producenten waarvan 
de winkel al langer producten 
verkoopt komen met steeds 
nieuwe, trendy artikelen en 
woonaccessoires. Natuurlijk 
kun je voor de feestdagen in 

de Wereldwinkel terecht voor 
kerstkaarten en de Novibka-
lender en zijn ook Amnesty 
producten verkrijgbaar.
Wereldwinkel Heemstede 
heeft al bijna 40 jaar ervaring 
met Fairtrade inkoop en ver-
koop van eerlijke cadeaus. In 
al die jaren is Wereldwinkel 
Heemstede uitgegroeid tot 
een moderne cadeauwinkel 
waar je unieke cadeaus kunt 
vinden en... er is veel keus!
De winkel is open maandag-
middag t/m zaterdag, Raad-
huisstraat 29. Info op www.
wereldwinkelheemstede.nl 
Facebook.

Op 23 november jongstleden, heeft een honderdtal betrok-
ken burgers tijdens een informatieavond op het gemeente-
huis aangegeven dat men de verkeersdrukte in Heemstede 
zat is. Naast deze burgers, heeft ook de voltallige gemeen-
teraad meerdere malen aangegeven dat het tijd is voor het 
gemeentebestuur om het stadium van ‘praten over oplossin-
gen’ los te laten, en heeft het College opgedragen om met 
concrete maatregelen te komen. Wethouder Hooij heeft te-
gen alle partijen gezegd in februari met concrete oplossin-
gen te komen. Om het College te helpen in haar voortvarend-
heid met het bedenken van de juiste oplossingen, ben ik ge-
start met een petitie (www.petitie.nl), waarin een aantal con-
crete oplossingen worden genoemd om de verkeersdrukte in 
Heemstede aan te pakken. Eén van die oplossingen betreft 
de aanleg van een ontsluitingsweg komende vanuit de nieuw 
te bouwen wijk ‘de Slottuinen’ en aansluitend op de Provin-
ciale weg N201. Deze ontsluiting is namelijk hard nodig om 

het toekomstige autoverkeer vanuit de nieuwe wijk niet via 
de Ir. Lelylaan en Slotlaan naar de Javalaan te hoeven gelei-
den, waar al elke ochtend richting Cruquiusweg, een lange fi le 
staat. De ‘hindernis’, mevrouw Post, nemen (degene die al ja-
ren namens de Provincie deze oplossing tegenhoudt), is sim-
pel en eenvoudig uit te voeren. Wat zou moeten gebeuren is 
het volgende: Op basis van artikelen 20a van de wegenver-
keerswet 1994 en 27 van de wegenwet is de gemeenteraad 
bevoegd de bebouwde kom-grens te verleggen richting de 
nieuw te bouwen wijk de Slottuinen, om daarmee de snelheid 
op de Cruquiusweg te verlagen van 80 km per uur naar 50 km 
per uur. Met deze stap gezet is er ook de mogelijkheid om de 
ontsluitingsweg uit de Slottuinen aan te kunnen leggen. Het 
enige dat gevraagd wordt is instemming van de gemeente-
raad en daarna daadkracht van het College om het raadsbe-
sluit uit te voeren. En mocht de Provincie onverhoopt bezwaar 
aan willen tekenen, dan moet het College daar vooral niet van 
onder de indruk raken.
Eric Geels, Heemstede

Lezerspost

Toename fi levorming Heemstede
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Gelukkig: een boom voor de Heemhaven
Heemstede - Nu Sinterklaas 
weer is vertrokken, wordt 
het tijd voor de kerstboom 
en de bijbehorende ver-
sierselen. Zelfstandige wo-
nende bewoners van com-
plex De Heemhaven, aan de 
von Brucken Focklaan 22 in 
Heemstede, hebben de tradi-
tie dat er elk jaar een kerst-
boom wordt geplaatst en 
versierd door de bewoners-
commissie. De kosten wer-
den gefinancierd door Woon-
zorg. Helaas is er momenteel 
geen bewonerscommissie 
meer aanwezig, en dat hield 
ook in dat er geen kerstboom 
meer geplaatst kon worden 
in de centrale hal. Bij navraag 
aan de woonconsulente van 

Woonzorg, of er wellicht toch 
een bedrag kon worden vrij-

gemaakt voor het plaatsen 
van een kerstboom, was het 
antwoord pertinent nee, om-
dat er geen bewonerscomm-
misie meer is. Een aantal be-
woners is een inzamelingsac-
tie begonnen voor een kleine 
bijdrage van de bewoners. 
Edoch, toen Ron van der Prijt, 
eigenaar van De Bloemenhof, 
bij De IJzerenbrug dit ver-
haal ter ore kwam, heeft hij 
spontaan aangeboden een 
kerstboom aan de Heemha-
ven te doneren. Een zeer gul-
le gever met zijn hart en de 
kerstgedachten op de juiste 
plek! Waarvoor de bewoners 
hem erg dankbaar zijn! Fijne 
Kerstdagen gewenst namens 
de bewoners!

Haarlemse jongeren spelen theatervoorstelling 
‘Kruistocht in spijkerbroek’
Regio - Op donderdag 21 
en vrijdag 22 december om 
19.30 uur speelt Theater Ar-
temis in de Toneelschuur te 
Haarlem de theatervoorstel-
ling ‘Kruistocht’, een voorstel-
ling gebaseerd op dat dik-
ke boek van Thea Beckman 
over die kinderen die heel ver 
moeten lopen en die ene jon-
gen in die moderne broek”.

Hele generaties groeiden op 
met Thea Beckmans klas-
sieker. Ook op theaterma-
kers Marjolijn van Heemstra 
en Sadettin Kirmiziyüz maak-
te het boek een onuitwisba-
re indruk. Hun voorstelling 
Kruistocht… bekijkt Beck-
mans boek vanuit deze tijd.

Twintig jaar geleden lagen 
de begrippen ‘kruistocht’ 
en ‘heilige oorlog’ ver ach-
ter ons. Maar sinds elf sep-
tember lopen wij in onze mo-
derne spijkerbroek nieuwe 
kruistochten. En wie weet 
wat de toekomst brengt? Als 
Beckman haar boek nu had 

geschreven, wie zou dan 
haar hoofdpersoon zijn? Een 
geradicaliseerde jongen uit 
Amsterdam-West? Het kind 
van een boze PVV-stemmer? 
Kruistocht… is een voorstel-
ling over moed, vriendschap, 
kuddegedrag en de grote 
strijd tussen Oost en West.

Vijftien Haarlemse jongeren 
spelen het leger van 10.000 
man dat voorbij trekt in de 
voorstelling. Een belangrijke 
rol, omdat ze naast een sfeer 
ook via digitale berichten live 

commentaar leveren op het 
stuk, de acteurs, het boek, 
het publiek en de huidige sa-
menleving.

Kaarten voor ‘Kruistocht, 
een voorstelling gebaseerd 
op dat dikke boek van Thea 
Beckman over die kinderen 
die heel ver moeten lopen 
en die ene jongen in die mo-
derne broek’ zijn verkrijgbaar 
via www.toneelschuur.nl, te-
lefonisch op 023-5173910 of 
aan de kassa van de Toneel-
schuur.

Foto: Kurt van der Elst

Kerst met the Busquitos
Regio - Zaterdag 16 decem-
ber om 20.00 uur is er in de 
Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 14, Haarlem een 
kerstconcert van Divertimen-
to en de jazzband the Bus-
quitos. Tickets: 10,- euro via 
www.stichtingdivertimento.
nl/tickets.
 
Dit gaat een swingend kerst-
concert worden! Dat belooft 
de samenwerking tussen 
het Haarlemse Divertimen-
to Jeugdstrijkorkest, Jong Di-
vertimento en de professio-
nele jazzband the Busquitos.  
Het is een buitenkans om 
in deze drukke tijd met de-
ze Haarlemse band te kun-
nen optreden. The Busquitos 
spelen alleen al in decem-
ber 21 concerten in binnen 
en buitenland. Maar voor Di-
vertimento doen zij dat graag 
want de samenwerking bruist 
van de energie, spontaniteit 
en het enthousiasme. Diver-
timento is goed op elkaar in-
gespeeld, en is eraan ge-
wend te reageren op elkaar, 
zodat de samenwerking met 

de band een waar genot is. Er 
klinken razendsnelle loopjes, 
sfeervolle kerstliedjes, en flit-
sen van herkenbare tunes die 
met humor in elkaar verwe-
ven zijn. Dit resulteert in een 
aanstekelijke mix van klas-
siek, jazz en kerst, met een 
swingende twist.
Voor de pauze speelt Diver-
timento Jeugdstrijkorkest 
warme gepassioneerde ka-
mermuziek: de meeslepen-
de Roemeense dansen van 
Bartók, de intense Zigeu-
nerweisen van de Sarasate 
en opzwepende Czardas van 
Monti. Daarin kunnen de le-
den van Divertimento laten 
zien wat ze in huis hebben op 
het gebied van samenspel en 
solospel. Kortom een specta-
culair kerstconcert geschikt 
voor jong en oud!
Dit concert wordt mede mo-
gelijk gemaakt door: de 
vrienden van stichting Diver-
timento, het cultuurstimule-
ringsfonds van de gemeen-
te Haarlem, de Ruigrokstich-
ting en het Haarlemsch Mu-
ziekfonds.

Kerstmuziek in Cruquius Museum
Regio – Op zaterdag 23 de-
cember verwarmt dubbel-
kwartet Vocalgroup Cigale 
het Cruquius Museum met 
Christmas Carols! Sluit aan 
de vooravond van kerst een 
museumbezoek af met dit 
sfeervolle concert. De erva-
ren zangers van Vocalgroup 
Cigal ontwikkelden door ja-

ren samen te zingen een 
mooie samenklank. Naast de 
muzikale elementen besteedt 
Cigale ook veel aandacht aan 
de presentatie. Zij neemt het 
publiek mee in een speciaal, 
vaak actueel verhaal. Ieder-
een is welkom tussen 16.00 
en 18.00 uur. Luisteren is gra-
tis, exclusief museumentree.

Kerstmis met de koren van het 
Muziekinstituut Kathedraal St. Bavo

Regio - Traditiegetrouw laten de koren 
(Mannenkoor, Schoolkoor, Jongenskoor, 
Meisjescantorij, Bavo Cantorij, Capella Pu-
ellarum, Solistenklas en natuurlijk de vol-
le kracht van het gehele Kathedrale Koor) 
in de decembermaand weer van zich horen 
met de mooiste kerstmuziek van alle eeu-
wen. 
Dit jaar biedt het Kerstconcert met mede-
werking van Het Philharmonisch Orkest en 
solisten delen uit de Messiah van G.F. Hän-
del en een breed scala aan bekende én on-

bekende pareltjes uit de onmisbare Engelse 
Christmas Carols.

En dat alles in de prachtig gerestaureer-
de, kerstversierde en verwarmde Kathedra-
le Basiliek St. Bavo aan de Leidsevaart (in-
gang onder de torens) op zaterdag 16 de-
cember, aanvang 19.00 uur.

Kaarten: 20,- euro. 
Reserveren via www.bavoconcert.nl of aan 
de deur op 16 december vanaf 18.15 uur.
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Heemstede – Een toren on-
derhouden is duur, dat wist 
Napoleon al. De toren van 
de Bavokerk aan de Heren-
weg is dit jaar gerestaureerd, 
dat kostte anderhalve ton. De 
vrijwilligers begonnen een 
Torenactie en op de thermo-
meter achter in de kerk liep 
de score al snel op naar de 
50.000. Frans Roozen begon 
daarnaast met de verkoop 
van Torenwijn, die was zo 
goed joh!  Goed voor 12.000 
euro tot nu toe, nog steeds 
te koop bij de pastorie, want 
de mond op mond recla-
me doet het prima. Kan ook 
niet anders want de smaak-
beleving wordt, naarmate je 
koopt, veel beter. Op de zon-
dagmiddag gehouden kerst-
markt werd er dan ook weer 
driftig met dozen Torenwijn 
gesjouwd. Maar ook de snert 
was kwaliteit, die was op tijd 
want die smaakt het best in 

In teken van de koning van de jungle: de tijger
Kerstversieringen maken met
WNF bij tuincentrum De Oosteinde
Regio - Op zondagmiddag 
17 december staan de vrij-
willigers van de WNF (We-
reldnatuurfonds) Regiotea-
ms Meer en Bollenstreek en 
Kennemerland met een stand 
bij tuincentrum De Oostein-
de (grens Bennebroek). In de 
stand kunnen kinderen van 
6 tot en met 12 jaar leuke en 
originele kerstversieringen 
maken, zoals een super tijger 
kerststukje en een uitbun-
dig versierde kerstslinger. De 
activiteiten duren van 13.00 
tot 16.00 uur. Ook mogen ze 
een envelop trekken, altijd 
prijs. Voor deelname kopen 
zij voor 5,- euro een strip-

Zondag a.s.: sfeervolle kerstmarkt Binnenweg
Heemstede - Op zondag 
17 december is er een ge-
zellige kerstmarkt van 11.00 
tot 16.00 uur in het centrum 
van Heemstede en dan het 
noordelijke deel van de Bin-
nenweg. U treft er exclusie-
ve kerstcadeautjes. Diver-
se winkels in de winkelstraat 
zijn eveneens geopend. De 
rijbaan van het noordelijk 
gedeelte van de Binnenweg 
wordt afgesloten.
Er zijn cadeauartikelen, deli-
catessen en je kunt proeven 
en proberen. Diverse win-
kels openen deze zondag te-
vens hun deuren. Er is een 
levende kerststal en aller-
lei lekkers voor de inwendi-

ge mens. De kerstman en de 
kerstvrouw ontbreken niet en 
voor sfeervolle muziek zorgen 

een jazz quartet, een 20-kop-
pig dweilorkest en een zang-
koortje.

penkaart. Jonge WNF-leden 
(Rangers) betalen 4,50. Het 
tuincentrum stelt materiaal 
ter beschikking. De gehele 
opbrengst komt dan ook ten 
goede aan het WNF. Graag 
vooraf aanmelden door een 
e-mail met NAW-gegevens 
te sturen naar: meerenbol-
lenstreek@wnfregioteam.nl.
Dit jaar staat de kerstactivi-
teit in het teken van de ko-
ning van de jungle: de tijger. 
Volgend jaar is de tijger het 
campagnedier van het WNF 
en dat is niet zomaar. Al zijn 
er successen behaald met de 
bescherming van dit prachti-
ge dier, er gaat nog veel mis. 

Kerstmarkt 
bij Bavo

de sneeuw. Vandaar de ver-
koop in de fi etsenstalling, 
waar achterin een grote ta-
fel stond met allerlei kerst-
artikelen, veel handwerk van 
vrijwilligers. Dat zie je niet op 
die Duitse of Engelse kerst-
markten. De Teisterband was 
in vorm en speelde kerst-
liedjes die iedereen wil ho-
ren. Er werd gezongen in de 
sneeuw. Vooraf hadden drie 
koren een kerstsamenzang 
gehouden in de kerk met be-
geleiding van een jong bla-
zersensemble uit Hillegom 
”Symphoenix”. Twaalf trom-
petten, klarinetten en saxo-
foons met ritmeondersteu-
ning. Wat klonk “Walking in 
a Winter Wonderland” toch 
mooi. Drie koren, het Bavo-

koor, Bavo dameskoor en In 
Between met die blazers. Het 
heette `Kerstsamenzang`, 
de keuze van de liederen 
was ook voor iedereen mee 
te zingen. Voor dirigent Rob 
Draijer een thuiswedstrijd, hij 
dirigeert alles wat speelt en 
zingt in de Bavo! Bravo!
Ton van den Brink 

Heemsteeds Philharmonisch 
speelt in grote kerstshow

Regio - Kerst met het Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest in de Philharmonie in Haarlem. Het Heemsteedse or-
kest maakt samen met Theatergroep Eglentier, Danshuis 
Haarlem én de Philharmonie de grootste kerstshow in de 
omgeving. Bij I Love Xmas – The Symphonic Edition op 21, 
22 en 23 december wordt de grote zaal van de Philharmo-
nie tot één grote kerststal verbouwd en kan er volop ge-
feest worden. De aanvang is telkens 20.30 uur in de Phil-
harmonie, Lange Begijnenstraat 11. Kaarten en groepsar-
rangementen via www.theater-haarlem.nl of aan de kas-
sa van de Philharmonie.

Er leven nog maar 3.900 tij-
gers in het wild. De komende 
jaren gaat het WNF wereld-
wijd actie voeren om het aan-
tal tijgers te verdubbelen.
 Kijk voor info op:
www.deoosteinde.nl of www.
wnfmeerenbollenstreek.nl.

Foto: Dierenpark Amersfoort

Kerstmarkt 
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Moet de Cruquiusweg een 50 km weg worden?
Heemstede - Een kwestie 
die zich tot op heden afspeel-
de tussen wethouder Hel-
een Hooij en gedeputeer-
de Elisabeth Post krijgt een 
meer openbaar karakter: De 
nieuwbouwwijk Slottuinen 
moet voldoen aan de ge-
luidsbelasting die geldt bij 80 
km wegen. Op het stuk na de 
kruising Cruquiusweg/Java-
laan mag 80 km worden ge-
reden. De gemeente wil dat 
terugbrengen tot 50 km om 
zo de geluidsnormen te mo-
gen verlagen. De woningen 
kunnen dan een meer open 
karakter krijgen, passend in 
de omgeving. Eerdere pogin-
gen mislukten. Gedeputeer-
de Post lag dwars. Het bord 
met de aanduiding ‘Heem-
stede’ staat niet op de grens 
maar ver op het grondgebied 

van Heemstede. Het college 
kan besluiten het bord rich-
ting de brug te verplaatsen 
zodat het laatste stukje ook 
50 km wordt. Volgens Hooij 
is het in de spits al niet mo-
gelijk om hard te rijden maar 
buiten die tijden wel. Haar-
lem trekt samen met Heem-
stede op, omdat ook zij ge-
lijksoortige belangen hebben 
op de Schipholweg. Haarlem 
neemt het voortouw om op-
nieuw met de gedeputeer-
de te gaan praten. In de ge-
meenteraad is de wethouder 
al eens aangespoord om pro-
actief actie te ondernemen.
De verschillende partijen in 
de gemeenteraad hebben 
hun partijgenoten in de pro-
vincie om hulp gevraagd. Als 
Heemstede zelf besluit het 
bord te verplaatsen is het af-

wachten wat de provincie 
dan gaat doen. Bij een af-
wijzing is een gang naar de 
rechter een optie. De 50 km 
helemaal doortrekken tot aan 
de brug lijkt lastig omdat de 
provincie nog stukken grond 
bezit rond de brug. Mocht 
het er van komen de weg 
tot de bebouwde kom te be-
stemmen kan er mogelijk een 
aftakking worden gemaakt 
richting de Slottuinen. 

Op een 80 km weg mag dat 
niet, als het 50 km wordt dan 
kan het wel. Dat zou een he-
le ontlasting zijn voor de aan-
grenzende wijk. De strijd is 
nog niet gestreden. Heem-
stede staat in de startblok-
ken om het bord ‘Heemstede’ 
te verplaatsen.
Eric van Westerloo

Erepenning voor 90-jarige mevrouw Thurkow
Heemstede – Leuk sfeer-
tje op de tweede etage van 
de Kinheimflat, waar je in de 
grote zaal als in een huiska-
mer je negentigste verjaar-
dag best kan vieren. Ach-
terin brandt de open haard, 
vooraan staan al die mensen 
die je zo goed kent. Familie, 
vrienden en bewoners van 
die woongemeenschap. Zelfs 
de burgemeester komt even 
langs, doet ze niet omdat er 
iemand 90 is geworden, nee 
zegt burgemeester Marianne 
Heeremans, dan moet je de 
honderd halen en eigenlijk 
in Heemstede wonen en niet 
op het randje van Haarlem/
Heemstede sinds 1927. Hier 
is wat meer aan de hand! 

Op zaterdag 9 december 
2017 kwam burgemeester 
Marianne Heeremans in de 
‘Kinheimflat’ in Haarlem de 
gemeentelijke erepenning in 
brons uitreiken aan mevrouw 
Hendrika Thurkow. Zij krijgt 
de erepenning voor haar ja-
renlange inzet voor de sociale 
volkshuisvesting in Heemste-
de. “Mevrouw Thurkow heeft 
ruim 34 jaar een belangrijke 
rol gespeeld op het gebied 
van de sociale volkshuisves-
ting in Heemstede. Zij werd 
in 1964 lid van het bestuur 
van de woningbouwvereni-
ging ‘de Haemstede’. In 1972 

werd zij vicevoorzitter van het 
bestuur en in 1978 voorzitter. 
Nadat ‘de Haemstede’ met 
een andere woningbouw-
vereniging fuseerde werd zij 
in 1989 lid van de Raad van 
Toezicht van de nieuw ont-
stane woningbouwvereni-
ging ‘de Woonstede’. Ver-
der was mevrouw Thurkow 
van 1964 tot 1989 lid van de 
woonruimteadviescommissie 
van de gemeente Heemste-
de. Vele grote projecten zijn 
gerealiseerd gedurende de 
periode dat mevrouw Thur-
kow zich inzette voor de so-
ciale woonsector, zoals re-
novaties, groot onderhoud 
en nieuwbouw. Wooncom-

plexen waarmee zij zich heeft 
beziggehouden waren onder 
andere het Haemstedeplein 
en omgeving, vele woningen 
in de Indische wijk, de Glip, 
Merlenhoven, de Schielaan 
en omgeving, de Von Bruc-
ken Focklaan, Cruquiusweg 
en Vaumontlaan.

De gemeentelijke erepen-
ning in brons voor mevrouw 
Thurkow is een blijk van 
waardering van het gemeen-
tebestuur voor haar grote in-
zet voor en betrokkenheid bij 
de gemeente Heemstede ge-
durende een lange periode.” 
Dat had ze niet verwacht! 
Ton van den Brink

De nrs. 1 t/m 6 van de kandidatenlijst GroenLinks Heemstede, 
van links naar rechts: 1. Eric de Zeeuw (lijsttrekker), 2. Thera 
van der Heijden, 3. Bram Verrips, 4. Annemieke Buddelmeijer, 
5. Peter Zoetemeijer en 6. Mia de Haan.

Programma GroenLinks 
barst van de ambitie
Heemstede - Zaterdag 9 de-
cember heeft GroenLinks de 
kandidatenlijst en program-
ma voor de Gemeenteraads-
verkiezingen in Heemstede 
vastgesteld. Fractievoorzitter 
Eric de Zeeuw is door de le-
denvergadering aangewezen 
als lijsttrekker. 
GroenLinks gaat in Heemste-
de met een lijst met 21 kandi-
daten de Gemeenteraadsver-
kiezingen in. De lijsttrekker 
is de huidige fractievoorzit-
ter Eric de Zeeuw. Op plaats 
2 staat raadslid Thera van der 
Heijden. De 3e plaats is voor 
Bram Verrips en op plaats 4 
staat Annemieke Buddelme-
ijer. Zij zijn allebei betrokken 
geweest bij het opstellen van 
het verkiezingsprogramma.
Het verkiezingsprogram-
ma 2018-2022 van Groen-
Links barst van de ambi-
tie om Heemstede groener, 
duurzamer en zorgzamer te 
maken. GroenLinks Heem-
stede streeft voor wande-
laars en fietsers twee on-
gelijkvloerse spoorovergan-
gen naar de duinen. Er wordt 
niet gebouwd in het groen, 
dus ook niet in het Manpad-
slaan gebied, behalve als dit 
aantoonbaar ecologische 
meerwaarde heeft. Er komen 
meer schuilplaatsen en nest-
plekken voor vogels en klei-
ne dieren. Bewoners worden 
gestimuleerd om verhardin-
gen in hun tuinen te vervan-
gen door groen. En voor kin-
deren kunnen meer natuur-
speelplekken worden aange-
legd. 

GroenLinks Heemstede zet 
zich in voor een stimulerings-
regeling voor het gasvrij en 
energieneutraal maken van 
woningen. Er kunnen zon-
nepanelen geplaatst wor-
den op grote parkeerterrei-
nen, bijvoorbeeld achter het 
Raadhuis en achter de bibli-
otheek. Gemeentelijke belas-
tingen worden gedifferenti-

eerd naar energielabel, zodat 
besparen van energie loont. 
Het verschil in prijs tussen 
de grote– en kleine grijze rol-
emmer wordt verdubbeld. Er 
komt een offensief om het 
energieverbruik en de hoe-
veelheid afval van onderne-
mers te verminderen. Bedrij-
ven die meedoen krijgen een 
groene sticker. 
GroenLinks Heemstede wil 
ruimte geven aan betrokken 
inwoners die zelf hun omge-
ving groener, mooier en scho-
ner willen maken. De partij 
streeft naar een Heemstede 
waar je kunt blijven wonen 
als je zorg nodig hebt, als je 
kleiner wilt wonen of voor het 
eerst zelfstandige woonruim-
te zoekt. Er moet ook meer 
aandacht zijn voor betaalbare 
woningen voor één- of twee-
persoonshuishoudens en al-
ternatieve woonvormen voor 
senioren. 
Voor GL komen fietsers en 
voetgangers op de eerste 
plaats. Scooters en bromfiet-
sen rijden voortaan op de rij-
weg en tevens zijn meer 30 
km zones gewenst, ook op 
doorgaande wegen als de 
Lanckhorstlaan en de Zand-
voortselaan. 
Wat zorg betreft is een inte-
grale aanpak nodig, meer sa-
menwerking tussen huisart-
sen, wijkverpleegkundigen 
en het WMO-loket. Jongeren 
met psychische problemen 
moeten nooit de dupe wor-
den van wachtlijsten. Status-
houders helpen gebruikma-
ken van hun talenten. In de 
bijstand moet worden gestart 
met een vertrouwensexperi-
ment, met minder regels, om 
meer bij te verdienen dan de 
199 euro per maand die nu 
is toegestaan. Uitkeringsge-
rechtigden die 55+ zijn wor-
den vrijgesteld van de sollici-
tatieplicht. Tot slot wil de par-
tij dat ook op de lange termijn 
het zwembad van Heemstede 
blijft behouden.

Kerstsamenzang in Bennebroek
Regio - Op zondag 17 de-
cember is er om 15.00 uur in 
de hervormde kerk Benne-
broek  een kerstsamenzang.
De voorbereidingsgroep 
heeft een gevarieerde litur-
gie samengesteld van beken-
de kerstliederen. Omdat het 
‘s middags is, is het wellicht 

ook leuk uw kinderen en/of 
kleinkinderen mee te nemen.
Organist is Ad Reuijl. Zoals u 
gewend bent wordt na afloop 
weer warme chocolademelk 
en glühwein geschonken en 
wordt er krentenbrood ge-
serveerd. De Hervormde 
PKN Bennebroek vindt u aan 

de Binnenweg 67 in Benne-
broek.
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Letterlievende vereniging 
speelt ‘Momenten van geluk’
Regio - Van zijn 20e tot zijn 
63e jaar heeft Alan Ayck-
bourn bijna elk jaar een ko-
medie geschreven. Dat stuk 
werd altijd als eerste ge-
speeld door zijn eigen toneel-
gezelschap in het Engelse 
Scarborough. Zijn stukken, 
zoals ‘Slippers’, ‘Liefde half 
om half’, ‘Bedkwartier’, steken 
subtiel in elkaar en de karak-
ters zijn één voor één prachti-
ge meerkleurige personages. 
‘Momenten van geluk’ (The 
time of my life) schreef hij in 
1992. Ayckbourn neemt het 
publiek mee naar het verjaar-
dagfeest van Laura, de moe-
der van een op het eerste ge-
zicht gelukkig en welvarend 

gezin. Al snel blijkt echter dat 
het onder de stralende bui-
tenkant behoorlijk rommelt in 
dit gezin. Momenten van ge-
luk is een komedie, maar wel 
met een wrange ondertoon. 
U lacht misschien om de on-
handigheid van de persona-
ges, maar sommige situaties 
zijn ook heel herkenbaar. 

Momenten van geluk wordt 
gespeeld door de Letterlie-
vende Vereniging J.J. Cremer 
in het Haarlemmerhoutthea-
ter, Van Oldenbarneveltlaan 
17, Haarlem op vrijdag 15 en 
zaterdag 16 december om 
20.15 uur en ook op zondag 
17 december om 14.30 uur.

Kerstconcert Popkoor Just for Fun in Bennebroek
Regio - Op vrijdag 22 de-
cember geeft Popkoor Just 
for Fun uit De Zilk een kerst-
concert in het ‘t Trefpunt te 
Bennebroek. De ongeveer 40, 
uit de regio afkomstige, leden 
van het koor zingen een zeer 
gevarieerd eigentijds kerst-
repertoire. Naast de beken-

de kerstliederen worden er 
ook swingende en gevoelige 
Amerikaanse en Italiaanse 
liederen gezongen. Ook kunt 
u genieten van het prachti-
ge gastoptreden van Anita 
van der Zon en Martijn Barn-
hoorn uit Noordwijkerhout, 
bekend van diverse musi-

cals. De aanvang is 20.00 
uur en de locatie bevindt 
zich aan het Akonietenplein 
1 te Bennebroek. De zaal is 
open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten á 7,50 euro koopt u via: 
info@justforfundezilk.nl, mw. 
J. Kruiper-Abswoude, (06-
40093258) en aan de zaal.

Malle Babbe 
garandeert een 
prachtmiddag

Regio - Vrouwenkoor Malle 
Babbe organiseert een kerst-
concert op zondag 17 de-
cember in de Nieuwe Kerk 
Haarlem. Mooie Engelse car-
rolls, Duitse weihnachtslie-
deren en natuurlijk is ook 
het traditionele Nederland-
se kerst-repertoire te horen 
met zelfs een paar prachti-
ge smartlappen. Het concert 
begint om 15.00 uur. Locatie: 
Nieuwekerksplein, Haarlem. 
Toegang is gratis, wel collec-
te bij de uitgang. Info: www.
vrouwenkoormallebabbe.nl. Foto: Jan Jaap van der Sar

Toch titel voor WK-bowlers
Heemstede - Afgelopen 
week keerde de Heem-
steedse bowler Jeffrey van 
de Wakker terug in Neder-
land met het Nederlandse 
WK-team van het Wereld-
kampioenschap in Las Ve-
gas dat tussen 25 novem-
ber en 4 december plaats-
vond. In het Nederlandse 
team wist teamgenoot Xan-
der van Mazijk de WK-titel 
op 27 november binnen te 
slepen, waarbij hem een 
gouden medaille ten deel 
viel. Hij versloeg in Las Ve-
gas de Taiwanees Wu Hao 
Min en wist in de finale ze-
ven strikes en drie spares 
te gooien om tot zijn over-
winning te komen. Een su-
blieme prestatie. Xander is 
niet de eerste Nederlan-
der die de geschiedenis in-
gaat als individueel wereld-
kampioen bowlen. In 1995 
won Michael Sassen, te-
vens coach van Xander, in 
Reno de all events. En in 
1999 behaalde Nico Thien-

pondt in Abu Dhabi brons 
in de singles.

Toch verliepen de overige 
resultaten van het Neder-
landse team met de nodi-
ge ups en downs. Wat in de 
start meezat zakten steeds 
een beetje verder weg. Al-
leen Jeffrey van de Wakker 
kon nog goed afsluiten met 
een 235 game. Met een to-
tal pinfall van 5679 eindig-
de het team uiteindelijk op 
een 21e plaats.
Jeffrey van de Wakker: 
“De singles gingen bij mij 
niet zo goed. Uiteindelijk 
ben ik 173ste geworden. 
Na wat materiaalaanpas-
singen werden mijn bow-
lingprestaties in de dub-
bels wat beter en wist ik de 
72ste plaats te behalen. Bij 
de eerste dag van de trio’s 
ging het heel erg goed, we 
stonden vijfde met 14 pins 
achterstand op de nummer 
4. Zelf had ik nog de een na 
hoogste serie van de dag. 
Helaas konden we deze 
tendens niet op de tweede 
dag vasthouden en zijn we 
uiteindelijk 16de geworden. 
Vol goede moed ben ik het 
teamevenement ingegaan, 
maar ook hier ging het niet 
top. Dit resulteerde in een 
21ste plaats. Verder wist 
niemand de top 24 in de all 
events te halen. Ook Xan-
der van Mazijk niet die de 
gouden medaille won met 
de singles.
Bij de dames heeft alleen 
Ghislaine Stigter-van der 
Tol de top 24 gehaald en is 
zij uiteindelijk in de top 8 
gekomen.”
Bart Jonker

Heemstede – Landgoed Groenendaal is altijd al een prachtige locatie, zo aan de rand van 
het wandelbos Groenendaal. Feeëriek wordt het als er sneeuw is gevallen, zie bijgaand beeld.

Landgoed in de sneeuw
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Pomphuis 
geopend 15 en 
16 december

Heemstede - Bent u nog 
niet in het nieuwe onder-
komen van de HVHB (His-
torische Vereniging Heem-
stede Bennebroek), het 
Pomphuis, naast de wa-
tertoren geweest? Op vrij-
dag 15 en zaterdag 16 de-
cember heeft u opnieuw 
de gelegenheid te komen 
buurten en een praatje te 
maken. Het Pomphuis is 
die dagen geopend van 14 
tot 16 uur.

Tevens kunt u hier dan een 
bijzondere foto-expositie 
‘Thuis in Heemstede’ be-
kijken. Die brengt in beeld 
wat gemeenteraadsleden 
verbindt met Heemste-
de en welke plek voor hen 
het thema ‘Thuis in Heem-
stede’ symboliseert: bij-
zondere huizen, plekken, 
straten… Met soms ver-
rassende resultaten.

Ook kunt u onze nieu-
we publicatie Heemste-
de Vooruit! over de ont-
wikkeling van Heemstede 
van dorp van bloembollen 
en buitenplaatsen tot mo-
derne forensengemeente 
inzien.
 
Meer over de Historische 
Vereniging Heemstede-
Bennebroek op:
www.hv-hb.nl.

Hardlopen met Abdelkader 
Benali op 17 december
Heemstede - Op zondag 17 
december is schrijver en ma-
rathonloper Abdelkader Be-
nali in Heemstede in de hard-
loopwinkel Lopers Company 
by Enno. Hij presenteert daar 
zijn nieuwste boek ‘Asfalt, 
zand & stenen’ én gaat een 
stuk hardlopen met hardlo-
pers uit Heemstede. 

Samen hardlopen en 
boekpresentatie
Onder het motto ‘Lopen is 
denken is schrijven is le-
ven’ gaat Abdelkader Benali 
om half twaalf eerst een stuk 
hardlopen. Wie met hem mee 
wil rennen is van harte wel-
kom bij de winkel aan de Bin-
nenweg 35 in Heemstede.
Om 13.00 en 14.00 uur ’s mid-
dags vertelt hij tijdens twee 

signeersessies meer over zijn 
nieuwste boek en zijn liefde 
voor het lopen. 

Over ‘Asfalt, zand &
 stenen’ 
‘Asfalt, zand & stenen’ ver-
scheen in november en bevat 
de twee romans ‘Marathon-
loper’ en ‘Zandloper’ plus een 
aantal korte verhalen. Abdel-
kader Benali (1975) schrijft 
romans, verhalen en poëzie, 
maar ook toneel en journalis-
tiek werk.
Hij reist, maakt televisie- en 
radioprogramma’s en pre-
senteert op podia. Hardlopen 
is de rode draad die al deze 
activiteiten verbindt. In 2003 
won Benali de Libris Litera-
tuurprijs met de roman ‘De 
langverwachte’. 

Thema-afsluiting met 
voorleeswedstrijd op De Ark
Heemstede - De afgelopen 
maanden hebben de kinde-
ren van Basisschool De Ark 
gewerkt met het leuke thema 
“Sprookjes, mythen en sa-
gen”, volgens de Noordwijkse 
Methode. De kleuters maak-
ten door middel van voorle-
zen, knutselen, liedjes, re-
ken– en taalspelletjes en be-
wegingslessen kennis met 
verschillende sprookjes. Ook 
gingen zij naar aanleiding 
van het sprookje Sneeuwwit-
je appels plukken bij De Ol-
menhorst. De andere groe-
pen gingen aan de slag met 
atelierlessen over o.a. Griek-
se goden, filosoferen, fabel-
dieren, democratie, (super)
helden, Olympische Spelen, 
vulkanen en bliksem.

Vrijdag werd het thema afge-
sloten met een voorleeswed-
strijd. Alle kinderen mochten 

verkleed naar school komen, 
als sprookjesfiguur of super-
held. Ze werden op de rode 
loper enthousiast onthaald 
door kinderen van de leerlin-
genraad en leerkrachten. Er 
werden in de meeste groe-
pen voorrondes gehouden 
waardoor er uiteindelijk per 
groep één voordracht over-
bleef. Die kinderen mochten 
op het mooi versierde podi-
um, dat was omgetoverd tot 
een prachtig kasteel, hun zelf 
gekozen sprookje voorlezen. 
Er was ook een echte kinder-
jury. Voor sommige kinderen 
was het heel spannend, maar 
juf Mascha stelde ze op hun 
gemak. Alle kinderen, van de 
kleuters tot groep 8, hadden 
een fantastisch optreden. Er 
werd luid geapplaudisseerd 
en iedereen was trots op het 
feit dat ze daar op het podi-
um mochten staan voor zo-

veel kinderen, leerkrachten 
en ouders. Valérie uit groep 
5 werd door de jury uitge-
roepen tot winnares en kreeg 
een mooie trofee als belo-
ning. De andere kinderen die 
meededen kregen een glim-
mende (groepswinnaar)speld 
als aandenken. 

10.000 stappenwandeling, 
ook in de wintermaanden
Heemstede - Al enige ja-
ren wordt in Heemstede de 
10.000 stappenwandeling 
georganiseerd door Team 
Sportservice Heemstede-
Zandvoort. De naam ‘10.000 
stappen’ is niet zomaar een 
mooi rond getal. Om gezond 
te leven zou een volwasse-
ne dagelijks 10.000 stappen 
moeten zetten. Bas Harmes 
is als vrijwilliger gestart met 
de wandelingen en heeft het 
stokje inmiddels overgedra-
gen aan een andere enthou-
siaste vrijwilliger. De groep 
bestaat meestal uit 15-20 
mensen en er wordt (een uit-
zondering daargelaten) ie-
dere laatste zondag van de 
maand gelopen om 10.00 uur. 
Die wandelingen duren 1,5 
tot maximaal 2 uur. Initiatie-

ven voor nieuwe wandelingen 
zijn zeer welkom. De wande-
lingen starten de laatste helft 
van het jaar vanaf de achter-
kant van het station Heem-
stede-Aardenhout en de eer-
ste helft van het jaar vanaf 
zwembad Groenendaal. Deel-
name is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. Op zon-
dag 17 december is de eerst-
volgende om 10.00 uur vanaf 
station. Info: www.teamsport-
service.nl/heemstede-zand-
voort en www.teamsportser-
vice.nl/kennemerland.

Heemstede hartveilig
Heemstede - Op woensdag 29 november is het AED-
project in Heemstede, voor de inrichting van de zgn. 
6-minutenzones, officieel afgesloten. Wethouder Christa 
Kuiper ontving de werkgroep bestaande uit vrijwilligers 
en de projectleider van Hartveilig Wonen. Ze was zeer er-
kentelijk dat de vrijwilligers de klus met elkaar hebben 
geklaard, waardoor Heemstede nu als ‘hartveilig’ bestem-
peld kan worden. Er hangen nu 12 kasten met een AED 
in Heemstede. U heeft ze vast wel ergens zien hangen. 
In 2018 komt nog de 13-de bij de bibliotheek na de ver-
bouwing. Daarnaast zijn er door de werkgroep ook zgn. 
burgerhulpverleners geworven, of door de EHBO-vereni-
ging Heemstede opgeleid. De burgerhulpverleners en de 
AED’s zijn tezamen erg belangrijk om de kans op overle-
ving bij een hartstilstand te vergroten.
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is nodig bij 
slachtoffers van een hartstilstand. Door de gealarmeerde 
burgerhulpverleners die kunnen reanimeren bij een hart-
stilstand, kan met de AED een schok worden toegediend, 
waardoor het hart weer in een ritme kan komen.
Kunt u reanimeren en wilt u zich ook inzetten om levens 
te redden, registreer u dan bij www.hartveiligwonen.nl 
of via www.hartstichting.nl. Info over cursussen bij Karla 
Groen, 023-5362482 en karlagroen@planet.nl.
Ton van den Brink 
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Misschien heeft u nog recht op een 
vergoeding van uw zorgverzekeraar
Dit jaar nog een nieuwe bril?
Heemstede - Wilt u met 
de feestdagen als nieuw te-
voorschijn komen en nog 
gebruik maken van de te-
ruggaaf van uw verzeke-
ring? “Dan zien wij u graag 
deze maand in de winkel”, 
aldus Stefan van Stefans 
brillen & lenzen. “Als op-
tiekspecialist doen we een 
oogmeting, kijken naar de 
gezondheid van uw ogen, 
geven glasadvies en hel-
pen u een mooi montuur uit 
te zoeken. Bij iedere zorg-
verzekeraar is deze rege-
ling anders. De vergoedin-
gen voor brillen ontvangt u 
als u aanvullend verzekerd 
bent en is afhankelijk van 
welke aanvullende zorg-
verzekering u heeft. Aan-
staande zondag, 17 decem-
ber, zijn wij speciaal voor 
u geopend. Als u wilt dan 
kunt u ons bellen voor het 

maken van een afspraak:
023-5284921.” 
U kunt genieten van de ge-
zelligheid tijdens de kerst-
markt op de Binnenweg 
en u kunt bij Stefans bril-
len & lenzen gebruik maken 
van deze extra openings-
dag. Laat u inspireren in de-
ze speciaalzaak op het ge-
bied van monturen en zon-
nebrillen. En echt iets voor 
de feestdagen: prachtige, 
handgemaakte, brilkettin-
gen, met stenen en sluitin-
gen uit Brazilië. “Wij zorgen 
voor een feestelijk tintje in 
de winkel. Een klein beet-
je glamour mag wel voor de 
kerst vinden wij.
Zien wij u zondag bij ons in 
de winkel?”

Stefans brillen & lenzen
Binnenweg 114 Heemstede
info@stefansoptiekl.nl

Let’s Party: feest der herkenning
 Heemstede - Op zaterdag 
16 december van 20.30 tot 
1.00 uur  is er weer een brui-
send Disco & Classics dans-
feest in het monumenta-
le landhuis ‘Het Oude Slot’ 
bij de Ringvaartlaan 11 in 
Heemstede. Let’s Party is hét 
feest der herkenning voor de 
‘friendly 30up, 40up & 50up’. 
DJ Jeroen neemt je mee op 
de disco train van zówel de 
jaren ’70, ’80 en ’90 als de 
best dansbare hits van d it en 
vorig decennium. Denk daar-
bij aan een swingende versie 
van Valerie (Amy Winehouse) 
of Ed Sheeran’s – Shape Of 
You. Natuurlijk hoor je ook all 
time classics zoals Armin van 
Buuren met ‘This Is What It 

Feels Like’ en The Black Eyed 
Peas met ‘I Gotta Feeling’.
Bij LetzParty is de sfeer altijd 
relaxed en ongedwongen.
Terwijl je geniet van de mo-
numentale ambiance, ga je 
helemaal los met de DJ in de 
Adriaan Pauw-feestzaal. In 
de loungeruimte kun je rus-
tig bijpraten en even bijko-
men. Op deze avond word je 
in de foyer verwelkomd door 
romantische klanken pianiste 
Lisette van Tol.
Dit evenement is mede mo-
gelijk gemaakt door:
www.AppelmanEvents.nl
Tickets á 13,50 euro (ex fee) 
zijn verkrijgbaar op:
www.letzparty.nl.
De deurprijs is 16 euro.

Brand in
De Hartekamp
Heemstede - De brandweer 
is gisterochtend uitgerukt 
voor een brand in een van de 
kantoren van De Hartekamp 
in Heemstede. Even na half 
negen kwam de melding bin-
nen dat er brand zou zijn in 
het pand aan de Herenweg. 

Op de eerste etage van het 
gebouw was inderdaad brand 
uitgebroken. Alle aanwezi-
gen werden geëvacueerd en 
de brandweer heeft het vuur 
geblust. Er is een uitvoerige 
inspectie gedaan op even-
tuele overslag. Een woord-
voerster van de veiligheidsre-
gio Kennemerland nog niets 
zeggen over de oorzaak van 
de brand.
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Kerstbomenverkoper doet goede zaken
Heemstede - Gerard Meeuwenoord is de 
kerstboomverkoper aan de Haven van Heem-
stede. Voor het 5e jaar heeft hij deze plek en 
brengt hij nostalgie aan de Haven voor de 

kerstdagen. Begonnen met zo’n 50 bomen; 
dit jaar zijn het er ruim 600 en op de foto een 
vaste klant die weer slaagde voor een mooie 
Nordmann boom.

Film & 
kerstlunch met 
Doctor Zhivago
Heemstede - Donderdag 
21 december kunt u kijken 
naar de prachtige extra lange 
fi lm ‘Doctor Zhivago’. Vooraf-
gaand kunt u lunchen. Een 
en ander vindt plaats bij WIJ 
Heemstede. Deze fi lm, met 
Omar Sharif, Julie Christie en 
Alec Guinness in de hoofd-
rollen, speelt vlak voor en de 
jaren na de Russische Revo-
lutie. Hij gaat over het leven 
van Zhivago die trouwt, een 
familie opvoedt, en zijn leven 
totaal verwoest ziet worden 
door de Eerste Wereldoorlog 
en de Revolutie.
Wees welkom op de Heren-
weg 96, Heemstede. De aan-
vang van de fi lm & lunch is 
10.30 uur, einde program-
ma ongeveer 15.00 uur. In 
de pauze van de fi lm kunt u 
genieten van een gezellige 
kerstlunch. De lunch wordt 
mede mogelijk gemaakt door 
de Bavo Stichting Heemste-
de. Entree incl.lunch is 13,50. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

Vuurwerk
vlak voor mijn hond

Vorige week liep ik het Groenendaalse bos mijn hond uit te 
laten. Toen ik de Herenweg was overgestoken, passeerde 
mij een bruine Fiat met joelende jongeren erin. Zij reden al 
joelend de Rivierenbuurt in. Vervolgens knalde er vlak voor 
mijn hond en mij vuurwerk in de berm van de Herenweg. 

De paarden van de nabijgelegen Dinkelhof begonnen ang-
stig te hinniken en mijn hond probeerde zich heel bang uit 
haar riem te wurmen om ervandoor te gaan.
 
Eindelijk durfde mijn hond nadat er sinds donderdagavond 
regelmatig in de omgeving vuurwerk was afgestoken, weer 
naar buiten.

U heeft geen idee wat die knallen met haar doen en hoe-
veel moeite het kost om haar weer naar buiten te krijgen. 
Dit is al sinds half november aan de gang! Onbegrijpelijk. 
Wij  hebben in ieder geval nog heel wat weken te gaan.
 
Brigitte Snoeks, Heemstede

Lezerspost
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Heemsteedse arbiter leidde 
ontelbare wedstrijden
Heemstede - Op zaterdag 9 
december floot scheidsrech-
ter Ton van Steijn uit Heem-
stede bij HBC onder winterse 
omstandigheden zijn laatste 
voetbalwedstrijd als officiële 
KNVB-arbiter. Na een reken-
som: “Ik volgde de cursus in 
1975”, kwam hij op 42 jaar ac-
tieve dienst. Deze Heemste-
denaar van ruim 75 jaar leid-
de ontelbare wedstrijden, van 
jong tot oud.
In overleg met de KNVB 
werd Van Steijn aangesteld 
voor zijn afscheidswedstrijd 
bij HBC. Aangezien Ton lid is 
van de Haarlemse Scheids-
rechters Vereniging orga-
niseerde het bestuur in het 
geheim een spectaculair af-
scheid. Naast  twee bevrien-
de arbiters, die deze middag 
optraden als neutrale KNVB-
assistenten, werd Ton aan 
het eind van de partij getrak-
teerd op een reusachtige ro-
de kaart. En volgde een pu-
bliekswissel. Onder luid ap-
plaus ontving de sportman 
een boeket bloemen en fles 
wijn van de HSV en een rui-
ker van de KNVB. Van gast-
heer HBC ontving hij een 
waardebon. Ton was ont-
roerd door deze ludieke ac-
tie. Terwijl de wedstrijd vak-

kundig werd afgesloten door 
een bevoegde scheidsrech-
ter, schudde het feestvarken 
vele handen van oude be-
kenden, die speciaal naar de-
ze finale waren gekomen. Na 
afloop verklaarde Van Steijn, 
dat hij het “Een onvergete-
lijk afscheid” vond en dank-
te HBC en het bestuur van de 
HSV voor hun bijdrage aan 
deze geweldige middag.

Ton van Steijn.

Sportplaatjes-
boek van

MHC Alliance
Heemstede - Vereniging 
MHC-Alliance bestaat 90 
jaar en het seizoen 2017-
2018 staat bol van verschil-
lende evenementen om 
deze verjaardag te vieren. 
Om een blijvend aanden-
ken te hebben aan dit lus-
trum is Alliance met Deka-
Markt Heemstede een lu-
dieke actie begonnen. Een 
echt MHC Alliance Sport-
plaatjes boek. Hoe leuk is 
het om je eigen hockey-
plaatje te hebben?

Bij de aankoop van je 
boodschappen bij ge-
noemde supermarkt ont-
vang je pakjes met plaatjes, 
om zo het hele verzamelal-
bum vol te krijgen. Wie het 
eerste het album vol heeft, 
ontvangt een mooie sport-
tas van DekaMarkt.

HBC G1 - Bloemendaal G1 9-2
De winterkoninkjes...
Het is stevig krabben voor de auto gestart kan worden om 
naar de wedstrijd te gaan. De winter heeft duidelijk zijn in-
trede gedaan. Gelukkig is er kunstgras, dus kan er wel ge-
woon gespeeld worden. Fijn, want het is de laatste wed-
strijd en de kroon kan op het werk gezet worden. Daar dan 
wel de volle winst voor nodig. 
Dat het koud is kan je, bij sommige, zien aan lange broe-
ken en zelfs handschoenen. Bij Bloemendaal, de tegen-
stander van vandaag, doet de ijsmuts zijn intrede. Scheids 
Leo laat met zijn heldere en vibrerende scherpe gefluit de 
wedstrijd aanvangen. Arjen heeft de opdracht goed begre-
pen en doet er niet lang over om de score te openen. Een 
groot deel van de spanning is er af. HBC is duidelijk de baas 
in het veld. De productie blijft daar een beetje bij achter, 
want het is slechts 3-0 bij de rust. 
In de tweede helft schroeft Arjen zijn indrukwekkende lijst 
nog wat meer op met nog 3 doelpunten. Bloemendaal is zo 
aardig alvast een voorschot te geven op pakjesavond. Je-
roen pakt de kadootjes 2 keer met plezier uit. Omdat Mar-
tijn ook weer op stoom was zijn de negen doelpunten ver-
klaard. 
Onder leiding van de coaches George en Frank, hebben 
Sebastiaan, Denzel, Liban, Maarten, Thomas, Jeroen, Mar-
tijn, Davy, Gert-Jan, Arjen en nieuwkomer Johan er samen 
voor gezorgd dat HBC G1 winterkampioen is geworden. 
We kijken uit naar de zomer.............
Leo Holdorp

 INGEZONDEN

Inspanning met Plezier bridge club IMP
Heemstede – De term IMP 
betekent International Match 
Points, het is een zeer be-
langrijke term in de bridge-
sport. Voor de Bridgeclub 
IMP betekent het Inspan-
ning  met Plezier, is op 14 
juli 2000 opgericht door le-
den van andere bridgeclubs, 
die van mening waren dat 
op hun oude club het spelen 
in competitie niet voldoende 
serieus werd genomen. Maar 
een van de hoofddoelstellin-
gen van de club IMP is wel: 
“we doen het voor ons ple-
zier.  Als tweede is dat we 
spelen wel om te winnen, en 
dan geheel volgens de re-
gels. Bij andere clubs hebben 
we dus wel geleerd hoe leuk 
bridgen kan zijn of je nou net 
begint of al goed speelt, je 
moet streven om het spel zo 
goed mogelijk te spelen en 
een zo breed mogelijke in-
teresse te hebben in de di-
verse wedstrijdvormen”. Ze 
hebben dus een flink por-
tie bridge ervaring meege-

nomen. Dat blijkt ook wel bij 
het binnenkomen, iedereen 
kijkt gelijk waar hij vanavond 
begint met zijn/haar strook-
je met de speelafspraakjes 
in de hand de tafels opzoe-
ken. Niet voor mensen dus 
die een avondje “onder de 
pannen” naar de club komen. 
Paul Herber vertelt enthousi-
ast hoe de club probeert be-
paalde thema`s uit te lichten, 
bijscholingscursussen te or-
ganiseren, diverse competi-
tievormen (paren, butler en 
viertallen) te spelen en pa-
ren c.q. viertallen in te schrij-
ven in de competities van het 
district Kennemerland. IMP 
is aangesloten bij de Neder-
landse Bridgebond en speelt 
ook volgens de regels van de 
bond. Er zijn voldoende ge-
kwalificeerde clubleiders A 
en –B.  Zij spelen in het club-
huis van HBC in Heemstede, 
op maandagavond van 19:30 
tot 23:00 uur. Het seizoen 
loopt van de eerste maan-
dag in september tot en met 

de laatste maandag van mei. 
IMP heeft ongeveer 75 leden, 
maar ze hebben inmiddels 
ruimte voor 90 leden. Nieu-
we leden zijn dus van harte 
welkom, ook de beginnende 
bridgers. Als bovenstaande 
u aanspreekt en u wilt gaan 
bridgen op de maandag-
avond, neem dan even con-
tact op met de ledenadmini-
stratie. U kunt twee avonden 
komen proefspelen voordat u 
besluit om al dan niet lid van 
deze club te worden. U kunt 
zich ook opgeven om af en 
toe eens in te vallen, zodat u 
de sfeer kunt proeven. Geïn-
teresseerd? Neem dan con-
tact op met Loes Jedema, 
tel : 0235331932 of mail naar 
loes@jedema.nl 
Ton van den Brink 

Knutselclub 
in kerstsfeer
Heemstede - Woensdag 20 
december komt de Knutsel-
club van WIJ Heemstede bij-
een. Ditmaal gaan de kinde-
ren een houten sok of kerst-
boom verven die dan ge-
bruikt kan worden als servet-
houder op de kersttafel. Dat 
staat heel gezellig!
De knutselclub is er voor jon-
gens 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 de 
kinderen per keer aanmel-
den via 5483828.
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Auteursbezoek

Vrijdag 15 december van 
15-16u. duo-optreden van 
Mylou Frencken en Astrid 
Nijgh bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. Frencken pre-
senteert haar boek ‘Leven 
in het lied’. Toegang vrij. 
Info: 023-5282472 en www.
boekhandelblokker.nl.

Film
Doctor Zhivago. Vooraf-
gaand lunch. V.a. 10.30u. 
Met kerstlunch. Entree: 
13,50. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 
5483828.

Woensdag 20 december 
‘The Family Holiday’ bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
20u. Entree: 7,- euro.

Jeugd
Zondag 17 december 
Kerstversieringen maken 
met WNF, voor de tijger. 
Tuincentrum De Oostein-
de in Hillegom, Zandlaan, 
grens Bennebroek. Info: 
www.deoosteinde.nl. 13-
16u. Deelname: 4,50 en 

voor niet-rangers: 5,- euro.
Kijk ook op: www.
wnfmeerenbollenstreek.nl. 

Woensdag 20 decem-
ber Knutselclub, 13.30-
15u. WIJ Heemstede, Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. 5,- euro 
toegang. Aanmelden: 
5483828.

Kerstconcerten
Zaterdag 16 decemer 
Christmas Carols olv Piet 
Hulsbos in de Oude Kerk 
Heemstede (Wilhelmina-
plein). 16.30u.
Gratis toegang, deurcollec-
te.

Zondag 17 december 
Malle Babbe olv Leny van 
Schaik, 15u. Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein Haarlem. 
Toegang gratis. Collecte.
Info: www.vrouwenkoor-
mallebabbe.nl. 

Kerstconcert in Oude Kerk 
Heemstede, 15u met Vo-
caal Ensemble Pur Sang olv 
Theo van der Hoorn. Na af-
loop samenzijn in de Pau-
wehof. Toegang vrij met 
deurcollecte.

Jazz in Zandvoort met trom-
pettist Michael Varekamp, 
14.30u, toegang: 15,- euro. 
Info:
www.jazzinzandvoort.nl. en 
023-5310631.

Donderdag 21 december 
Female a cappella ensem-
ble Wishful Singing, Oude 
Kerk Heemstede. 20.15u. 
Tickets en info:
www.wishfulsinging.nl.

Vrijdag 22 december 
Kerstrepertoire van pop-
koor Just for Fun in ‘t Tref-
punt, Akonietenplein, Ben-
nebroek. Aanv. 20u. Kaar-
ten á 7,50 euro:
info@justforfundezilk.nl, 
mw. J. Kruiper-Abswoude 
(06-40093258) en aan de 
zaal.

Lezingen
Maandag 18 december 
Nineveh, een van de hoofd-
steden van het Assyrische 
Rijk. 14-16u. Entree: 12,50. 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

Media Café
Donderdag 14 december, 

AgendA 13.30u inloop over compu-
ters en smartphones, de 
Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. Gratis toegang. Info: 
www.wijheemstede.nl  of 
(023)5483828.

Pomphuis
Vrijdag 15 en zaterdag 
16 december Kijkje ne-
men in Pomphuis naast 
watertoren Heemstede. 14-
16u. Nieuwe onderkomen 
van Historische Vereniging 
Heemstede Bennebroek 
(HVHB).
Info: www.hv-hb.nl.

SeniorWeb
Dinsdag 19 decem-
ber ‘Hoe werkt Facebook? 
Aanv. 11u. Inloopochtend 
De Luifel/Wij Heemstede, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Neem uw eigen apparaat 
mee. Gratis toegang.

Tentoonstellingen/
exposities

T/m maandag 1 januari 
Kerstexpositie Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a, Velser-
broek. Dagelijks (ook tij-
dens de feestdagen) ge-
opend van 11-18u. 

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

Toneel
Vrijdag 15, zaterdag 16 
en zondag 17 december 
Letterlievende vereniging 
JJ Cremer speelt ‘Momen-
ten van geluk’ in het Haar-
lemmerhouttheater, V Ol-
denbarneveltlaan 17 Haar-
lem, aanvang vrij + za: 
20.15u en zondag 14.30u.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 29 december bij 
WIJ Heemstede, 14-17u. 
Div activiteiten, muziek 
en ontmoeting. Opgave: 
www.wijheemstede.nl en 
5483828.
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Optreden harpist Remy van 
Kesteren grenzeloos goed
Heemstede – Afgelopen za-
terdag toonde Remy van Kes-
teren aan het publiek in de 
Oude Kerk zijn kunde en im-
provisatietechnieken met de 
harp. Hij bewees dat de harp 
ingezet kan worden voor ie-
der soort muziek en dat hij 
immer op zoek is naar nieu-
we uitdagingen met het in-
strument. Hij speelde tevens 
op een speciaal voor hem 

ontwikkelde draagbare ver-
sie van het instrument: de 
Delta-harp.
Remy van Kesteren: “Wat mij 
betreft bestaan er in de mu-
ziek geen grenzen”. En dat 
bewees hij die avond maar 
al te goed, waar het publiek 
zwaar van onder de indruk 
was en hem beloonde met 
een staande ovatie.
Bart Jonker

Jazz in Zandvoort met 
trompettist Michael Varekamp
Regio - Op zondag 17 de-
cember vindt het vierde con-
cert van het 16e seizoen 
plaats in de concertenreeks 
Jazz in Zandvoort. Te gast is 
ditmaal zanger/ trompettist 
Michael Varekamp.
Michael Varekamp begon 
met het spelen van trompet 
toen hij tien jaar was. Zijn 
liefde voor jazz werd pas echt 
geboren toen hij op twaalf-
jarige leeftijd een album van 
Louis Armstrong vond in de 
platenkast van zijn vader. In 
1997 studeert bij cum laude 
af aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. Hierna 
toert hij met bands als Fra Fra 
Sounds en The Dutch Swing 
College Band door onder an-
dere Australië, Zuid-Afrika, 
Cuba en natuurlijk Europa.
Na enkele jaren wilde Mi-
chael niet meer alleen als ‘si-
deman’ spelen en zette hij ei-
gen projecten op. De afgelo-
pen jaren heeft hij veel suc-
ces gehad met zijn produc-

ties Miles! en Louis! Ook Jo-
han Clement – piano, Eric 
Timmermans – contrabas en 
Erik Kooger – slagwerk verle-
nen hun medewerking.
Het concert begint om 14.30 
uur en de toegang bedraagt 
15,-euro.
Kaarten reserveren kan door 
te bellen naar 023-5310631 
of via www.jazzinzandvoort.nl 
dan wel Facebook.
Locatie Theater de Krocht 
vind je aan de Grote Krocht 
41 te Zandvoort.

Vrolijke Vrijdag op 29 december
Heemstede - WIJ Heemste-
de gaat het jaar feestelijk af-
sluiten tijdens de speciale 
Vrolijke Vrijdag op 29 decem-
ber van 14.00 tot 17.00 uur in 
de Luifel met tal van leuke 
activiteiten zoals een  verras-
singsact en bingo met leuke 
prijsjes, muziek en ontmoe-

ting. Deze speciale dag is 
mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de Bavo 
Stichting. Neem gerust ie-
mand mee! 
Je bent welkom in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Kijk ook op www.wijheemste-
de.nl. Opgeven via: 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

Besluiten gemeenteraad 
30 november 2017

In deze uitgave:
- Bestemmingsplan ‘Centrum en 
 omgeving, tweede gedeeltelijke 
 herziening’ vastgesteld
- Omgevingsvergunningen

Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat
Zondag 24 december 2017 vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje aan de 
Raadhuisstraat (ter hoogte van de dorpspomp). 
Op het podium speelt de Teisterband bekende 
kerstliederen. Ondernemers rond het plein delen 
lekkernijen uit. De tekst van de kerstliederen wordt 
voorafgaand aan de Kerstsamenzang uitgedeeld. 
Meelezen op uw smartphone kan natuurlijk ook. 
Download de tekst via www.heemstede.nl bij Nieuws 
of via bit.ly/kerstzang2017

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 mobiele omgeving 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

Vergadering gemeenteraad 20 december
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 20 december 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. De agenda is opgesteld onder 
voorbehoud van voldoende bespreking in de 
commissievergaderingen van 12, 13 en 
14 december.

Agendapunten
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 20 december 2017
- Vragenuur
- Belastingverordeningen 2018
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

- Vervanging KO-Bus
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

doelgroepen 2018 t/m 2020
- Financiële verordening 2018
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 december 2017
- Wat verder ter tafel komt
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl



Besluiten gemeenteraad 
30 november 2017
De raad heeft vastgesteld:
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan 

‘Centrum en omgeving’ voor nieuwbouw VOMAR
 Ordevoorstel GL, PvdA en HBB om het besluit nu 

niet vast te stellen is verworpen met 9 stemmen 
voor en 12 stemmen tegen.

 Het raadsbesluit is vervolgens vastgesteld met 
 12 stemmen voor en 9 stemmen tegen.
 (Voor stemden de fracties van D66, VVD en CDA. 

Tegen stemden de fracties van HBB, GL en PvdA)

- Afvalinzameling pilot wijk Merlenhoven 
(financiering fase 1)

 Het besluit is vastgesteld met 14 stemmen voor 
en 6 stemmen tegen.

 (Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA 
(met uitzondering van mevrouw Waterlander), 

 GL en PvdA. Tegen stemden de fractie van HBB 
en mevrouw Waterlander (CDA))

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld:
- Vaststellen bestemmingsplan ‘Herziening
  Slottuin Heemstede’
- Bijzondere Verordening subsidies algemene 

voorzieningen specifieke doelgroepen 
Heemstede

- Maatregelen vangnetuitkering Participatiewet 
2017 Heemstede

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad heeft besloten. Meer 
weten? Neem contact op met de raadsgriffie via 
telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke 
herziening’ vastgesteld
Volgens artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
maken burgemeester en wethouders van 
Heemstede bekend dat de gemeenteraad het 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, tweede 
gedeeltelijke herziening’ met planidn: NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201 op 30 november 2017 heeft 
vastgesteld. 

Waarvoor is het bestemmingsplan opgesteld? 
Het bestemmingsplan vervangt de bestaande 
planologische situatie op de percelen Binnenweg 
70 t/m 86, het daarachter gelegen parkeer- 
en bedrijventerrein en het perceel Eikenlaan 
41, waardoor het mogelijk wordt om op de 
genoemde gronden een supermarkt, een apart 
van de supermarkt te verhuren winkelruimte, een 
ondergrondse parkeerkelder en 10 appartementen 
boven de supermarkt aan de Binnenweg te 
realiseren.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien? 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende 
stukken vindt u via www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0397.
BPgh2centrumeo-0201). Ook liggen de 
documenten ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang 
van donderdag 14 december 2017 tot en met 
woensdag 24 januari 2018 tegen dit besluit beroep 

instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest (tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 
mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail. Als beroep wordt 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, als onverwijlde spoed dat, gelet 
op de betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van 
de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. van der Aar via 
telefoonnummer (023 ) 548 57 64 of per 
e-mail: gemeente@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 21 december 2017 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur bezwaar tegen de beëindiging en 
  terugvordering van een uitkering op 
  grond van de participatiewet 
  - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen de inhouding op een 
  uitkering op grond van de participatiewet 
  - niet openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor een 
  installatie op het dak van Havenstraat 49 
  - openbaar - 

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve agenda 
vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de datum van 
de hoorzitting, via gemeentraad.heemstede.nl bij 
Kalender. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Nieuwe regelgeving
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2018
Op 21 november 2017 heeft het college het Besluit 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2018 
vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 
2018. Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2017 is hiermee vervallen. 

Bijzondere verordening subsidies algemene 
voorzieningen specifieke doelgroepen 
Heemstede
Op 30 november 2017 heeft de raad Bijzondere 
verordening subsidies algemene voorzieningen 
specifieke doelgroepen Heemstede vastgesteld. 
Deze verordening treedt met terugwerkende kracht 
in werking op 1 december 2017.

Rectificatie 
Door een fout in de bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad zijn de volgende beleidsregels 
opnieuw gepubliceerd:
- Regeling tegemoetkoming kosten kinderopvang 

Heemstede 2017
- Beleidsregels bijstandsverlening aan bezitters 

van een woning, woonschip of woonwagen 
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

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



Sportgroep 60+ Groenendaal 
krijgt steun van Meerlanden
Heemstede - Op woens-
dagochtend tussen 10.00 en 
11.30 uur komt de sportgroep 
60+ in actie bij WIJ Heemste-
de.
Onder leiding van docent 
Pauline Ottenhof bewegen 
deze ‘jonge’ ouderen, ieder in 
een sport van hun keuze. Er is 
een volleybalgroep, tafelten-
nisgroepje en weer anderen 
spelen een flinke partij tennis 
in de grote zaal van Sport-
centrum Groenendaal. Maar 
in principe is iedere sport 
mogelijk. “Bewegen en in 
beweging blijven is voor se-
nioren heel belangrijk”, ver-
telt Pauline en hier wordt dat 
echt met veel plezier gedaan. 
Bijzonder aan deze groep is 
ook dat er veel heren aanwe-
zig zijn. Bij de vraag waarom 

nou juist deze groep, zijn de 
leden unaniem: “We hebben 
het gewoon leuk met elkaar!” 
Er is nog plaats voor aanvul-
ling, nieuwe mensen zijn van 
harte welkom. Kom een keer-
tje meedoen! 

Juist omdat deze groep het zo 
goed heeft met elkaar en het 
voortbestaan belangrijk is, is 
voor hen door WIJ Heemste-
de een fonds aangevraagd 
bij het Meerlanden Fonds. De 
groep heeft een gift ontvan-
gen die werd donderdag 7 
december uitgereikt. 
Wilt u meer informatie of op-
geven? Bel 023-548 38 28 of 
kijk op www.wijheemstede.nl.

Nieuwe winterbrochure WIJ Heemstede
Heemstede - Vanaf woens-
dag 13 december kan de 
nieuwe brochure van WIJ 
Heemstede in uw brieven-
bus vallen. U vindt daarin een 
overzicht van alle activiteiten 
en natuurlijk de cursussen 
die starten in januari 2018. 

De brochure wordt deze 
week huis-aan-huis bezorgd 
in heel Heemstede. Heeft u 
de borchure niet ontvangen 
dan kunt u deze ophalen bij 
een van de locaties van WIJ 
Heemstede. Kijk op:
www.wijheemstede.nl.

Kerstfamiliefilm in De Luifel
Heemstede - Woensdag-
avond 20 december draait in 
de Luifel een echte kerstfa-
miliefilm: The Family Holiday. 
Vlak voor Kerst dreigen de 
twee weeskinderen Tim en 
Amanda van elkaar geschei-
den te worden. Ze beslui-
ten daarom weg te lopen bij 
hun pleegouders en komen 
op straat terecht, net als het 
hondje dat altijd in de buurt 
is. Toevallig is Donald ‘Doc’ 
Holiday juist op dat moment 

op zoek naar een familie. Om 
het fortuin van zijn overle-
den oom te kunnen erven en 
daarmee zijn schulden af te 
betalen, moet hij zijn leven 
als oplichter opgeven en een 
echte familieman worden. Je 
bent welkom in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede om 
20.00 uur, entree is 7,- euro. 

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
 (023)5483828.

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

Recti�catie Kerstmarkt 
Binnenweg-Raadhuisstraat
De tijdsperiode van de wegafsluiting is gewijzigd:
Op 10 november heeft de burgemeester besloten, 
op grond van artikel 2:25 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen 
aan de Winkeliersvereniging ‘Winkelcentrum 
Heemstede’ voor het houden van een kerstmarkt op 
de Binnenweg en de Raadhuisstraat op zondag 
17 december 2017 van 11.00 tot 16.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de Wegenverkeerswet 
juncto artikel 34 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer, toestemming 
gegeven de Binnenweg tussen de Cloosterlaan en 
de Oosterlaan af te sluiten van zaterdag 
16 december 2017 20.00 uur tot zondag 
17 december 2017 18.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Burgemeester van Lennepweg 18, het plaatsen 

van een fietsoverkapping, wabonummer 242094, 
ontvangen 26 november 2017

- Camplaan 51, wijzigen brandcompartimentering, 
wabonummer 242438, ontvangen 29 november 
2017

- Groenendaal 5, het plaatsen van een speeltoestel, 
wabonummer 242512, ontvangen 30 november 
2017

- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een 
dakopbouw en wijzigen constructie, 
wabonummer 242540, ontvangen 1 december 
2017

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Wipperplein 10-14, het plaatsen van een 

geluidsscherm op het dak van het pand, 
wabonummer 240740, ontvangen 8 november 
2017

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn met 6 weken te verlengen.

Verleende omgevingsvergunningen
- Celebesstraat 18, het plaatsen van een 

dakopbouw en een dakkapel, wabonummer 
212333, 8 december 2017

- Hugo de Vriesplein 8, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 224080, 8 december 2017

- Jan van Goyenstraat 29, de voorgevelpui 
vervangen voor een nieuwe met schuif/
vouwwandconstructie en nieuwe 
gevelbekleding balkon, wabonummer 222440, 

 8 december 2017
- Tesselschadelaan 1, het plaatsen van een erker, 

wabonummer 218492, 5 december 2017

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’. 
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