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Door Joke van der Zee 

Bloemendaal – Het was gezellig 
toeven bij Welzijn Bloemendaal, 
afgelopen vrijdagmiddag. 
In het pand aan de Bloemendaalse-
weg werd het eerste samenzijn geor-
ganiseerd met een speciaal welkom 
voor de lhtbi-groep: Regenboog 
Lokaal.

“In de praktijk blijkt dat deze mensen 
zich eenzaam kunnen voelen 
doordat ze niet overal zichzelf 
durven zijn. Dat kan hier wel”, aldus 
een van de bezoekers. Welzijn Bloe-
mendaal stelt haar deuren voor deze 
Regenboog Lokaal elke derde vrijdag 
van de maand open, vanaf half vijf. 
Deze eerste a�evering werd o�cieel 
ingeluid door de wethouder Attiya 
Gamri. Ze kreeg daarbij hulp van de 
look-a-like van schilder Frans Hals, 
voor de gelegenheid getooid met 
roze pruik. Organisatie ‘Gay Haarlem’ 
ondersteunt de Regenboogbijeen-
komsten, die in buurgemeenten al 
eerder van de grond zijn gekomen.

 “In deze tijd laait zo nu en dan discri-
minatie van homo’s weer behoorlijk 
op”, zo werd deze middag verteld. 
Ook de wethouder deelde het gevoel 
dat ‘erbij horen’ helemaal niet 
vanzelfsprekend is. Dat zijn serieuze 
woorden, die helaas realiteit zijn, 
getuige ook de bevindingen van het 

onderzoek hiernaar door Bureau 
Discriminatie Kennemerland. 

In elk geval doet Regenboog Lokaal 
er alles aan om mensen die zich 
anders voelen, een warm welkom te 

geven. Ontmoeting fungeert daarbij 
als rode draad. De vraag van Welzijn 
Bloemendaal aan de circa 15 bezoe-
kers was of zij suggesties voor activi-
teiten willen doorgeven. Twee van 
zulke activiteiten was er deze middag 

al: samen soep eten én een grappig 
optreden van ‘Mietje en Manwijf’, 
uitgevoerd door Fred Rosenhart en 
Malle Babbe. Er werd gezellig mee-
gezongen, onder het genot van een 
wijntje, biertje of frisje. 

Mooie opkomst eerste Regenboog Lokaal in Bloemendaal

Wethouder Attiya Gamri (links) opent het Regenboog Lokaal in Bloemendaal. Foto: Joke van der Zee.

Een goede zakcent 
verdienen? Word 
krantenbezorger!

Bloemendaal – Heb je er wel 
eens over nagedacht om be-
zorger te worden? Weet je dat 
het heel leuk werk is? Meteen 
lekker gezond bezig in de 
buitenlucht en het levert nog 
een leuke zakcent op ook! Want 
de verdiensten als bezorger van 
de Heemsteder zijn ruim boven 
het minimumloon. Dat wil jij 
toch ook?  
Dan heb je geluk, want wegens 
uitbreiding is er weer plek voor 
nieuwe bezorgers van de
Heemsteder in Heemstede. 
Iedereen vanaf 13 jaar kan 
bezorger worden, ongeacht je 
leeftijd: ook 65-plussers zijn 
welkom. De Heemsteder maakt 
het je ook nog extra gemakke-
lijk: want de kranten worden bij 
jou thuis afgeleverd en je kunt 
gratis gebruik maken van de 
krantentas. En omdat de bezor-
gers een warm hart wordt 
toegedragen, krijg je als klap op 
de vuurpijl ook nog eens een 
cadeaubon van Coolblue ter 
waarde van 15 euro als aanmeld-
bonus. Dat klinkt toch allemaal 
helemaal top?  

Wil je ook werken als bezorger 
voor de leukste en meest 
gelezen krant van Heemstede? 
Of wil je meer weten? Neem dan 
contact op met Marco van 
Verspreidnet op tel.
0251-674433, of per e-mail:
info@verspreidnet.nl.
Meer informatie kun je ook 
vinden op: www.verspreidnet.nl.  
Je bent van harte welkom!

Overveen - Op zaterdag 10 decem-
ber om 13.00 uur gaan de deuren van 
het kledingruilcafé in gebouw Tinholt 
aan de Vrijburglaan 17 in Overveen 
weer open. Een enthousiast team is 
opgestaan om de doorstart mogelijk 
te maken. (Graag parkeren in de 
Willem de Zwijgerlaan.) 
Het kledingruilcafé is een leuke en 
makkelijke manier om ´nieuwe´ 
kledingstukken te verwerven zonder 
dat er kleding gefabriceerd hoeft te 
worden. Dat scheelt behoorlijk in de 
belasting van onze aarde. Bedoeld 
voor vrouwen van alle leeftijden. Alle 
maten welkom. 
Ruilen van kleding is duurzaam, 
goedkoop, sociaal en ook nog eens 
gezellig. Regels voor het inleveren:
• Tussen 13.00 en 13.30 lever je 
kleding in. Maximaal 10 kleding-
stukken, minimaal 3.
• Geen joggingbroeken, geen basis 
T-shirts, geen ondergoed, maximaal 1 
spijkerbroek.
• De kleding moet schoon en heel 
zijn. Alle knopen eraan, ritsen goed, 
e.d.

Doorstart 
Kledingruilcafé 
Duurzaam OverveenBloemendaal - Op donderdag 24 

november opent wethouder Henk 
Wijkhuisen in samenwerking met 
Juttersgeluk en Plastic Circle het 
‘Plastic Kingdom’ bij de bibliotheek 
van Bloemendaal. Hiermee wordt 
aandacht gevraagd voor het belang 
van schone stranden. Plastic Circle en 
Juttersgeluk spannen zich in om de 
Groene Strand Wimpel voor Bloe-
mendaal binnen te halen, een keur-
merk waarmee de natuurwaarden op 
het strand erkend worden.

Het kasteel ‘Plastic Kingdom’ is een 
kunstwerk dat Juttersgeluk in samen-
werking met Ap Esenbrink maakte 
van gevonden strandspeeltjes. 
Binnen de muren van het kasteel 
wordt duidelijk hoe schadelijk plastic 
is voor de natuur en waarom recy-
clen zo moeilijk is. Plastic Circle en 
Juttersgeluk ronden o.a. hiermee een 
educatieprogramma bij drie basis-
scholen in Bloemendaal af.

Wethouder Henk Wijkhuisen: “Het is 
belangrijk om jongeren bewust te 
maken van de schadelijkheid van 
zwerfafval en ook de mogelijkheden 

van re- en upcyclen. Zowel Plastic 
Circle als Juttersgeluk zetten zich 
daarvoor in wat ik enorm toejuich.  
Overigens roep ik alle inwoners op 
om bij te dragen aan een schoon 
strand. De Groene Strand Wimpel lijkt 
mij een waardevol keurmerk om 
binnen te halen voor Bloemendaal.”

Plastic Circle draagt bij aan de 
bewustwording van de jeugd over 
zwerfafval. Alle groepen 1 t/m 8 

krijgen een gastles. Zo worden leer-
lingen bewust van hoeveel verpak-
kingsafval we in huis halen, hoeveel 
afval er in de natuur terechtkomt en 
het belang van circulaire economie. 
Van afval kan je vaak hele mooie 
dingen maken! Met Juttersgeluk 
maakten de leerlingen het strand 
schoner. Hoe minder afval er op het 
strand ligt, hoe minder vogels en 
vissen erdoor doodgaan en hoe 
beter dat is voor de biodiversiteit.

Samen aan de slag voor de Groene Strand Wimpel

Plastic afval op stranden. Foto Bigstock.

• De kleding mag niet te gedateerd 
zijn… 
• Maximaal 1 paar goede schoenen 
en/of accessoires als sjaal, muts, riem, 
sieraad e.d.
• Je mag ongeveer evenveel mee-
nemen als je inbrengt.  
Er is gelegenheid om te passen én er 
wordt thee met lekkers geserveerd.  

Financiële bijdrage is €5,- i.v.m. het 
huren van de spiegelzaal en de thee 
met lekkernij. (pinnen niet mogelijk). 
Aanmelden is niet nodig. Sluiting 
café is 16u. Zie www.duurzaamover-
veen.nl voor extra informatie en 
contactgegevens coördinator.
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VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@bloemendaler.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@bloemendaler.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

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

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 27 november, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 27 november, 10u.
Ds. G.H. Fredrikze. Na de dienst is 
er ko�e drinken in Het Jagershuis.
De diensten kunt u volgen via: 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  27 november, 10u.
Ds. Kick Bras (Haarlem).
Eerste zondag van Advent.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op YouTube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via:
redactie@bloemendaler.nl.
Lees in onze colofon hiernaast hoe 
dit werkt.  

Heeft u kopij of tips 
voor de redactie?

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Santpoort-Noord – Binnenkort piano-
klanken en Engelse muziek uit de 
16de eeuw in ’t Mosterdzaadje, aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord. 

Sergey Smirnov 
Hij is niet zó maar een pianist, Sergey 
Smirnov. Dat laat hij horen op zater-
dag 3 december om 15 uur in ‘t 
Mosterdzaadje. Deze internationaal 
gelauwerde pianist is gespecialiseerd 
in de minimal music. Zijn programma 
deze middag omvat behalve de 
bekende namen van Arvo Pärt en 
Philip Glass ook werk van compo-
nisten uit Letland (Georgs Pelecis), 
Oekraïne (Valentin Silvestrov) en 
Amerika (John Adams). Muziek die je 
zou kunnen omschrijven als een 
meditatie voor de vrede. In de mini-
mal music legt Sergey Smirnov zijn 
ziel en zaligheid. Een concert van 
hem is een unieke belevenis.  
Sergey Smirnov (Minsk 1980), vol-
tooide zijn studie aan het Muziek 
College in Belarus en kwam in 2003 
naar Nederland om verder te stude-
ren bij Naum Grubert in Den Haag. 
Sergey Smirnov speelt in binnen- en 
buitenland. Soleert met befaamde 
orkesten, is veel gevraagd solist en 
pianist in kamermuziek. Hij is 
winnaar van vele prijzen in talloze 
internationale concoursen. 
  
Engelse kamermuziek uit de 16de 
en 17de eeuw  
‘Fantasia’, zo heet het programma 
met oude Engelse muziek door het 
Estehaagse Ensemble dat op zondag 
4 december om 15 uur in ‘t Mosterd-
zaadje uitgevoerd gaat worden.  
De musici uit dit ensemble kennen 
elkaar van hun studie aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag en zijn gespecialiseerd in 
kamermuziek op historische instru-
menten. Dit concert wordt uitge-
voerd door de violist James Hewitt, 
(tevens oprichter van dit ensemble), 
de (alt)violiste Xiangji Hewitt en de 
celliste Claudia Velez. Uitgevoerd 
worden werken van Thomas Morley, 
Henry Purcell en Nicola Matteis. De 
titel van het programma verwijst 
naar het Engelse Fantasia, een instru-

mentale madrigaal (meerstemmig 
lied).  
De naam ‘Estehaagse Ensemble’ is 
een woordspeling op ‘Esterhazy’, het 
paleis waar Haydn werkte, en 
‘Haagse’, verwijst naar de stad waar 
ze wonen. Het ensemble kent 
verschillende samenstellingen. Zij 
treden op door heel Nederland en 
speelden o.a. bij de opening van het 
parlement in de Ridderzaal. 

Meer informatie via tel. 023-5378625 
of via www.mosterdzaadje.nl. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open.  
Toegang vrij, na a�oop collecte met 
richtlijn van €10,-.

Pianist met hart en ziel en klanken van Engelse 
muziek uit de 16de eeuw in ’t Mosterdzaadje

Estehaagse Ensemble. Foto aangeleverd door ’t Mosterdzaadje

Sergev Smirnov Foto: Paul Thomas.

De Heemsteedse Courant 
is niet meer

Heemstede - De Heemsteedse 
Courant is niet meer. Afgelopen 
dinsdag 22 november rolde de 
laatste editie van de drukpersen. 
Tevens vervalt de website.
In Haarlem houdt tevens het 
Haarlems Weekblad op. Beide 
bladen werden uitgegeven door 
uitgever BDU Media. De uitgever 
meldt dat ze hiertoe besloten 
heeft om ‘bedrijfseconomische 
redenen’. Volgens de directie van 
BDU Media waren beide kranten 
al langere tijd verliesgevend. 
Daarnaast spelen de alsmaar stij-
gende energie- en papierkosten 
de uitgever parten.
In Heemstede en Bloemendaal 
verschijnt er nu nog slechts één 
lokale huis-aan-huiskrant weke-
lijks: de Heemsteder, respectie-
velijk de Bloemendaler. 
“Wij blijven het lokale nieuws 
brengen zoals onze lezers en 
adverteerders van ons gewend 
zijn”, licht directeur Frits Raads-
heer van Regio Media Groep toe. 
“Uit een onderzoek blijkt dat 
juist de lokale huis-aan-huis-
bladen zoals de Heem-steder 
nog steeds het grootste media-
bereik hebben en daarom het 
enige kanaal zijn voor de lokale 
ondernemer om met een 
gewenst e�ect te adverteren 
voor naamsbekendheid of 
response”, aldus Frits Raadsheer.

Winnaar kruiswoordpuzzel 

Bloemendaal - De juiste oplossing van de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is: ‘Scherven brengen geluk’.
Uit de loting van juiste oplossingen is C. Nettinga de gelukkige winnaar 
geworden.
Deze winnaar kan de prijs, de gevulde AH-tas, afhalen bij Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 te Heemstede. De winnaar is geïnformeerd. 
Van harte gefeliciteerd!
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Regio - Met de winter voor de deur 
en de feestdagen in het vooruitzicht 
blijft het belangrijk de weerstand te 
ondersteunen. Vandaag de focus op 
de uitdagingen die gepaard gaan 
met het winterseizoen! 

Een work-out in de buitenlucht is 
ideaal vanwege de laagdrempelig-
heid en is redelijk blessurevrij mits je 
onderweg goed uitkijkt. Een paar 
wandelschoenen, een muts, sjaal en 
handschoenen - en daar ga je - 
wanneer het jou uitkomt. Wandel je 
nooit dan is 20 minuten een goed 
begin. Dagelijks bouw je dit verder 
uit via de methode van de kleine 
stap, met 5 tot 10 tot een aangenaam 
vlot wandeltempo van 1km/per 10 
minuten. In de opbouw kun je beter 
twee keer per dag kort wandelen dan 
1x lang. Je bouwt dan makkelijker 
conditie op met bijkomend voordeel 
dat je tijdens de hele dag via je eigen 
kachel warm blijft. 

Een wereld van verschil, daarom nu 
belangrijkste andere voordelen voor 

de gezondheid; Bewegen gaat ont-
stekingen tegen en versterkt hiermee 
het immuunsysteem, vermindert 
lichamelijke stress (lees oxidatieve 
stress = veroudering van de cellen) 
en geestelijke stress, verhoogd de 
creativiteit, versterkt spieren, botten, 
kraakbeen, je postuur, conditie en 
slaap. 

Werk je graag samen én op maat aan 
je gezondheidsklachten, gewicht, 
weerstand en een betere lichamelijke 
conditie? Bezoek dan de website 
www.cure4life.eu/vestigingen/cure-
4life-haarlem/ en geef je op voor een 
gratis intake of bel 06-186 479 85. 
Gedeeltelijke vergoeding is mogelijk 
via AON, Zilveren Kruis, Ohra, CZ & 
Menzis. 

Een kwalitatief, goed geprijsd 
supplement vind je bij Vitakruid, bij 
gebruik van de kortingscode
‘cure4life’ ontvang je 10% korting. 

Meer informatie op: 
www.cure4life.eu/.

Gezond de winter in met Cure4Life

Cure4Life. Foto aangeleverd.

LEZERSFOTO

Heemstede - Sonja Hoogendoorn stuurde deze opmerkelijke Sinterklaas-
foto in, met de titel ‘Heiligschennis Sint?’

Heiligschennis Sint?

Door Hans Krol 

Heemstede - Op maandag 14 novem-
ber was het precies een halve eeuw 
geleden dat Mehmet Tütüncü en zijn 
ouders in 1972 vanuit Turkije als 
migranten in Haarlem aankwamen. 
Na bezoek aan een katholieke lagere 
school en aan de Universiteit van 
Amsterdam in 1988 te zijn afgestu-
deerd in de �scale economie was hij 
werkzaam als inspecteur bij de 
Belastingdienst.   

Mehmet richtte SOTA op, Research 
Centre for Turkish and Arabic World, 
met intussen 245 geschiedkundige 
documenten. Sinds 1993 is hij met 
zijn gezin woonachtig in Heemstede. 
In het Noord-Hollands Archief is 
tijdens een drukbezochte bijeen-
komst van zo’n 100 veelal adellijke 
personen een nieuw boek gepresen-
teerd, gewijd aan het reisverslag van 
Constantinopel naar Wijhe in 1793 
door de toen 23-jarige Gaspard Testa 
(1770-1847). Het manuscript is in het 
Nationaal Archief in Den Haag ont-
dekt, vanuit het Frans vertaald en 
met illustraties thans in boekvorm 
uitgegeven. De reis van 2.750 kilo-
meter onder leiding van ambassa-
deur Frederik Gijsbert baron Van 
Dedem, vond plaats met in totaal 9 
personen, van wie de jonge Testa als 
dragoman (=tolk) en secretaris van 
Van Dedem  

Vertrokken werd in 3 koetsen, vanaf 
Belgrado met 2 omdat een paar 
passagiers in Joegoslavië zijn uitge-
stapt.  Ten dele is ook per boot op de 
Rijn gevaren, en uiteindelijk bereikte 
men na 84 dagen de plaats van be-
stemming. Via Edirne, Plovdiv, Belgra-
do, Wenen, Boedapest, Mainz en 

Keulen naar het landgoed de Gelder 
van de familie van Dedem in Over-
ijssel. De familie Testa, oorspronkelijk 
kooplieden uit de republiek Genua 
vestigde zich in de 13e eeuw met 
een handelspost in Galata, een wijk 
in Constantinopel, waar talrijke 
telgen uit dit geslacht aan het Otto-
maanse hof functies hebben vervuld 
als dragoman of diplomaat, later 
verspreid over een aantal landen in 
Europa, waaronder Nederland, en de 
Verenigde Staten.  Reeds in 1612 is 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden als eerste buitenlandse 
natie door de Turkse sultan Ahmed I 
als staat erkend, lang voordat in 1648 
de Vrede van Munster werd getekend 
en Nederland o�cieel onafhankelijk 
van De Habsburgs-Spaanse monar-
chie is geworden. Het geïllustreerde 
boek dat 208 pagina’s omvat geeft 
beschrijvingen van wat Testa onder-
weg allemaal beleefde met een ver-
blijf van 17 dagen in de stad Wenen. 

Aangekomen in Nederland prees 
Testa de Deventer kruidkoek en 
proefde hij voor het eerst schelvis, in 
zijn geboorteland onbekend. Minder 
enthousiast was hij over Zutphen, ‘de 
meest genante stad’ waar hij om zijn 
Turkse kledij werd nagekeken en 
uitgejouwd. Om zich tegen de 
kinderen op straat te beschermen 
vluchtte hij een logement binnen. 
Dat had weinig zin omdat men door 
het raam bleef kijken en de kinderen 
lachten en schreeuwden, dat ophield 
nadat de gordijnen waren dichtge-
trokken. Pas in augustus 1794 keerde 
Gaspard terug naar Constantinopel, 
na eerst 21 mei Teylers Museum te 
bezoeken. In het bezoekersalbum 
zijn de handtekeningen aangetro�en 
van onder meer ambassadeur Van 

Dedem en zijn gevolg, waaronder die 
van Gaspard Testa in het Ottomaans-
Turks. Als bijlage is in het boek het 
reisverslag van een Dardanellenreis 
van 17 maart tot 16 april 1790 opge-
nomen. Ten slotte een uitvoerig in 
memoriam dat op 18 mei 1847 in het 
Algemeen Handelsblad is 
gepubliceerd.  

Patrick Testa (oud-directeur van De 
Nationale Investeringsbank) en 
André Testa (voormalig kleurrijk 
directeur van NZH Vervoermaat-
schappij en voorzitter van de Kamer 
van Koophandel in Haarlem) zijn 
nazaten van Gaspard Testa. De graf-
steen van hun voorvader bevindt 
zich in de r.k. Sancta Maria Draperis 
kerk te Istanbul.  Mr. T.M.E. baron 
Testa (1900-1972), vader van jonk-
heer André was in 1934 medeo-
prichter van de Nederlands-Turkse 
Vereeniging. Het boek werd in de 
Janskerk te Haarlem uitgereikt aan 
onder meer de Turkse ambassadeur 
Saban Disli in ons land en de consul-
generaal van Nederland in Istanbul, 
werkzaam in het ‘Palais de Hollande’, 
waar in het verleden Gaspard Testa 
werkte. Even werd stilgestaan bij de 
aanslag die 1 dag eerder in Istanbul 
had plaatsgevonden. Positief kon 
worden afgesloten met het bericht 
dat een mogelijk Turkse vertaling van 
het historische reisboek in het 
verschiet ligt. Na a�oop is nog een 
speciaal voor de gelegenheid 
gecomponeerd muziekstuk ten 
gehore gebracht met zowel Neder-
landse en Turkse elementen.  Met de 
thans verschenen publicatie verdient 
Gaspard Testa postuum waardering 
voor diens waardevolle bijdrage aan 
de diplomatie tussen Nederland en 
Turkije.

Reisjournaal van Gaspard Testa uit 
1793 in boekvorm uitgegeven

Overhandiging van het boek met het reisjournaal van Gaspard Testa. Foto aangeleverd.

Heemstede - Reikhalzend werd door velen al geruime 
tijd uitgekeken naar de o�ciële opening van Doe het 
Zelf Heemstede, powered bij KlusWijs. Donderdagoch-
tend 24 november is het zover: de doe-het-zelfzaak aan 
de Binnenweg 93-95 opent om 10.00 uur voor het eerst 
de deuren.
Eigenaresse Sylvie Boersma en haar team – dat overi-
gens geheel uit vrouwen bestaat – staan in de start-
blokken om heel klussend Heemstede en omstreken in 
de winkel te ontvangen. Sylvie zal samen met haar 
dochter Joyha (15), de jongste medewerker van het 
bedrijf, het lintje doorknippen. Daarna kunnen de 
eerste klanten de ruim driehonderd vierkante meter 

grote winkel betreden. De eerste honderd betalende 
klanten krijgen een buitenbezem aangeboden, die 
ongetwijfeld in de komende maanden goed van pas zal 
komen. Voor de eerste vijfentwintig klanten die meer 
dan vijfentwintig euro besteden, staat bovendien een 
Black & Decker Mouse handschuurmachine ter waarde 
van 42,99 euro klaar.

Niet alleen morgen, maar ook vrijdag en zaterdag zijn 
er diverse spectaculaire kortingsacties, zoals 25% op 
alle verf en maar liefst 70% op de professionele schil-
derskwasten van het merk Copenhagen Gold. Dus: 
binnenkort klussen? Snel naar Doe het Zelf Heemstede!

Doe het Zelf Heemstede donderdag open: 
met veel mooie kortingsacties
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DONDERDAG 24 NOVEMBER
Creatieve inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Om 14u. Kosten per keer €3,-. Aan-
melden: Gaby Godijk, 
06-14234580.

VRIJDAG 25 NOVEMBER
Denk en Doen bij Plexat. Voor 
kinderen (9-13 jr.) met een ontwik-
kelingsvoorsprong / hoogbegaafd-
heid en hun ouders Herenweg 96 
in Heemstede. V.19-20.30u. Entree 
is €3,- p.p. (ouders vrij entree). 
Aanmelden via:
plexat@wijheemstede.nl. 

ZATERDAG 26 NOVEMBER
Sint & Pietjes in het centrum en 
Meet & Greet in Petite Canette. 
WCH Heemstede. Programma van 
13-16.30u.

Ensemble Aventure met oude 
muziek. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, na a�oop collecte 
met richtlijn €10,-. Meer informatie 
via tel. 023-5378625 en
www.mosterdzaadje.nl.

ZA 26 EN ZO 27 NOVEMBER 
J.J. Cremer speelt ‘De uitvinding 
van de wals’. Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Za om 
20.15u, zo om 15u. Kaarten via 
www.jjcremer.nl. 

ZONDAG 27 NOVEMBER
Pianiste Maxime Snaterse. ’t Mos-
terdzaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u.
Toegang vrij, na a�oop collecte 
met richtlijn €10,-.  
Meer informatie: tel. 023-5378625 
en www.mosterdzaadje.nl. 

10.000 stappenwandeling. Om 
10u. vanaf Sportplaza Groenen-
daal, Sportparklaan 16, Heem-
stede.

Het Animato Kwartet brengt ‘Drie 
Eeuwen’ strijkkwartetten. Gemeente-
huis van Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 158, Overveen.
Om 11u. Kaarten: €24,-. Jongeren 
tot 26 jaar €12,-. Te koop via
www.muzenforum.nl of aan zaal 
(pin). 

Aart Mak met ‘Toekomstscenario’s’ 
in De Kapel. Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Om 10.30u. Vrijwillige 
bijdrage: richtbedrag €8,-.
Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing over ‘Vinoso�e’ met aanslui-
tend wijnproeverij bij Boekhandel 
Blokker. I.s.m Wijnkoperij De 
Gouden Ton. Binnenweg 138, 
Heemstede. Om 15u. Toegang vrij. 
Reserveren via info@boekhandel-
blokker.nl en/of 023-5282472.

MAANDAG 28 NOVEMBER
Lezing ‘Toetanchamon en de Vallei 
der Koningen’ (laatste deel). De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Kosten per lezing
€ 10,-. 
Aanmelden: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl of belt u
023 - 5483828.

VRIJDAG 2 DECEMBER 
Decemberevent voor tieners 
(12-16 jr) bij Plexat. Herenweg 96, 
Heemstede. V.20-23.30u. Toegang: 
€5,- of: jouw idee = je entree.

ZATERDAG 3 DECEMBER
Pianist Sergev Smirnov. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a�oop collecte met richtlijn van 
€10,-. 

ZONDAG 4 DECEMBER
Engelse kamermuziek uit de 16de 
en 17de eeuw ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord.
Om 15u. Toegang vrij, na a�oop 
collecte met richtlijn van €10,-. 

MAANDAG 5 DECEMBER
Administratie hulpclub voor 
wereldvrouwen. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-11.30u.
Contactpersoon: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06 – 40304598 en
Zahra Alobaidy, tel. 06 – 53158733.

TOT DINSDAG 10 JANUARI
Roze Kunstlijn op het raadhuis van 
Heemstede. In de Burgerzaal, 
Raadhuisplein 1, Heemstede. 
Tijdens openingstijden raadhuis.

AGENDA

Heemstede - Sinterklaas is weer 
terug in Heemstede. En dat hebben 
we gezien!
Op zaterdag 12 november is Sinter-
klaas met de boot aangekomen in 
het haventje van Heemstede en is hij 

warm ontvangen in de Heemsteedse 
winkelstraat. 

Sint gaat winkelen 
Op zaterdag 26 november zal Sinter-
klaas met zijn jonge pietjes door de 

Raadhuisstraat & Binnenweg lopen 
om te kijken bij welke winkels hij zoal 
zijn cadeautjes zal kopen.  

Meet & Greet 
Bij de feestelijk versierde Petite 
Canette op de Binnenweg 110 in 
Heemstede is er ook tijd voor een 
echte ‘meet & greet’ met Sinterklaas. 
Dus de kleinste kinderen kunnen dan 
even met hem op de foto of een 
tekening aan de Sint geven. Onder-
tussen zorgen de pieten voor veel 
plezier in de straat. Komen jullie ook? 

Programma 
• 13.00 - 14.00 uur: Wandeling vanaf 
het gemeentehuis door Raadhuis-
straat en (deel) Binnenweg; 
• 14.00 - 15.30 uur: Meet & Greet met 
Sinterklaas bij de Petite Canette; 
• 15.30 - 16.30 uur: Wandeling door 
het overige deel Binnenweg.

Sint & Pietjes in het winkelcentrum en 
Meet & Greet in Petite Canette

De cast van Moby Dick, v.l.n.r.:  Milan Sekeris, Maurits Wijmenga, Marlies Bosmans, Emma van Muiswinkel, Erik van Muiswinkel, Bart 
Sietsema en Jasper van Hofwegen. Fotograaf: Kim Krijnen.  

Door Bart Jonker 

Haarlem – De Stadsschouwburg 
heeft er goed zin in deze kerst en 
presenteert daarom weer een prach-
tige kerstvoorstelling voor de gehele 
familie: Moby Dick. Een geheel eigen 
productie door en met de jonge en 
enthousiaste theatergroep Club 
Kenau, onder regie van Leopold 
Witte. Tevens schittert Erik van Muis-
winkel samen met zijn dochter 
Emma in deze kerstvoorstelling. 
Maandagochtend 21 november vond 
de kick-o� plaats waar een tipje van 
de sluier werd opgelicht.  

Geen klassiek kerstverhaal
Edwin Balken, algemeen directeur 
van de Stadsschouwburg en Philhar-
monie Haarlem, introduceerde 
tijdens deze kick-o� de cast en de 
crew van deze productie. “Een veel-
belovende voorstelling door een 
enthousiaste ploeg mensen”, vertelt 
hij trots. Het oorspronkelijke boek 
Moby Dick uit 1851 is van de Ameri-
kaanse schrijver Herman Melville. 
Een wereldberoemd verhaal over de 
walvis Moby Dick, waardoor actrice 
Marlies Bosmans van Club Kenau 
werd gegrepen. Zij bewerkte dit 
verhaal tot deze kerstvoorstelling. 
“Het verhaal speelt zich af tijdens 
Kerstmis”, licht Marlies toe. “Het is 
echter geen klassiek kerstverhaal, 
maar dat vind ik er juist zo goed aan, 
omdat we los van bijvoorbeeld 
religie een andere inkijk krijgen in 
kerst. Toch zit er heel veel kerst in en 
het verlangen naar kerst. We hebben 
er natuurlijk wel een ander verhaal 
van gemaakt. Het gaat over het 
jongetje Ismael, dat heel erg gepest 
wordt op school. Met kerst wordt 
Moby Dick gespeeld. Ineens valt 
Ismael in een magische wereld die 
echt van Moby Dick is, waar hij een 
meisje ontmoet, die nog nooit van 
Kerstmis heeft gehoord. Zij heeft de 
allergrootste droomwens om ooit 
kerst te vieren, maar om dat te reali-
seren moeten zij eerst Moby Dick 
vangen”, aldus Marlies.  

Muziektheatervoorstelling
Bij deze mooie kerstvoorstelling 
hoort muziek, het is ook een muziek-

theatervoorstelling. Club Kenaulid en 
musicus Bart Sietsema tekende voor 
eigen composities en de arrange-
menten. “Ik heb de muziekstijlen 
helemaal aangepast aan de sfeer van 
dit verhaal. Bijvoorbeeld de scheep-
vaartelementen en opzwepende 
zeemansliederen met Keltische 
invloeden van gitaar en �uit, die zijn 
verweven met moderne muziekele-
menten”, licht hij toe. “Ik vind het juist 
leuk om me te laten inspireren door 
muziek die ik niet eerder heb 
gemaakt. Ik ben trots op wat het tot 
nu toe is geworden.” 

Erik van Muiswinkel met dochter 
Emma samen op de bühne
Bijzonder is dat Emma van Muis-
winkel van Club Kenau samen met 
haar vader Erik het podium deelt in 
deze productie. Erik van Muiswinkel 
is natuurlijk een oude theaterrot in 
het vak met een brok aan ervaring. 
“In het kader van diversiteit moest er 
natuurlijk ook iemand meedoen van 
boven de dertig en die leeftijd 
hebben ze maar meteen verdub-
beld”, lacht Erik van Muiswinkel. 
Aangezien er ook nare vervaarlijke 

mannen in dit stuk gespeeld moes-
ten worden, werd ik gebeld om mee 
te doen. Ik speel kapitein Achab, een 
van de gevaarlijkste gekken ooit. In 
2011 stond ik hier ook met de kick-
o� van Scrooge, dus ik hoop niet dat 
dezelfde taart wordt aangesneden 
straks van toen omdat daar nog wat 
van over was. Bart Sietsema heeft de 
muziek aangepast aan de lage tonen 
voor mij. Eigenlijk maak ik het hele 
stuk walvisgeluiden, waarmee ik 
voortdurend heb geoefend. Dat gaat 
de hele nacht door, ik slaap ook 
ergens anders tegenwoordig de 
komende weken”, grapt Erik van 
Muiswinkel, waarmee hij als geen 
ander de lachers op zijn hand krijgt. 

Moby Dick is te zien in de Stads-
schouwburg Haarlem aan het 
Wilsonplein 23 in Haarlem, vanaf 
donderdag 22 december tot en met 
donderdag 5 januari.
Kijk voor alle data en kaarten op 
www.theater-haarlem.nl/.

Binnenkort in deze krant een exclu-
sief interview met Erik en Emma van 
Muiswinkel. 

Stadsschouwburg pakt goed uit met eigen 
Haarlemse kerstvoorstelling Moby Dick

Decemberevent voor 
tieners bij Plexat 
Heemstede – Plexat (WIJ Heem-
stede) aan de Herenweg 96 in 
Heemstede organiseert in samen-
werking met Team Sportservice op 
vrijdag 2 december van 20 tot 23.30 
uur een Decemberfeest voor tieners.
Waarom? Omdat ze dit wel zien 
zitten én graag willen weten wat jij 
wilt! . 
Ben je 12, 13, 14, 15 of 16 jaar, dan 
ben je van harte welkom. 
Er zijn bij Plexat in de Luifel DJ’s, 
lasergame, lumicreactiongame, 
smoothiebikes & het wordt gewoon 
lekker gezellig. 
Je kunt gewoon naar binnen voor 
€5,-. Of: jouw idee = je entree. 
Op het strookje, dat je even op kunt 
halen in de Luifel, vul je je naam,
06 nummer, e-mailadres en je idee in 
en neem dit mee op 2 december en 
de entree kost je niks! Nul! 
De dresscode voor het feest is ’the 
90’s’.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Weinig verenigingen 
houden het 140 jaar vol. De letterlie-
vende Vereniging J.J. Cremer, zoals 
de toneelvereniging voluit heet, 
heeft niet alleen deze lange periode 
volgemaakt, maar is nog steeds 
springlevend.  

Op 26 en 27 november zijn de ac-
teurs te gast in Theater de Luifel in 
Heemstede. De lustrumvoorstelling 
die voor dit jubileum is uitgezocht is 
‘De uitvinding van de wals’ van de 
Russische – Amerikaanse schrijver 
Vladimir Nabokov. De in 1977 over-
leden schrijver heeft tientallen 
boeken en gedichten op zijn naam 
staan, maar vreemd genoeg slechts 
één toneelstuk. Nog net geboren in 
de negentiende eeuw (1899) in een 
adellijke Russische familie trok hij de 
wereld over, gaf les op universiteiten 
en sprak meerdere talen.  

Het jubileumstuk dat door Cremer 
wordt gespeeld heeft serieuze 
passages om dan weer over te gaan 

in absurdisme. Regisseur René Retèl 
kreeg de opdracht mee om zoveel 
mogelijk spelers in te passen. Het is 
per slot van rekening hun jubileum. 
Andere wensen waren graag veel 
toeters en bellen, veel kostuums, 
muziek en als het lukt zang en dans. 
Met deze opdrachten is René aan de 
slag gegaan. Het stuk draait om een 
ma�e uitvinder van een helse 
machine waarmee men op elke 
gewenste afstand een ontplo�ng 
kan veroorzaken. Hij biedt zijn 
machine aan bij het Ministerie van 
Oorlog, van een door een kolonels-
bewind geleid denkbeeldig land. Hij 
wordt niet serieus genomen en 
vervolgens wordt de situatie steeds 
absurder. Dat er nu in het oosten 
echt een serieuze oorlog gaande is 
maakt de keuze voor dit stuk extra 
bijzonder.  

Voor Hans Kluit is het dubbel feest. 
Cremer mag dan140 jaar bestaan, 
Hans maakt dit jaar precies 50 jaar 
deel uit van de toneelgroep, een 
groep waar ook zijn vader jarenlang 
lid was. Kom zelf kijken of het René 

Retèl is gelukt aan de opdrachten te 
voldoen. 

Het is meer dan de moeite waard om 
te gaan kijken op zaterdag 26 
november 20.15 uur of zondag 27 
november 15.00 uur Theater de 
Luifel, Herenweg 96 Heemstede. 
Kaarten zijn te bestellen via
www.jjcremer.nl  of info@jjcremer.nl.

Toneelgroep J.J. Cremer viert 140-jarig jubileum 
met een schitterend stuk op de planken

Acteur Hans Kluit. 
Foto: Robert van Koolbergen.

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Voor de tiende keer 
werd er door de gemeente in samen-
werking met uitvaartondernemingen 
een herdenkingsavond georgani-
seerd. Zelden was er zo’n enorme 
opkomst als afgelopen woensdag
16 november. Na twee jaar zonder 
bezoekers, wegens de heersende 
pandemie, was nu alles weer zoals 
het moet zijn. Een fraai verlichte 
begraafplaats met her en der muziek. 
Bezoekers konden kaarsjes krijgen of 
een mooie wens of spreuk in de 
wensboom hangen. 

Terwijl nog honderden bezoekers 
buitenstonden, opende wethouder 
Eveline Stam de avond in de over-
volle aula. Zij heette iedereen 
welkom op deze bijzondere avond 
en introduceerde dominee Pieter 
Terpstra. 
Terpstra weet ieder jaar weer een 
passende en aansprekende tekst te 
vinden:  
“De dood maakt een onverbiddelijk 
einde aan heel veel. Toen het leven van 
die ene stopte, stopte zijn of haar 
geschiedenis. Alles wat daarna kwam 
is anders, nieuw. De afstand tot de 
overledene wordt groter. Eerst kon je 
vrede hebben met de dood, omdat de 

overledene meer leed is bespaard. Je 
doet je best om te blijven onthouden. 
Iemands stem, of hoe haar hand in de 
jouwe voelde. Een Lichtjesavond over-
brugt de tijd niet, maar laat slechts zien 
dat het echt waar is. Al zijn wij met 
velen toch ben je alleen, omdat die ene 
zo afwezig is. In verschillende tradities 
of geloven houden mensen vol dat het 
met de dood niet afgelopen is. Er is een 
plek waar onze doden veilig zijn en 
voortleven, die gedachte geeft troost. 
Afscheid nemen is zwaar maar daarna 
moet je verder gaan, doorgaan. 
Op deze avond laat de afwezigheid 
van onze dierbaren zich voelen, tegelijk 
zijn ze ook heel aanwezig. De doden 
reizen met u mee in de herinnering die 
te binnenschiet, in het verhaal dat 
iemand vertelt. De lichtjesavond is het 
moment om stil te staan wat zij voor 
ons betekenden. Vier dat zij deel waren 
van het onze.”* 

Velen bezochten de feeëriek ver-
lichtte begraafplaats. Men stond 
even stil bij graven of urnen van hun 
geliefden die zo worden genist. Een 
sfeervolle avond die bij velen een 
�jne herinnering heeft achtergelaten. 

*Noot: De tekst van dominee Terpstra is 
vrij geïnterpreteerd door de correspon-
dent. (Redactie)

Enorme belangstelling voor Lichtjesavond op de begraafplaats van de Herfstlaan

Sfeervol ontstoken vuur op Lichtjesavond.

Dominee Pieter Terpstra. Wethouder Eveline Stam.

OPROEP

Heemstede – Begin 2023 wordt 
wederom de Minerva Cultuurprijs 
uitgereikt. Deze sinds 1994 be-
staande prijs, in het leven geroe-
pen door de Heemsteedse Kunst-
kring, is bedoeld als waardering en 
stimulans voor kunstzinnige pres-
taties en initiatieven in Heemstede.  

Met ingang van dit jaar wordt deze 
prijs niet aan één, maar aan twee 
personen/organisaties uitgereikt:
1) Aan een kanshebber die zijn/
haar sporen heeft verdiend en op 
eniger-lei wijze door uitingen op 
het gebied van theater, muziek, 
literatuur, beeldende kunst etc. 
een bijzondere bijdrage heeft 
geleverd of levert aan het 
Heemsteedse culturele leven.

2) Vanaf nu ook aan een jeugdige 
kandidaat / groep kandidaten die 
als ‘kunstzinnig veelbelovend’ kan 
worden bestempeld. 

Er is een commissie samengesteld 
die de voordrachten voor de toe-

kenning van de Minerva Cultuur-
prijzen 2022 zal opstellen. In deze 
commissie hebben zitting geno-
men Jaap Verschoor, oud-voorzit-
ter van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek en in die 
hoedanigheid win-naar van de 
laatste Minerva Cultuurprijs, Bas 
Koster, leraar aan de Schoter Scho-
lengemeenschap en Annelies van 
Bruinessen, bestuurslid van de 
Heemsteedse Kunstkring.  

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 
de Heemsteedse Kunstkring op 
zondag 15 januari 2023 zullen 
beide prijzen, in de vorm van geld-
bedragen van €1000,- resp. €500,-, 
worden uitgereikt. Suggesties, 
aangevuld met een onderbouwing 
waarom uw keuze belangrijk is 
voor het culturele leven in Heem-
stede, kunnen tot 1 december 
2022 worden ingediend.
Liefst per e-mail: annelies@
heemsteedsekunstkring.nl.
Correspondentieadres Minerva-
commissie: Asterlaan 54, Aerden-
hout.

Wie verdienen de Minerva Cultuurprijs?

Films in de Luifel 

Heemstede - Iedere maand 
worden er een aantal �lms 
gedraaid in de grote zaal bij
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Dit 
zijn vaak �lms met een actueel 
thema of mooie, gouwe ouwe 
�lms.
Donderdag 24 november om 
10.30 uur draait er een drama-
�lm uit 1982, een gouwe ouwe 
met aansluitend lunch in de 
foyer. De entree is €13,50 incl. 
lunch per persoon.
Op donderdag 1 december 
draait er om 19.30 uur een 
drama�lm uit 2022. De entree is 
€7,- per persoon.

Wilt u de titel of inhoud van de 
�lm weten, belt u dan met
023 - 548 38 28.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Bewoners wilden het 
college een petitie tegen de �exwo-
ningen in hun omgeving aanbieden 
met 650 handtekeningen en 130 
tekeningen van kinderen. 
Het college had vooraf laten weten 
de petitie niet in ontvangst te willen 
nemen. Uiteindelijk heeft commis-
sievoorzitter Oscar Boeder de petitie 
aangenomen.   

Belofte van 9 maanden
Het college zit zwaar in de maag met 
de opvang en daarmee huisvesting 
voor statushouders en vluchtelingen 
uit de Oekraïne. Er staan momenteel 
�exwoningen op het parkeerterrein 
van het zwembad en de Kohnstamm-
laan.
De gemeente had bij plaatsing 
plechtig beloofd dat de woningen 
maximaal 9 maanden zouden blijven 
staan. Hoewel in de kleine lettertjes 
staat wel dat het mogelijk iets langer 
kan duren. Dat langer duren, daar zal 
het wel op uitdraaien, want tot op 
heden zijn er geen andere locaties 
gevonden.  

Argumenten
Op drie na dan, maar daar willen de 
omwonenden niets weten van �ex-
woningen in hun omgeving. Argu-
menten te over om het juist op die 
locaties, Oude Slot, Fazantenlaan (De 
Glip II) en de Constantijn Huygen-
slaan onmogelijk is woningen voor 
een aantal jaren neer te zetten. 

Hoofdpijnpunt voor de bewoners is 
dat hen nooit iets is gevraagd, zij 

nooit de kans hebben gehad mee te 
denken en er niet of nauwelijks 
gecommuniceerd is.  

Bezwaren inwoners 
Op 15 november toog een grote 
groep inwoners naar het raadhuis 
om hun bezwaren nogmaals bij het 
college onder de aandacht te 
brengen. Dat speeltuinen en trap-
veldjes moeten verdwijnen schiet de 
buurtbewoners in het verkeerde 
keelgat. Overlast en parkeerpro-
blemen staan hoog op hun agenda. 
Waarom niet zoeken naar parkeer-
plaatsen waar deze woningen 
kunnen staan? De wethouders 
zeggen in koor dat er 50 locaties zijn 
onderzocht maar slechts drie een 
gerede kans maken voor snelle plaat-
sing van de �exwoningen.  

Zoals de omwonenden zich 
uitputten in redenen waarom het 
juist bij hen niet kan, doet de 
gemeente er alles aan om argu-
menten te vinden waarom het op 
bepaalde plaatsen niet kan. Mevrouw 
Kerkvliet woont naast het oude poli-
tiebureau aan de Kerklaan. Zij vindt 
dat ze de afgelopen jaren al veel 
heeft geaccepteerd en niet gelukkig 
is met de vijf meter afstand van het 
gebouw tot haar tuin. Zij maakt zich 
extra zorgen als de gemeente, zoals 
eerder geopperd, er zelfs een etage 
op wil zetten. Inspreker de heer Smit 
verwijt het college tunnelvisie en dat 
het jeugdakkoord met voeten wordt 
getreden.  

De heer Sebas Touali (projectontwik-
kelaar) wil de oostkant van de haven 

ontwikkelen en ziet wel kans daar 
ruimte te maken voor het plaatsen 
van �exwoningen. Ook de Vrijheids-
dreef en een terrein langs de Leidse-
vaart werden als alternatieve locaties 
genoemd.  

Op donderdag 24 november vraagt 
het college tijdens de raadsvergade-
ring om ruim 209.000 euro. Geld om 
te onderzoeken of panden van de 
gemeente aan de Lieven de Keylaan, 
Glipperweg en de Kerklaan geschikt 
gemaakt kunnen worden voor inde-
ling in appartementen. Van dit 
bedrag wil men 140.000 opnemen 
voor grootonderhoud aan de panden 
Kerklaan en Glipperweg. Een beslis-
sing over de plaatsing van de �exwo-
ningen volgt pas in het eerste kwar-
taal van 2023.

og steeds geen laats voor e oningen  e oners ieden etitie 
aan met  andte eningen en  te eningen van inderen

Aanbieden petitie aan commissievoorzitter Oscar Boeder. Foto’s: Eric van Westerloo.

Een volle burgerzaal met boze burgers.

Willem van Dam heeft er zin in.

Heemstede – Sint is weer in het 
land en kan best wat hulp gebrui-
ken in deze drukke dagen. Hij komt 
handen tekort met het schrijven 
van Sinterklaasrijmpjes. Jij kunt 
hem daarmee helpen: schrijf een 
sinterklaasrijmpje (maximaal 10 
regels), voorzien van je naam, 
e-mailadres en telefoonnum-mer 
o.v.v. ‘sinterklaasrijmpje’ en mail dit 
uiterlijk dinsdag 29 november 12 
uur naar redactie@heemsteder.nl.  
Samen met Willem van Dam van 
Chocolatier Van Dam jureert de 
redactie de inzendingen en worden 
de tien mooiste rijmpjes beloond 
met een overheerlijke ambachte-
lijke chocoladeletter na keuze van 
Chocolatier Van Dam, ter waarde 
van 11,50 euro.  De winnende rijm-
pjes worden volgende week in de 
krant geplaatst. De winnaars 
worden persoonlijk geïnformeerd 
en kunnen hun letter ophalen 
(uiterlijk 5 december!) bij Chocola-
tier Van Dam. Dat wordt dus smik-
kelen op sinterklaasavond! Over de 
uitslag wordt niet gecorrespon-
deerd. Heel veel succes en veel 
dank namens Sinterklaas en zijn 
Pieten!

ri  voor int een sinter laasri m e en in 
een van de  o oladeletters van Van am

Heemstede - Een scheurende saxo-
foon, een diep grommend 
Hammond-orgel en backbeats waar 
je gewoon niet bij stil kunt blijven 
zitten, daar staan de mannen van The 
Preacher Men voor. Zaterdag 26 
november spelen zij om 20.15 uur in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmina-
plein in Heemstede. 

Na de release in 2016 van hun veel-
geprezen debuut Preaching Out 
Loud keerden The Preacher Men 
terug naar de studio om hun 2e 
album op te nemen, getiteld ‘Blue’, 
een ode aan de Blues. Het trio won 
hiermee met overgrote meerderheid 
van de stemmen de Edison Publieks-
prijs (beste jazz/world album).  Maar 
er gaat niets boven een live-

optreden van The Preacher Men, op 
het podium komt hun muziek pas 
echt tot zijn recht.
The Preacher Men speelt energieke 
en intense nummers. Zij zijn zo op 
elkaar ingespeeld dat de kleinste 
variaties tot de meest ingenieuze en 
virtuoze improvisaties leiden.  De 
blues-invloeden mengen zich hierbij 
met het soul-jazz-geluid van de Blues 
Horn en de diepe klanken van het 
Hammond-orgel. 
Dit Nederlandse trio wordt gevormd 
door Efraïm Trujillo (saxophones & 
composities), Rob Mostert 
(hammond organ), Chris Strik 
(drums).

Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl.

Jazz met The Preacher Men in de Oude Kerk

The Preacher Men. Fotograaf: Ferry Knijn.
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Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor een 
heerlijke � es wijn. U wordt vast 
fan van deze Spaanse klassieker in 
het assortiment: Dehesa La Granja 
van Familia Fernández Rivera. Een 
stevig glas rood met een spicy en 
rijk aroma van pruimen, zoethout 
en weldadige tannines. Voor de 
liefhebbers van een krachtige 
Tempranillo de perfecte herfst-
wijn.
Mail uw oplossing uiterlijk maan-
dag 28 november, 17 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van uw 
naam, telefoonnum-
mer en e-mailadres. 
De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail 
waarmee de � es 
wijn afgehaald kan 
worden bij Wijnko-
perij De Gouden Ton 
in Heemstede. Over 
de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
Succes!

32 12 65 36  13 2 33 53 31 4 63

49 25 65  44 62 17 36 6 58

54 37 65  11 66 31 3 42 17

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 achterspeler  4 groep dieren  7 levenslucht  10 
muziekinstrument  12 standaard boeknummer (afk.)  14 man van 
adel  16 loterijbriefje  18 scharnier  20 Internationaal Monetair 
Fonds  21 Japanse papiervouwkunst  24 etensbereider  25 en vol-
gende  27 dopheide  29 sine anno  30 grandioos  34 vreemde 
munt  36 vrucht  38 water in Friesland  39 gezet  40 voor  41 
familielid  42 binnenkomst  45 pl. in Gelderland  48 beroep  51 of 
dergelijke  53 eens  54 van een  55 mager  57 afdrukapparaat  59 
ijzerhoudende grond  60 erwtensoep  62 Europees Monetair Stelsel  
63 lijst  65 rekening  67 brandstof  68 droogvloer  69 hemelbrood  
70 werpanker.

Verticaal: 1 spannend  2 afdelingshoofd  3 heks  4 boksterm  5 
beroep  6 vogelproduct  7 Algemeen Beschaafd Nederlands  8 ui-
ting van verdriet  9 opmerkelijk  11 vogel  13 sportartikel  15 
door middel van  16 vreemde munt  17 diplomatie  19 godin v.d. 
dageraad  22 soort hond  23 minnares  26 pasvorm  28 in com-
binatie met  30 verkleurd  31 dichterbij  32 ras  33 gereedschap  
35 domoor  37 paling  42 zelfzucht  43 opschudding  44 vazal  46 
maand  47 beraad  49 pl. in Amerika  50 treksluiting  52 naald-
boom  54 boerenbezit  56 deel v.h. oog  57 voormalig staatsbedrijf  
58 commerciële tv-zender  59 kelner  61 bedorven  64 Algemene 
Inspectiedienst  66 voormiddag  67 onder andere.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Dat de Sint al op 16 
november is aangekomen in Heem-
stede, wisten bijna alle kinderen. Hij 
zou dus in de buurt moeten zijn.
En ja, op zondagmiddag 20 novem-
ber verscheen de goedheiligman 
onverwacht op het dak in de Jan van 
Goyenstraat. Hij was toch aan het 
werk: samen met zijn Pieten moesten 

de cadeautjes door de schoorstenen. 
Zo konden de kinderen van onderaf 
bekijken hoe Sint en zijn Pieten zich 
behendig over het dak bewogen.  
Ondanks al het drukke werk wilde de 
Sint best wel even de tijd nemen om 
de kinderen, die op straat stonden te 
wachten, even toe te spreken. Helaas 
was het heel slecht weer, zodat de 
opkomst, zoals in andere jaren met 
beter weer, wat minder was. De 

dappere kinderen, ouders en groot-
ouders die er wel waren konden 
ontspannen luisteren naar wat de 
Sint te vertellen had. De Pieten 
werden steeds vrolijker en strooiden 
met pepernoten, maakten dansjes en 
zongen luidkeels mee met de liedjes. 
Gelukkig zijn Sint en Piet wel iets 
gewend, dus trotseerden zij de 
slechte omstandigheden moedig.  
De altijd actieve winkeliersvereniging 

van de Jan van Goyenstraat had alles 
uit de kast getrokken om er een 
mooie middag van te maken. Er was 
een drumband, er was muziek, er 
werd gezongen en de Sint kreeg 
vragen die vanaf de straat werden 
gesteld.
Uiteraard had Sint-Nicolaas nog een 
�jne boodschap voor de kinderen. 
“Jullie mogen vanavond allemaal 
jullie schoen zetten, maar zorg er wel 

voor dat er iets lekkers voor mijn 
paard in de schoen zit!” 
Net toen de regen ophield moest de 
goedheiligman en zijn gevolg aan 
pieten weer verder, want er wachten 
nog vele avonden hardwerken. 
Volgend jaar zal de winkeliersvereni-
ging de Sint opnieuw vragen, dat als 
hij in de buurt is, ook in 2023 weer 
een bezoek komt brengen aan de Jan 
van Goyenstraat.

Goedheiligman trotseert regen op het dak in de Jan van Goyenstraat

Heemstede - Zondag 27 november 
houdt Jacqueline Duurland om 15 
uur een lezing over’Vinoso�e’ en is er 
aansluitend een wijnproeverij in 
samenwerking met Wijnkoperij De 
Gouden Ton bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Toegang vrij.

Over het boek
Praten over ‘de zin van het leven’ 
onder het genot van een glas wijn. 
Dit is het beeld dat veel mensen van 
�loso�e hebben. In werkelijkheid is 

�losoferen een pittige denkinspan-
ning die niet altijd goed verenigbaar 
is met de roes van het drinken. 
Jacqueline Duurland, een �losoof die 
van een goed glas wijn houdt, vindt 
dit wankele evenwicht al belicht door 
grote �losofen in de oudheid, en 
heeft zich verdiept in wijnwijsheid in 
al haar facetten. In het hoogst origi-
nele Vinoso�e laat ze zien hoe wijn 
inspireert tot �losoferen. Ze neemt 
bekende thema’s uit de wijnwereld 
als vloeiende ingang tot een prakti-
sche levens�loso�e: van wijntranen 

en ouderen tot troostdrinken en 
zielenroerselen. Vinoso�e is soepel 
en toegankelijk voor de beginnende 
denker en drinker, maar bevat ge-
noeg �nesse voor de connaisseur.
Jacqueline Duurland schreef voor 
diverse media en was als docent 
verbonden aan de UvA. Zij geeft 
lezingen en colleges voor de Filoso-
�efabriek en de Vrije Academie, en 
zet zich in voor toegankelijke �loso�-
sche inzichten. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Lezing over ‘Vinosofie’ met aansluitend 
wijnproeverij bij Boekhandel Blokker

Boekomslag ‘Vinoso�e’. Foto aange-
leverd door Boekhandel Blokker.

Administratie 
hulpclub voor 
wereldvrouwen
Heemstede - Op maandag 5 decem-
ber van 10-11.30 uur is de Admin-
stratie hulpclub voor wereldvrouwen 
in de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Voor en door wereldvrouwen 
die wat hulp nodig hebben bij het 
organiseren van hun administratie. 
Het is een leuke manier om elkaar te 
ontmoeten en nieuwe contacten te 
leggen.
Contactpersoon: Ellen Swart, 
eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06 - 40304598 en
Zahra Alobaidy, tel. 06 - 53158733.



AutoCrew
A Bosch Automotive
Workshop Brand

Autobedrijf Turenhout, uw auto in vertrouwde handen!

Raadhuisplein 7
023 52 91 125
info@turenhoutautos.nl
www.turenhoutautos.nl

Uw vertrouwde 
adres voor 
onderhoud,
reparatie 
en occasions.

Monuta deelt kennis met zorgcentra. Foto aangeleverd door Monuta.

Haarlem - Afgelopen week heeft 
Monuta weer een klinische les 
mogen verzorgen voor een groep 
zorgverleners van ZorgBalans. In 
deze zogenoemde klinische les 
komen alle onderwerpen aan bod 
die te maken hebben met het over-
lijden van een bewoner in een woon-
zorglocatie. Van de schouwarts tot 
aan de opbaring en de uitgeleide, 
alles wordt met elkaar besproken. 
Doel van de klinische les is het delen 
van kennis en ervaringen, zodat de 
familie altijd op een waardige wijze 
afscheid kan nemen. Elke zorglocatie 
heeft een ‘protocol bij overlijden’ en 
samen houden we tijdens de klini-
sche les dit protocol tegen het licht. 
Als je zo intens met elkaar in gesprek 
bent over de dood en over wat er 
allemaal komt kijken bij een over-
lijden, ontstaan mooie verhalen en 
vooral veel duidelijkheid. De verschil-
lende mogelijkheden worden 
besproken op het gebied van de 

noodzakelijke en gewenste laatste 
verzorging, maar ook vormen van 
bijzondere laatste verzorging, zoals 
lichte balseming en reconstructie 
staan op het programma. 
Aan de hand van een helder �lmpje 
wordt toegelicht wat de nieuwste 
vorm van uitvaren, naast begraven 
en cremeren, namelijk ‘resomeren’ 
precies inhoudt en ook dat zorgt bij 
de deelnemers voor veel duide-
lijkheid. 
Monuta John Bres is geaccrediteerd 
en dus bevoegd om deze klinische 
les te verzorgen, hetgeen betekent 
dat deelnemers PE-punten mogen 
bijschrijven na het volgen van de
les.  

Mocht je werkzaam zijn in een woon-
zorgcentrum in Haarlem, Heemstede, 
Zandvoort of Hoofddorp en je wilt 
meer over deze interessante klinische 
les weten, neem dan contact met 
Monuta op via haarlem@monuta.nl. 

Monuta deelt kennis met woonzorgcentra

Heemstede - WIJ Heemstede werkt 
al meer dan twintig jaar samen met 
SeniorWeb Haarlem.

De digitale wereld was toen nog voor 
veel ouderen onbekend, maar de 
behoefte om daarmee vertrouwd te 
raken groot. Daar kon iets aan 
gedaan worden en SeniorWeb 
Haarlem werd ingeschakeld. De orga-
nisatie is in handen van WIJ Heem-
stede, vrijwilligers van SeniorWeb 

Haarlem voeren de workshops, cur-
sussen en inloopochtend uit. Locatie 
de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede is de vaste ontmoetings-
ruimte.
In de tussenliggende jaren zijn de 
workshops, cursussen en inloopoch-
tenden altijd heel goed bezocht. 
Tijdens de inloopochtenden is er 
altijd een themalezing met een 
actueel onderwerp over het gebruik 
van laptop, pc, iPad of smartphone. 

Deze inloopochtenden zijn 1x per 
maand en gratis te bezoeken.
Op maandag 21 november hebben 
Carola van Oerle, directeur-
bestuurder van WIJ Heemstede, en 
Cor Vronik, voorzitter van SeniorWeb 
Haarlem deze samenwerking met 
een herziene overeenkomst 
vastgelegd.
Hun handtekening bekrachtigde de 
voortzetting van deze goede 
samenwerking.

WIJ Heemstede bekrachtigt voortzetting 
samenwerking met SeniorWeb

V.l.n.r.: Piet-Hein Buur, lescoördinator de Luifel, Cor Vronik, voorzitter SeniorWeb Haarlem, Ellen Swart, coördinator activiteiten en 
cursussen en Carola van Oerle, directeur-bestuurder van WIJ Heemstede. Foto aangeleverd.

Te koop:
Kerstman of vrouw onesie, rood �eece 
met witte accenten, waaronder een 
extra lange muts/capuchon €50,-. 
Tel. 023-5281764
Te koop:
Kerstboom standaard 1x gebruikt 
hamburg aqua 36,5 cm €20,- . Tel. 
06-33840240
Te koop:
Div. puzzels o.a. 2 dozen met elk 5 
puzzels van 1000 st., p. doos €4,-. 3 
Puzzels van Thats life, p.st. €2,50 . Zelfge-
maakte 3d kerstkaarten, p.st. €0,50. 
Tel. 023-5615450
Gevraagd:
Grammofoonplaten vraagt tegen beta-
ling pop lp’s/singles uit de jaren 50, 60, 
70, 80. Tel. 023-5381320
Gevraagd:
Fietsen oud of defect haal ik gratis bij u 
op voor onze hobby. Tel. 06-38094349
* Aangeboden.
Burbri Antiek. 5000 m2 antiek en curiosa. 
Eigen imp.; rechtstr. naar particulier. 
Oosteinderweg 201a, Aalsmeer. 
Tel. 0297-320058

Voor een 
diervriendelijke 
samenleving.

VOOR DIEREN?
WIL JIJ JE INZETTEN

Word vrijwilliger bij de 
Dierenbescherming
Check de vacatures op 
dierenbescherming.nl/
vrijwilligerswerk 
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Hillegom/Vijfhuizen – Donkere dagen en nega-
tieve berichtgeving: je kunt er wel eens moede-
loos van worden. Waar je in elk geval licht en een 
positieve sfeer vindt is bij Tuincentrum de Oost-
einde. In beide � lialen (Zandlaan 22, Hillegom en 
Schipholweg 1088, Vijfhuizen) is de prachtige 
kerstshow te bezoeken. Om de kerstsfeer in huis 
te halen en de somberte buiten te laten, is het 
een aanrader om gezellig even langs te gaan.
De foto’s geven een indruk van alles dat er te 
koop is. Voor elke smaak, voor elke portemonnee 
is er iets te vinden. Je hoeft niet groot in te kopen 
om het thuis kerst-gezellig te maken. Zelfs Sint is 
blij met de kerstshow van De Oosteinde: er zijn 
zoveel cadeau-ideeën! Bezoek ook de Landwinkel 
voor lekkernijen en kerstpakketten.

Zin in kerst met Tuincentrum de Oosteinde
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Zin in kerst met Tuincentrum de Oosteinde








