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Kwaliteitsslagerij

Bennebroek - In het Centraal Service-
punt Bennebroek (CSB, de oude 
Franciscusschool) aan de Kerklaan 6 
is momenteel een expositie met 
schilderijen en tekeningen gemaakt 
door leerlingen van basisschool de 
Franciscus. De kunstwerken zijn 
gemaakt door leerlingen van groep 1 
tot en met groep 8. 

Juf Marieke Hamminga van de Fran-
ciscus licht toe: “Er wordt op school 
veel aandacht besteed aan creativi-
teit. Dit gebeurt vooral via het thema-
tisch werken met de methode ‘Vier-
KeerWijzer’ en op de vrijdagmiddag 
met het groepsdoorbrekend werken 
in ateliers. 

Met ‘VierKeerWijzer’ krijgen de kinde-
ren in vier stappen veel vrijheid om 
keuzes te maken die bij hun leerstijl 
passen. Als kinderen leren hun 
talenten te benutten en vanuit moti-
vatie mogen kiezen, worden ze eige-
naar over hun leerproces. We zien dat 
ze dan graag aan de slag willen en er 
echt zin in hebben. De kinderen 
vinden het heel bijzonder en span-
nend om mee te doen aan de expo-
sitie en hopen dat er veel mensen 
komen kijken”, aldus Juf Marieke.

Annemiek de Hullu van Welzijn Bloe-
mendaal coördineert de exposities in 
het CSB en is blij dat de gangen weer 
opge�eurd zijn met kunstwerken. Zij 
nodigt u van harte uit om de expo-
sitie te komen bekijken. U bent tot 12 
januari van harte welkom op werk-
dagen van 9-12 uur en tijdens de 
openingstijden van de Bibliotheek 
Bennebroek. 

Expositie door leerlingen basisschool de Franciscus 
in samenwerking met Welzijn Bloemendaal

Kunstwerk van leerling Lisa uit groep 8. Foto: aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Winnaar kruiswoordpuzzel

Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
wederom vele inzenders in de 
race voor de felbegeerde 
gevulde boodschappentas van 
Albert Heijn. De juiste oplossing 
is: ‘Als je voet slaapt, kun je geen 
herrie schoppen’. Uit de loting 
van juiste oplossingen is Myrthe 
van Leeuwen-Vermoolen de 
gelukkige winnares geworden 
van de goedgevulde AH-bood-
schappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede. De winnares is op de 
hoogte gesteld. Gefeliciteerd 
met uw prijs! Volgende week 
weer een nieuwe kruiswoord-
puzzel met nieuwe kansen.

Bloemendaal - Aanstaande 22 decem-
ber is het 50 jaar geleden dat God-
fried Bomans onverwacht overleed.
In 1956 rekende hij uit dat er in 
Nederland sinds 1500 300 grote 
Nederlanders waren geweest die 
men zou kunnen huldigen en her-
denken. Bomans zei: “Mijzelf reken ik 
er dan niet bij.” (Herdenking in cijfers)
Het Bomans Genootschap rekent 
hem er wel bij en wilde hem eren 
met een grote bijeenkomst op zijn 
sterfdag. De voorbereidingen daar-
toe, in samenwerking met Welzijn 
Bloemendaal, waren in een vergevor-
derd stadium. Helaas nopen de 
huidige maatregelen en de onge-
wisse ontwikkelingen ons deze 
bijeenkomst te annuleren.
Toch gaat deze dag niet ongemerkt 
voorbij. Het voornemen is om 14.30 
uur op 22 december te verzamelen 
bij de poort van begraafplaats Adel-

bert (Dennenweg, Bloemendaal) om 
een krans op het graf te gaan leggen. 
U bent daarbij van harte welkom, 
maar laat via bijeenkomst@godfried-
bomans.nl z.s.m. (liefst op 15 decem-
ber) weten of u komt, zodat er met u 
contact opgenomen bij wijziging van 
het programma.
Uiteraard kunt u ook zelf bloemen, 

kaarsen e.d. meebrengen. Zoals het 
er nu naar uitziet zal aansluitend bij 
Vanouds het Dorpshuys aan de 
Donkerelaan een tegel worden 
onthuld met daarop de laatste 
schaakzet die Godfried Bomans 
aldaar heeft gezet op 21 december 
1971. Ook hierbij bent u van harte 
welkom.

Grote Bomansbijeenkomst geannuleerd, wel kranslegging
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 19 december Advent III, 
aanvang 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 19 december om 10u.
Ds. P.J. Stam.
De diensten kunt u volgen via:
www.kerkomroep.nl/#/

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

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  19 december, ds.Henk 
Koolhaas (Aalsmeer).
Vierde zondag van Advent.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

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

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Britse postzegel. Foto: Bigstock.

KORT
Sokkenactie voor 
Bloemendaalse 
Reddingsbrigade
Bloemendaal - Lions Club Zuid 
Kennemerland heeft ter voorbe-
reiding op het 100-jarig jubi-
leum van de Vrijwillige Bloemen-
daalse Reddingsbrigade in 2023 
een actie gestart om deze mens-
lievende Vrijwilligers �nancieel 
te steunen.
De actie bestaat uit de verkoop 
van leuke sokken van het merk 
HOTSOX voor de aantrekkelijke 
prijs van € 10,- per set van 3 paar 
dames- of herensokken. 
De sets zijn verpakt in witte brie-
venbus doosjes en te bestellen 
bij de Bloemendaalse Reddings-
brigade en worden waar moge-
lijk in de regio bezorgd door hun 
vrijwilligers.
Kijk voor meer informatie en 
bestelprocedure op: 
www.reddingsbrigade-bloe-
mendaal.nl/sokkenactie.

Postzegelveiling in 
Santpoort-Noord

Santpoort- Noord - In verband 
met de corona-maatregelen zal 
de grote veiling van de Post-
zegel Vereniging Santpoort 
plaatsvinden op zaterdag 18 
december in Het Terras, Dinkge-
verlaan 17, Santpoort-Noord, 
aan-vang 9.30 uur. Aan bod 
komen ca. 200 kavels, die men 
voor de veiling kan bezichtigen.
Iedereen is van harte welkom.
Voor inlichtingen kunt u bellen 
naar 023-5382274.

Bloemendaal – Op 15 december 
brengt de commissaris van de 
Koning Arthur van Dijk zijn ambtsbe-
zoek aan de Gemeente Bloemendaal. 
Vanwege de coronamaatregelen 
wordt de delegatie klein gehouden 
en is het openbare deel met de 
gemeenteraad voor inwoners via een 
livestream te volgen.

Tijdens het bezoek oriënteert de 
commissaris van de Koning zich op 
een aantal thema’s die spelen binnen 
onze gemeente, zoals de lokale 
impact op Natuur Netwerk Neder-
land (NNN) en (verkeers)veiligheid. 

Daarnaast gaat Arthur van Dijk bij 
het strand in gesprek met leden van 
de Reddingsbrigade, Koninklijke 
Horeca NL, politie, handhaving en 
enkele ondernemers over het thema: 
‘De in gang gezette ontwikkeling om 
een veilig strand te creëren met Bloe-
mendaalse allure’.

Tijdens het gesprek met de gemeen-
teraad worden pitches gehouden, 
onder andere over regionale
samenwerking, inwonerspartici-
patie, bestuurscultuur en omgangs-
vormen.

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk 
bezoekt gemeente Bloemendaal

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk. Foto: aangeleverd door Provincie 
Noord-Holland.

Heemstede - Het is inmiddels tradi-
tie dat Boekhandel Blokker aan de 
Binnenweg 138 uit Heemstede
elk jaar een boek van het jaar kiest.
Dit jaar zijn het twee boeken: een 
roman én een non-�ctie boek.

Fictie: Robbert Welagen - Raam, 
sleutel
Over het boek: Uit hoeveel levens 
bestaat een mensenleven? Het leven 
van schrijfster Karlijn komt plotseling 
tot stilstand wanneer ze op één dag 
Hanna ontmoet, een vrouw voor
wie ze direct gevoelens krijgt, maar 
ook haar vriend verliest bij een 
ongeluk. Wie vind je terug als je de 
dag erna wakker wordt, jezelf of een 
ander? 

Karlijns omgeving verwacht dat ze 
rouwt, maar dat lukt haar niet.
Haar uitgever hoopt dat ze haar 
verhaal vertelt, maar ze zwijgt. 
Wanneer ze Hanna steeds meer gaat 
zien als een medeplichtige, wordt 
het tijd om hun verhaal te 
herschrijven.

Boekhandel Blokker: “Robbert Welagen 
is een groot onbekend talent en hij 

verdient meer! In deze roman speelt hij 
met verdriet en rouw tegenover 
verliefdheid en dat doet hij heel knap.
Stel je voor: Je voelt een vonk bij de 
ontmoeting van een journalist en op 
dezelfde dag verlies je je partner bij een 
verkeersongeluk!
De uitwerking is verblu�end goed.
De stijl van Welagen is mooi, klein en 
poëtisch. Een pareltje.”

Non�ctie: Ramsey Nasr –
De fundamenten
Over het boek: Hoe komen we uit 
deze crisis? Dat is de vraag die 
Ramsey Nasr, een van Nederlands 
meest veelzijdige kunstenaars, zich-
zelf stelt.

De pandemie legt volgens Nasr bloot 
wat we lange tijd niet wilden zien: 
het politieke en economische 
systeem heeft de fundamenten van 
onze samenleving aangetast. In een 
uiterst persoonlijk en tegelijk ratio-
neel betoog ontleedt Nasr de 
corona- en klimaatcrisis als twee 
rampen die wezenlijk met elkaar 
verbonden zijn. Stap voor stap 
bevraagt hij onze gehele westerse 
manier van leven.

Aan de hand van kunstenaars als 
Boccaccio, Rilke en Van Gogh houdt 
Nasr een pleidooi om onze plek op 
aarde en ons idee van geluk radicaal 
te herzien, niet als zweverig ideaal, 
maar puur uit lijfsbehoud.

Boekhandel Blokker: “De fundamenten 
raakt je in het hart en past heel tre�end 
bij het afgelopen corona-jaar. Dit boek 
vraagt om actie.”

Verder heeft elke medewerker een 
boek van het jaar tip gekozen. Deze 
zijn te vinden op
 www.boekhandelblokker.nl.

Vanaf vrijdag 17 december zijn er 
speciaal gesigneerde exemplaren 
van Robbert Welagen – Raam, 
sleutel.

Boekhandel Blokker kiest boek van het jaar 2021
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Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Een beautyshop die de 
naam van de eigenaresse draagt 
vraagt om een nadere kennismaking. 
Judy Dekker, dochter uit een onder-
nemersgezin, heeft een enorme staat 
van dienst opgebouwd op haar 
vakgebied: visagie, huidverzorging, 
parfums en hairstyling. Ze werkte 
voor modeshows, de televisie en 
voor bekende bladen.

Als ze niet op locatie was, werkte ze 
onder meer bij  Parfumerie Hildering 
in de Jan van Goyenstraat, schuin 
tegenover het karakteristieke pandje 
van Kado Enzo. Toen die winkel in 
2018 beschikbaar kwam, zag ze de 
kans schoon om er haar bedrijf te 
vestigen, Judy Beauty Boutique. 
Naast haar expertise bleek de styliste 

over de gunfactor te beschikken. 
Hoewel er meer kapers op de kust 
waren, kreeg zij het huurcontract. 
Hoezeer haar klanten vertrouwen in 
haar stellen, bleek toen ze de �nan-
ciering rond moest krijgen. Dekker: 
“Tegenwoordig willen leveranciers 
eerst betaald krijgen voordat ze 
leveren. De 35.000 euro die ik nodig 
had als startkapitaal was binnen 2 
weken binnen via een crowdfunding, 
voornamelijk dankzij oude klanten 
en buurtgenoten van de Jan van 
Goyenstraat.”  

Een van de specialiteiten van Judy 
Beauty Boutique is de visagie en 
hairstyling van bruiden, inclusief een 
proefsessie. Verder kun je bij haar 
terecht voor make-up workshops, 
zowel privé of met vriendinnen, die 
ook te combineren zijn met een 

lunch of borrel. Judy brengt je de 
�jne kneepjes bij om het beste uit 
jezelf te halen met eenvoudige tech-
nieken. “Dat is vaak geen overbodige 
luxe’, vertelt ze: “Je ziet dat veel 
vrouwen al 30 jaar dezelfde make-up 
gebruiken. Met wat aanwijzingen en 
persoonlijk advies kun je er vaak 
mooier en natuurlijker uitzien, op 
een manier die bij je past.” 

Daarnaast is Judy Beauty Boutique 
vooral ook een cosmeticawinkel met 
producten die aan bepaalde eisen 
moeten voldoen wil Judy ze in haar 
collectie opnemen: “Ik koop geen 
synthetische producten in die je huid 
uiteindelijk geen goed doen. De huid 
is tenslotte het grootste orgaan van 
het lichaam.
Merken waarmee ik samenwerk zijn 
biologische merken die door middel 

van speciale technieken wel het 
resultaat leveren van de bekende 
synthetische brands. Want duurzaam 
is �jn, maar het product moet wél 
werken. Dat zijn kleinere namen, 
maar ook bekende merken als Philip 
B., Marie-Stella-Maris, Escentric Mole-
cules en Natura Bissé. 

Hoogwaardige haarproducten, 
bijzondere parfums die niet bij de 
grote parfumketens te vinden zijn en 
luxe cadeaus voor hem en haar 
maken de winkel compleet. Wie een 
mooi en persoonlijk cadeau zoekt 
voor kerstmis hoeft niet verder rond 
te kijken. 

Adres: Jan van Goyenstraat 35,
2102 CA, Heemstede.
Telefoon: 06 131 161 65.
Website: judybeautyboutique.nl.

Schoonheid in populaire winkelstraat: Judy Beauty Boutique

Judy Dekker van Judy Beauty Boutique. Judy Beauty Boutique in de Jan van Goyenstraat. Foto’s: aangeleverd.

Door Joke van der Zee 

Heemstede – Gemak dient nog 
steeds de – steeds drukker wordende 
– mens. Iemand die dat goed kan 
weten is Menno Vreeburg.
Menno opende het afgelopen jaar 
zijn eigen zaak: Menno’s Eetwinkel. 
Vanuit het pand aan de Camplaan 
waar jarenlang slagerij Vreeburg was 
gevestigd: zijn vader.
Menno zal de liefde voor verspro-
ducten van goede kwaliteit met de 
paplepel ingegoten hebben 
gekregen, slagerij Vreeburg stond 
immers heel goed bekend.

Toch is er een belangrijke verande-
ring: In deze tijd biedt Menno naast 
vlees ook vegetarische en veganisti-
sche producten. Helemaal anno 
2021. Zijn winkel richt zich op kant-
en-klare gerechten, die je thuis alleen 
nog even moet warm maken. Het zijn 
maaltijden die net even luxueuzer 
zijn, het beeld van een uitstekende 
chef-kok die de gerechten aan de 
voordeur a�evert doemt op. Nu is 
Menno die uitstekende kok die alle 
maaltijden zorgvuldig samenstelt 
met verse groenten en andere
ingrediënten. En daarnaast altijd ‘in 
de weer’ is om nieuwe, aparte 
gerechten aan te bieden. U begrijpt: 
zo voor de kerstperiode is hij een 
zeer bezige bij.  

Menno’s Eetwinkel pakt deze kerst uit 
met een keur aan echte smaakma-
kers bij u aan de kerstdis. In de 
Heemsteder van vorige week stond 
een hele pagina met de keuzes 
waarmee u de familie of vrienden 
trakteert op een zalig kerstmenu, 
samengesteld naar wens. Het grote 
voordeel natuurlijk is dat er geen 
enkele stress is omdat Menno al voor 
u gekookt heeft.  

Van traditioneel naar eigentijds  
“We hebben een kerstdiner van vijf 
gangen, met het oog op uitgebreid 
tafelen. Of een Kerst Roast (groot 
stuk vlees) en bijzondere bijgerech-
ten. Vergeet ook de bijpassende 
wijnen niet, en de champagne. Ik heb 
ook port en dessertwijn. We kiezen 
alles zorgvuldig uit, importeren het 
zelf en alles wordt van tevoren ge-
proefd.” 

U kunt dus bestellen bij Menno en 
hem uiteraard vragen wat de 
lekkerste keuzes en combinaties zijn. 
Van traditioneel (hazenpeper) naar 
eigentijds (geel bietensoepje met 
kokos) en alles dat zich daartussenin 
bevindt: het wordt een kerst om 
nooit te vergeten. “Met wat kleine 
handelingen die je thuis doet kun je 
er met onze gerechten een leuk 
feestje van maken”, vat Menno het 
samen. Voor de liefhebbers van 

lekker eten die niet van die keuken-
prinsen zijn, of om het deze kerst 
eens lekker uit te besteden omdat je 
daar zin in hebt: bezoek Menno’s 
Eetwinkel en bestel. 

De reguliere openingstijden zijn van 
12.00 tot 19.00 uur (niet op maandag 
en zondag) maar de winkel is op 
vrijdag 24 december tot 18.00 uur 
geopend, op Eerste Kerstdag kunnen 

bestellingen tussen 11.00 en 14.00 
uur worden gehaald. Op Tweede 
Kerstdag is de winkel gesloten.
Meer info: www.mennoseetwinkel.nl 
of 06-19688307.

Menno’s Eetwinkel heeft alles in huis om er een mooi kerstfeest van te maken

Menno Vreeburg (r) met medewerker Thomas de Bruijn. (Foto: Joke van der Zee).

Kennemerhart en 
Zorggroep Reinalda 
akkoord over fusie

Regio - Zorggroep Reinalda en 
Kennemerhart zijn akkoord over 
fusie. De Raden van Toezicht 
steunen dit besluit. Vanaf januari 
start het externe traject voor het 
verkrijgen van goedkeuring van 
de NZa en ACM. Als ook dat leidt 
tot akkoord zal de fusie begin 
juli 2022 een feit zijn.

Zorggroep Reinalda en Kenne-
merhart zijn op veel punten 
gelijkwaardig. Beiden leveren 
persoonlijke en kwalitatieve 
zorg en zijn �nancieel gezond. 
Door een fusie menen zij de 
kwaliteit en continuïteit van de 
ouderenzorg nog beter te 
kunnen garanderen in de regio. 

Er ontstaat meer slagkracht om 
�exibel en innovatief de uitda-
gingen tegemoet te treden. Voor 
medewerkers draagt een fusie 
bij aan ruimere ontwikkelings- 
en doorgroeimogelijkheden. 
Voor bewoners en cliënten 
genereert een fusie meer
keuzevrijheid in het diensten-
pakket van wonen, zorg en 
welzijn. 

Kennemerhart en Zorggroep 
Reinalda zijn ervan overtuigd 
dat een mogelijke fusie een 
waardevolle bijdrage levert aan 
de ouderenzorg in de regio 
Kennemerland. De twee organi-
saties zien het als hun verant-
woordelijkheid om elke oudere 
die zorg en aandacht te kunnen 
bieden die hij of zij nodig heeft. . 

De ondernemingsraden, de (V)
VAR, de medische adviesraad en 
de cliëntenraden steunen de 
voorgenomen fusie.



Film en video digitaal?
Uw (oude) fi lms, video’s, dia’s en foto’s weer kunnen bekijken? Dat kan als het digitaal wordt.

Dat kan op veel plaatsen, maar bij Amerstudio maken wij maatwerk van uw opdracht!
WAT DOEN WIJ VOOR U?
✔ Professioneel, in eigen huis: niet naar een centrale
✔ Schoonmaken van uw beeldmateriaal
✔ Afspreken wat u precies wilt: maatwerk!
✔ Uw materiaal met zorg behandelen
✔ Controle van gefi lmd materiaal 
✔ Overleg bij twijfel
✔ Discrete behandeling van uw materiaal
✔ Onbedoelde stukken (straatstenen, tas) weglaten
✔ De nieuwste techniek  voor het beste resultaat
✔ Afl everen in HD zonder prijstoeslag
✔ Kleur- en scherptecorrectie
✔ Kwaliteit afl everen is een vereiste
✔ Heldere prijs voor professioneel werk
✔ Haal- en brengservice in de regio

Wij begrijpen wél wat u graag wilt!

Zie ook onze website:
www.amerstudio.nl

U doet dit maar één keer: KWALITEIT IS EEN KEUZE!

Als het om beeld en geluid gaat van persoonlijke waarde 
kiest u natuurlijk voor de allerbeste behandeling.

WAT DOEN WIJ NIET?
✘ Uw fi lms naar een centrale sturen!
✘ Uw materiaal naar het buitenland sturen!
✘ Extra kosten berekenen (starten, plakken etc.)
✘ Klakkeloos kopiëren van uw materiaal;
✘ Onbedoelde opnamen laten zitten;
✘ Ook laten betalen voor slecht materiaal;
✘ Alle fi lms dezelfde naam geven!

Uw mooiste 
herinneringen 
weer kunnen zien!

Film, video, dia en foto 
digitaal op DVD, USB stick of harddisk

Rob de Groot
www.amerstudio.nl  

06-22549780
Regulierspoort 42, Nieuw Vennep

  HAAL- EN BRENGSERVICE !

 Haal- en brengservice in de regio

Wij begrijpen wél wat u graag wilt!

Als het om beeld en geluid gaat van persoonlijke waarde 

Regulierspoort 42 • Nieuw-Vennep • 06-22549780

Advies en begeleiding bij:
• het opstellen van uw (levens-) testament
• uitvoeren van uw (levens-) testament
• afhandelen van nalatenschappen, aangifte erfbelasting, vereffening
Maak vrijblijvend een afspraak.
06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van

persoonlijk assistent en (levens)executeur

Glipperdreef 125 • Heemstede • 023-5294363 • www.slagerijvdwerff.nl
ma. tot vr. 8.00-18.30 uur • za. 8.00-17.30 uur

GRATIS PARKEREN

Iedere donderdag
Holl. biefstukjes
3 stuks

Kogelbiefstukjes
3 stuks 8.49

6.98
Iedere woensdag
Gehaktdag
runder of half om half kilo

Schouderham
100 gram 1.59

9.49

1.59Salami 
100 gram

Gebraden fricandeau 100 gram

1.89Porkrib 
100 gram

1.69

HEERLIJKE VLEESWAREN VERS VOOR U GESNEDEN

Kip krokant schnitzels   
4 stuks

Steak dijon
100 gram 5.49

Beefsteak burger  
4 voor

Geldig van donderdag 16-12 t/m woensdag 22-12

Iedere dag
Vers gegrilde kippen
vanaf 17.00 uur:

1 voor    5.95

en 2 voor   11.006.49
Dagelijks wisselend assortiment vers gekookte maaltijden

ELKE DAG VERS GEKOOKTE MAALTIJDEN

5.98 1.39

Vrijdag en Zaterdag
Shoarma pakket 
500 gram vlees,5 broodjes,
bakje saus naar keuze

Gevraagd:
Oude werkbank ladekast schoolkast. 
Tel. 06-53346064
Gezocht:
Antieke stoommachine trein ea. Oud 
speelgoed. Verzamelaar geeft hoge 
prijs. Tel. 06-20893486
Te koop:
4 winterbanden 165/70r-14 €40,-. 
Stenen wagen €10,-. Wasmachine 
Seko €100,-. Tel. 0297-329180
Te koop:
Wortelnoten porseleinkast, louis xv- 
stijl, 3 laden, hg 2.00 x br 1.20 x dp 40 
€350,-. Tel. 0172-407345
Te koop:
Jaren ‘60 chromen berkel weeg-
schaal, moet afgesteld worden, hg 72 
cm €60,-. Tel. 06-20930822
Te koop:
Pc met windows 10, voeding en 
memory zijn nw. 8gb / 240gb ssd €30. 
Losse monitor e.d. €20,-. Tel. 0297-
287715
Te koop:
Dames- en heren�ets Gazelle 28”en 
26” i.g.st. goede banden versn. + 
verlichting €150,-. Tel. 06-34540047
Te koop: White wash hoogsla-
per, trap kan links en rechts, recht 
of schuin. €125,-. Villeroy & Boch 
new wave ko�ekoppen 2 st. €15,-. 
Mooie, blauwe Cars meisjesjas,  voor 
10-12  jr €10,-. Tel. 06-10423044
Te koop:
Bas banning pockets, volledige serie, 
10 delen en een hc € 20,-. Tel. 0297-
344489
Te koop:
Hometrainer i.z.g.st.t €65,-. 3 Boeken 
olympische spelen, p.st. €17,50, 3 
voor €45,-. Tel. 06-38819380

Joke van der Zee 

06 - 31 78 63 78 

info@vanderzeetekst.nl

www.vanderzeetekst.nl 

Teksten schri jven | redigeren | 

corrigeren | tekstadvies 

Halkade 27 • Ĳ muiden-Haven
Tel. 0255-512796 • INFO@WAASDORP.NL 

BESTEL UW RĲ KGEVULDE 
VISSALADE

Al vanaf  €37,50

Gourmet- of 
fondueschotel
Vanaf 3 personen 
€ 12,50 p.p.

Gratis voor u gekookt!
Levende kreeft of krab

OPENINGSTIJDEN KERSTDAGEN

BESTEL ONLINE
LOKAAL GRATIS

BEZORGING BOVEN € 50,-

Verse 
vis!

Vrijdag 24 dec Gehele dag geopend
1e Kerstdag Gesloten
2e Kerstdag Open van 9 tot 17 uur
Oudejaarsdag Gehele dag geopend
Nieuwjaardag Open van 10 tot 17 uur
Zondag 2 jan Gehele dag geopend

ONDANKS AFSLUITING ROTONDE 
DOKWEG/HALKADE BLIJVEN WIJ 
VIA OMLEIDING BEREIKBAAR!
PARKEREN KAN OP DE HALKADE.
7 dagen per week geopend tot 22.00 uur.

Halkade 27
IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 
www.waasdorp.nl

NOORDZEE SLIPTONG
5 stuks 9,99 NU SUPERDIK!! Velsen Haarlem, 

Zandvoort, Beverwijk, 
Heemskerk, 
Heemstede

MAATJES
EMMER HARING
Actie nu 7,50

NOORDZEE SCHOLFILET
Kilo 19,99 GRAATLOOS

ZALMFILET
            Kilo 17,50

GRATIS LOKALE BEZORGING

GEKOELD TRANSPORT

CIRCA 10 STUKS

GESCHUBD 
OP HUID

NOORDZEE SCHARRELVIS
3 kilo 5,- GRATIS SCHOONGEMAAKT!
O.a. Schar, Poon, Bot, Steenwijting

HOLLANDS 
ONGEPELDE 
GARNALEN
Actie: kilo 9,75 

DAGVERS

Bel 0255-512796 of 
mail info@waasdorp.nl

Betaling kan 
met mobiele Pin

            KiloACTIE

Ruime keuze spartelverse vis
Kom de lekkerste vis inkopen! 

Sushi & Sashimi 
kwaliteit

OVENKLARE 
KREEFT

€29,95
Kadotip:
GEROOKTE ZALMZĲ DE

€ 17,50
in prachtige kadobox

NOORDZEE VISBOX
AKTIE € 34,95

verse vis vacuüm verpakt
OVERHEERLĲ KE VISSALADES
Tonijn
Zalm
Surimi
Crab

Makreel
Haring/biet
Wakamé

RODE ZALM
Vanaf €10,50 per kilo

Gratis gefileerd en vacuüm verpakt
Verse 

Doe het zelf Vissalade 
pakket

Pakket incl.schaal 
+ doos

€39,75

DOWNLOAD 
ONZE

BESTELFORMULIEREN 
OP

WWW.WAASDORP.NL

KOOP LOKAAL, KIES LOKAAL
Noordzeevis uit IJmuiden

Bestel ons
Fruit de Mer 

plateau
€  38,50

Hollandse garnalen gepeld &

ZEEUWSE
OESTERS

MAND 12 STUKS 
€ 15,50

THUISBEZORGING 
WARME GERECHTEN
BEL: 0255-516 649

VISSOEPEN
VISBOUILLON 
emmer €7,50

NOORDZEE VISSOEP 
emmer €11,50

GEBONDEN VISSOEP 
emmer €12,50
KREEFTENSOEP 
emmer €15,95

STRAND KRABSOEP 
emmer €14,50

BISQUE GARNALEN/
KREEFT 

emmer €15,95

Tonijn
Zalm
Coquilles
Tarbot
Zeebaars
Hamachi

Dorade
Makreel
Unagi
Gamba’s
Inktvis
Octopus

VERSE VIS REGIONAAL BINNEN 24 UUR 
THUISBEZORGD

DIRECT VANAF DE VISAFSLAG!
VACUÜM VERPAKT & GEKOELD GELE-

DE LEKKERSTE VISTAPAS
Luxe tapasschotel € 24,95
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Heemstede - Een mevrouw met 
rollator wilde haar afspraak 
verplaatsen, omdat het slecht weer 
was: te veel wind en regen. Esther 
van der Werf van Van der werf Horen 
heeft haar toen opgehaald en ook 
weer thuisgebracht. 
  
Bij Van der Werf Horen doen ze daar 
niet moeilijk over. Deze gloednieuwe 
audicienwinkel op de Raadhuisstraat 
65A in Heemstede (sinds 1 oktober 
dit jaar) heeft klantvriendelijkheid en 
persoonlijke aandacht hoog in het 
vaandel staan. 
Sebastiaan en Esther van der Werf 
zijn trots als een pauw op hun stijlvol 
ingerichte zaak.  
“Soms lopen mensen gewoon 

binnen om de winkel te bewonderen 
terwijl ze niks nodig hebben,” aldus 
Esther.

Het smaakvolle interieur biedt ruimte 
aan volledig geluidswerende ruimtes 
en speciale meetcabines om de 
kleinste afwijkingen in het oor te 
ontdekken en daarvoor een passen- 
de oplossing te vinden. 
“Wij zijn geheel zelfstandig en onaf-
hankelijk waardoor onze klanten de 
volledige vrijheid hebben in merk-
keuze, techniek en prijs”, zegt 
Sebastiaan.

Van der Werf Horen is StAr gecerti�-
ceerd (Stichting Audicienregister). 
Dat betekent onder andere 

dat klanten een zeer uitgebreide 
intake krijgen om hun wensen in 
kaart te brengen en dat men de 
keuze heeft uit een breed assoriment 
hoortoestellen. 
Sebastiaan: “Wij werken uitsluitend 
met topmerken en daarnaast volgen 
we alle innovatieve ontwikkelingen 
op de voet. Alles voor het beste 
resultaat.” 

Klinkt goed, maar de concurrentie is 
groot en zit bepaald niet stil. Esther: 
“Klopt, maar wij hebben in de afge-
lopen twee maanden al gemerkt dat 
er in Heemstede een grote behoefte 
is aan juist die persoonlijke benade-
ring en dat is waarin wij ons onder-
scheiden van de rest.” 

Klantvriendelijkheid en persoonlijke aandacht 
hoog in het vaandel bij Van der Werf Horen

Sebastiaan en Esther van der Werf. Foto: aangeleverd door Van der Werf Horen.

Door Joke van der Zee

Heemstede – De tijd van de feest-
dagen is weer aangebroken. Sinter-
klaas is al vertrokken maar voor ons 
liggen de kerstdagen. Een tijd om te 
geven, om elkaar maar ook áán 
elkaar. Aan een geliefd persoon geef 
je graag een prachtig cadeau. Iets 
van waarde, iets moois om dagelijks 
te dragen. Nou, dan ben je bij 
Kaptein Luxe schoenen en leder-
waren precies op het juiste adres. 

Sinds 1964
De schoenen- en lederwarenzaak aan 
de Raadhuisstraat 99 onderscheidt 
zich al sinds 1964 met artikelen van 
hoge kwaliteit, in combinatie met 
hoogwaardige service. Dat houdt in: 
echt een deskundig oog hebben 
voor uw voet. Kom daar eens om 
online. De ervaring die Mariska 
Kaptein heeft, eigenaresse van de 
winkel, is enorm. “Ik werk al vanaf 
mijn 16e in de schoenen”, vertelt ze. 
Ze trad in de voetsporen van haar 
vader en oom, die los van de schoe-
nenwinkel aan de overkant van de 
winkel een schoenreparatiezaak 
hadden. Ook is er een podologie-
praktijk aan de zaak verbonden, het 
is zus Jessica die deze voor haar reke-
ning neemt. All-in one dus, bij 
Kaptein, alle goeds voor je voeten, 

die immers het fundament onder je 
lichaam zijn. 

Voet verandert
Waar velen misschien niet bij stil-
staan is dat voeten op latere leeftijd 
veranderen. “Soms kan dat wel een 
maat schelen, want in principe wordt 
elke voet breder. Het ligt er ook aan 
of je een staand beroep hebt bijvoor-
beeld. Vandaar dat passen ook heel 
belangrijk is. Bij ons in de winkel vind 
je dan ook nog het traditionele voe-
tenbankje. We geven je hier echt aan-
dacht en een goed advies maar vin-
den het ook belangrijk dat niets 
‘moet’. We denken graag mee en elke 
klant is weer anders”, aldus Mariska. 
En soms komt iemand voor een reis-
tas en gaat ook met een doos schoe-
nen naar buiten. De mooie modellen 
voor dames en heren trekken de aan-
dacht. Vrijdagmiddag als dit gesprek 
plaatsvindt is het een komen en gaan 
van mensen die rondkijken in de 
winkel. Ondanks de corona-maatre-
gelen zijn ze bij Kaptein blij dat 
winkelen weer kan. Een tip voor de 
komende tijd: Kom als het kan ook 
eens in de ochtenduren. En wat voor 
tips zijn er voor wat betreft cadeaus? 

Gerenommeerde merken
Mariska noemt reistassen en -ko�ers, 
maar ook toilettasjes, panto�els, 

riemen, handschoenen… Hand- en 
werktassen zijn er uitgevoerd in stof 
tot aan de zacht lederen varianten. 
Een sieraad op zich, een mooie 
handtas, dat weet elke vrouw. Enkele 
gerenommeerde merken: Castelijn & 
Beerens, Samsonite, Van Bommel, 

Xsensible, Gabor, Claudio Ferrici en 
andere.
Bij Kaptein maken ze zich op voor 
een gezellige periode voor kerst. “De 
kerstetalage is klaar. Dit jaar met 
mooie bronstinten. We heten ieder-
een van harte welkom. We hebben 

heel trouwe klanten maar er komen 
ook mensen van buiten Heemstede. 
“Uit de hele regio weten ze ons te 
vinden, erg leuk. Maar toch ook 
benadruk ik ook nog even graag de 
leuze: steun de lokale ondernemers”, 
aldus Mariska. 

Voor feestelijke kwaliteitscadeaus naar Kaptein Luxe schoenen en lederwaren

Een van de fraaie kerstetalages van Kaptein Schoenen en Lederwaren. Foto: Bart Jonker.

Heemstede – Vanwege het eenjarig 
bestaan van Loco Co�ee aan de Juli-
analaan 6 in Heemstede, werd er in 
samenwerking met Loco Co�ee een 
spontane winactie georganiseerd op 
de Facebookpagina van de Heem-
steder en Bloemendaler. Deze liep tot 
7 december. Hierbij maakte je kans 
op tweemaal ko�e en tweemaal 
taart bij Loco ter waarde van 13 euro. 
Je kon kans maken op deze prijs door 
Loco Co�ee te liken op de Facebook-
pagina en een persoon te taggen, 
met wie je de prijs zou willen delen. 
Corine Ponder is de gelukkige winna-
res geworden van deze winactie en 

gaat lekker genieten van haar prijs 
met de getagde Astrid Vreeburg bij 
Loco Co�ee. Van harte gefeliciteerd! 

Winnaar Facebookactie Loco Coffee

HET LEKKERSTE BAKKIE
VANHEEMSTEDE...

KOMGENIETEN!
ONTBĲT, LUNCH EN BORREL

Julianalaan 6, Heemstede
(tegenover de HEMA, naast ‘t Blomke)
www.lococoffee.nl | @lococoffee.nl

Haarlem - In de nacht van zondag 12 
op maandag 13 december heeft er 
een plofkraak plaatsgevonden rond 
02.25 uur op een geldautomaat aan 
de Rijksstraatweg. Dit gebeurde ter 
hoogte van de Spaarnhovenstraat. 
Direct na de plofkraak zijn vermoe-
delijk twee personen gevlucht op 
een (motor)scooter in de richting van 
het station. Door de explosie is veel 
schade ontstaan. De politie heeft de 
omgeving afgezet en er is een onder-
zoek gestart door de explosievenspe-
cialist van de politie en personeel van 
de EOD. In verband met de mogelijke 
gevaarzetting werden meerdere om-
wonenden uit hun woning gehaald. 
Nadat de situatie veilig was ver-
klaard, werd forensisch onderzoek op 
het plaats delict gedaan. De Rijks-
straatweg is langere tijd afgesloten 
geweest.
Er zijn vermoedelijk twee personen 
op een (motor)scooter gevlucht in de 
richting van het station/ centrum. De 
politie is meteen ook een zoekactie 
gestart naar de verdachten. Hierbij is 
ook langere tijd een helikopter 
ingezet. Uiteindelijk werden er geen 
verdachten meer aangetro�en en er 

is niemand aangehouden. Het is nog 
onbekend of de daders iets hebben 
buitgemaakt.
Voor het onderzoek is de politie op 
zoek naar getuigen en camera-
beelden.
- Heeft u rond 02:25 uur, voor of na 
de explosie, de mogelijke verdachten 
gezien in de omgeving van de Rijk-
straatweg/Spaarnhovenstraat?
- Heeft u na de explosie de (motor)
scooter met twee personen zien 
rijden door Haarlem?
- Heeft u een camera in de buurt en 
beelden van mogelijke verdachten?
- Of heeft u andere informatie over 
deze plofkraak?
Neem dan contact op met de politie 
via telefoonnummer 0900-8844 of 
bel anoniem met 0800-7000.  
Bron: Politie.nl

Ravage na plofkraak: politie zoekt getuigen 
en beelden





8 inderegio.nl • 15 december 2021SPORT

Heemstede - De coronaperikelen 
hakte er dit keer iets minder fors in 
dan vorig jaar. Toen werd de compe-
titie stil gelegd, nu alleen de training. 
Zo kon het dat de laatste wedstrijd 
van het winterseizoen toch gespeeld 
kon worden. Waterloo kwam daar-
voor afgelopen weekend naar 
Heemstede.  

Voor de stand was het niet meer inte-
ressant, want beide konden niet 
meer stijgen of dalen. Dus werd het 
een spel om de, sportieve, eer. Na de 
wat onvriendelijke heenwedstrijd 
was dat wel een verademing. Nu 
werd er gewoon lekker gevoetbald. 
Onder leiding van de echte man in 
het zwart, Maurice, ging het spel 
goed heen en weer. Waterloo was 
wat besluitvaardiger, zeker voor de 
goal, dan HBC. Desondanks werden 
er wel een paar kansen gecreëerd, 
maar Jeroen en Jan konden het niet 
afmaken. Keeper Sebastiaan stond 
steeds op de goede plaats en wist 
elke poging van Waterloo te 

bedwingen. Met een 0-0 de rust in 
gaf de verhoudingen goed weer. 

In de tweede helft had HBC zeker ook 
mogelijkheden, maar Waterloo nam 
toch de voorsprong. Jan ondernam 
vlak daarna weer een van zijn rushes 
maar bleef nu wel rustig voor de goal 
en dus was de 1-1 een feit. Met 
vernieuwde energie ging HBC verder, 
want het zat er echt in. Helaas dacht 
Waterloo daar anders over. Kort na 
elkaar maakten zij de 1-2 en 1-3. 

Daarmee kwam een eind aan deze 
serie wedstrijden. Tot half januari 
krijgt het team nu rust. Tijd om de 
kleine en grotere pijntjes te laten 
herstellen. En ons te beraden op een 
plan hoe het verder moet zonder 
Regilio en Sebastiaan. Bij de betaalde 
jongens zou je zeggen dat ze tussen-
tijds kiezen voor het grote geld. Dat 
is hier uiteraard niet van toepassing, 
desondanks hebben zij nu de laatste 
wedstrijd voor HBC gespeeld en 
verruilen zij HBC voor Uitgeest.

HBC G1 – Waterloo G1 1-3, de laatste wedstrijd      

Door Eric van Westerloo 

Heemstede -Sinds de eerste week 
van oktober zwaait Kendrick Fiekert 
de scepter over de nieuwste vesti-
ging van Daadkracht. In zijn mooi 
verbouwde ruimte aan de Zand-
voortselaan 157 spreken wij met de 
jonge ondernemer. Het blijkt een 
�tnessbedrijf te zijn met de speciali-
satie Personal Training. Dit houdt in 
dat er één op één met een sporter 
wordt gewerkt. Soms komt er een 
echtpaar of twee vrienden samen. 
Dat is overzichtelijk voor de trainers 
en krijgt eenieder nog altijd de volle-
dige aandacht. Om dit aanbod 
compleet te maken, is er ook de 
mogelijkheid tot het trainen in kleine 
groepjes tot zes personen, zoge-
heten Small Group.

Iedere nieuwe sporter wordt eerst 
kort onderzocht, bloeddruk, BMI en/
of een vetmeting. Daarna volgt het 
belangrijkste, wat is het doel dat de 
sporter wil bereiken? Veel vrouwen, 
maar ook mannen willen afvallen. 
Anderen willen hun spieren extra 
kracht geven of van rugklachten 
afkomen. Een juiste houding wordt 
vanaf minuut één aangeleerd. Na 
bepaalde operaties, denk aan heu-

pen, knieën en enkels, kan het nuttig 
zijn bepaalde spiergroepen extra te 
trainen.

Wat Daadkracht belangrijk vindt, is 
dat de mensen hun persoonlijke 
instelling en lichaamshouding niet 
alleen in de sportschool volhouden 
maar ook thuis tot in lengte van 
jaren. De medewerkers adviseren ook 
over de juiste voeding. Via een App 
kunnen sporters aangeven wat zij 
zoal eten op een dag, waarna de 
personal trainer advies geeft wat 
beter wel of niet kan worden aange-
past aan de maaltijden. Kendrick en 
zijn team staan te popelen om met 
sporters aan de slag te gaan. Een 
proe�es is altijd mogelijk waarna 
men kan besluiten of men verder 
gaat. Consequent de lessen volgen 
en het resultaat wordt snel merkbaar. 
Doelen zijn er om te halen en met de 
hulp van jouw personal trainer moet 
dat lukken.

Naast Heemstede is er ook een vesti-
ging in Overveen, Bloemen-
daalseweg 275.

Meer weten?
Bezoek de website www.daadkracht.
training of bel met 06-31914849.

Personal training ‘Daadkracht’ nu 
ook in Heemstede beschikbaar

Het team van Daadkracht, met Kendrick Fiekert (1ste van links). Foto: aangeleverd 
door Daadkracht.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Donderdag 9 decem-
ber was het een drukte van jewelste 
op het Heemsteedse sportpark. De 
gehele morgen werd in beslag 
genomen voor het opblazen van een 
blaashal. Veel leden hadden zich 
verzameld om de handen uit de 
mouwen te steken. Wethouder Sjaak 
Struif kwam langs om alle werkzaam-
heden gade te slaan en de compli-
menten van het Alliance bestuur in 
ontvangt te nemen.  

Het was mede door de medewerking 
van de gemeente Heemstede dat dit 
project, waaraan al zeven jaar was 
gewerkt, nu eindelijk een feit was. 
Het was een grote wens van de club 
om ook in de wintermaanden in 
eigenhuis zaalhockey te kunnen 
spelen. Voorheen moest men 
uitwijken naar de een of andere 
sporthal. Dit om ook in de winter te 
kunnen trainen en zaalhockey 
wedstrijden te spelen. Dat is nu 
verleden tijd en ouders hoeven niet 
meer ver te rijden om hun kroost te 
laten spelen en trainen.  

Enorme hal
De hal is enorm,10 meter hoog en 
neemt een half hockeyveld in beslag. 
Het is voorzien van licht en een 
beetje warme lucht om condensvor-
ming te voorkomen. Regelmatig 
moet er wat lucht worden bij 

geblazen om de vorm in stand te 
houden. In een week kunnen er rond 
de 40 uur aan training worden 
gegeven en kan er in een weekend 
18 uur aan wedstrijdtijd worden 
gespeeld. Het geheel vergt een �inke 
investering van ruim 4,5 ton. De 
gemeente �nanciert dit en de club 
betaalt in 20 jaar alles terug. De hal 
wordt in februari weer afgebroken 
om voor het volgende winterseizoen 
weer te worden opgezet. Ook die 
werkzaamheden vergen jaarlijks 
extra kosten.  

Voorzitter Daan Beekhuis is in zijn 
nopjes met deze extra mogelijkheid 
om de1700 leden nieuwe mogelijk-
heden te bieden. In Nederland staan 

een 30-tal van deze hallen bij Hockey-
 en tennisclubs. Ook zijn er enkele als 
voetbalhal in gebruik. De �rma 
Polyned uit Steenwijk plaatst veel 
van deze hallen zo ook bij Alliance. Er 
komt over het bestaande kunstgras 
een speciale vloer, ook die gaat er 
weer uit in februari. De hal wordt 
verdeeld in twee speelvelden die elk 
+/- een kwart normaal veld beslaan. 
Alliance verwacht dat vooral de 
jeugd, door te spelen in een kleine 
ruimte, hun techniek met sprongen 
vooruit ziet gaan. De hoogste jeug-
delftallen spelen al op divisieniveau 
en dat wil men graag zo houden.
De enorme hal zal niemand, die het 
sportcomplex bezoekt, kunnen ont-
gaan.

Hockeyclub MHC Alliance neemt nieuwe 
blaashal in gebruik voor winterperiode

Heemstede - De KNGU (Koninklijke 
Nederlandse Gymnastiek Unie) heeft 
het hele wedstrijdsysteem veran-
derd, waardoor een groep kinderen 
niet meer met regionale wedstrijden 
deel kan nemen. Zij hebben een 
oefenstof gekregen die gebaseerd is 
op veel turnen, niets uit je hoofd 
leren en veel plezier beleven aan de 
mooie turnsport.  
HBC Gymnastics is hierin meegegaan 
en heeft zondag 12 december de 
eerste FUNdamental georganiseerd. 
Jammer genoeg mocht hier door de 
coronaregels geen publiek bij 
aanwezig zijn, maar hierdoor viel er 
ook een beetje spanning weg. De 
meisjes mochten op 5 verschillende 
toestellen laten zien wat zij al kunnen 
en tot waar zij kwamen waarbij net 
nog hulp nodig is. Voor ieder stapje 
dat beheerst werd kregen zij een 
sticker op een zelfontworpen 
diploma van Marleen. Er was volop 

ruimte om te oefenen en te herhalen, 
waarbij de hulp van turnsters uit de 
wedstrijdgroep gehaald was.  

Alle turnsters gingen met een mooi 
diploma en veel stickers met een 
voldaan gevoel weer naar huis.

Eerste FUNdamental georganiseerd bij HBC Gymnastics

De turnsters tonen trots hun speciaal ontworpen diploma met hun stickers.
Foto: aangeleverd door HBC Gymnastics.

De blaashal wordt opgezet. Foto’s: Eric van Westerloo.

De gerealiseerde blaashal van Alliance.





Door Joke van der Zee

Heemstede – Een groot succes is al 
jaren het magazine van Albert Heijn: 
Allerhande. Het gratis blad vol 
producten en recepten is voor 
menigeen een leidraad om toch 
zeker een paar dagen van de week 
bijzondere of juist gewone gerechten 
op tafel te toveren. De recepten zijn 
duidelijk uitgelegd en uiteraard kun 
je alle ingrediënten bij AH vinden. In 
de feestmaand pakt het blad extra 
uit met heerlijke kerstgerechten. “Wij 
spelen daar goed op in door ingredi-
enten van de voor-, hoofd- en nage-
rechten makkelijk vindbaar te 
presenteren. Daarnaast bieden we 
allerlei keuzes voor het kerstontbijt 
maar bijvoorbeeld ook voor een 
gourmet(kerst-)avond.” Aan het 
woord is Dennis Disveld, supermarkt-
manager van Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg. Hij legt uit dat het 
nog een hele ‘logistieke uitdaging’ is 
om de schappen zo in te richten dat 
alle artikelen goed in het oog 
springen maar nog meer dat ze goed 
op voorraad blijven. Wie de super-
markt dezer dagen bezoekt begrijpt 
de uitdaging: de mensen zijn dit jaar 
al tijdig op pad om hun kerstmenu’s 
samen te stellen. Het is alle dagen 
lekker druk. De AH biedt voor de 
kerstdagen (maar ook voor de Oud- 
en Nieuwviering) speciale, excellente 
feestelijke gerechten aan. Voor de 
keukenprins(es) die gerechten uit de 
Allerhande wil maken, echter ook 
voor de kerst-vierders die van een-
voud houden of gemak. Zij hebben 
de keuze uit diverse kant-en-klare 
gerechten. De AH-kerstwinkel biedt 
daarnaast mooie kerstwijnen, luxe 
chocolade en allerlei andere lekkere 
kerstcadeaus voor op tafel of onder 
de boom. Het is gewoon puur 
genieten om er boodschappen te 

doen. En dat wordt op 22 en 23 
december helemaal leuk als er op 
een aantal tijdstippen livemuziek in 
de winkel wordt gespeeld. 
“Een pianist en zanger, medewerkers 
van onze winkel, gaan van zich laten 
horen op het ‘pleintje’ in de winkel”, 
aldus Dennis. Echte kerstmuziek dus 
en dat is ten tijde dat er weinig 
evenementen georganiseerd kunnen 
worden toch een leuke geste van AH.

Sponsor van de kruiswoord-
puzzelprijs
Overigens staat de supermarkt altijd 
midden in de samenleving. Zij spon-
soren veel lokale activiteiten en dat 
wordt lang niet altijd aan de grote 
klok gehangen. Desgevraagd geeft 
Dennis aan: “De intocht van Sinter-
klaas bijvoorbeeld, het strooigoed en 
chocomel. En we maken ons sterk 
voor de actie ‘op een lege maag kun 

je niet leren’. Deze actie heeft 43 volle 
kratten ontbijtproducten opgeleverd, 
die ten goede komen aan kinderen 
van wie de ouders (� nanciële) 
problemen hebben.” Albert Heijn let 
dus op de kleintjes, om een oude 
slogan te gebruiken. Dat AH 
Heemstede een � jne winkel is, is bij 
de Heemsteder allang bekend. Zij 
sponsoren de tweewekelijkse, goed-
gevulde boodschappentas als prijs 
van de kruiswoordpuzzel. De 
Heemsteder weet nu ook dat super-
marktmanager Dennis een goed hart 
heeft: voor elke winnaar neemt hij de 
tijd om samen de gewonnen bood-
schappentas te vullen. 
Prijzenswaardig!

AH Blekersvaartweg, elke dag 
geopend van 07.00 tot 20.00 uur 
maar vrijdag 24 december tot 19.00 
uur.
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Lekker thuis aan de slag voor een heerlijk 
kerstmenu, samen met Albert Heijn

Heemstede - Ben jij een hobbyfoto-
graaf of vind je het leuk om een 
mooie foto te maken? Dan kan je nu 
losgaan en tegelijk kans maken op 
een geweldige prijs! In de maand 
december word je uitgenodigd om 
een foto te maken van jezelf in de 
winkelstraat of van een sfeervolle 
kerstetalage.

Maar het kan natuurlijk ook dat je 
een sprekende foto maakt van een 
mooi artikel dat je hebt gekocht op 
de Binnenweg of Raadhuisstraat. In 
de winkelstraat zien de meeste 
etalages er weer stralend uit, dus is 
het sowieso de moeite waard om 
onze winkelstraat te bezoeken.

De vijf mooiste foto’s worden be-
loond met een cadeaubon van €150 
te besteden bij een winkel of horeca-
zaak naar keuze.   

Hoe doe je mee? Plaats de foto op 
Facebook
Je hebt een mooie foto gemaakt
van een etalage of van jezelf in de 
winkelstraat of van een mooi artikel 
dat je herkenbaar hebt gekocht in 
winkelcentrum Heemstede, plaats 
deze foto dan op jouw Facebook-
pagina.

Bij de foto schrijf je de hashtag 
#kerstinwinkelcentrumheemstede en 
op de foto tag je ‘Raadhuisstraat & 
Binnenweg’. Tevens vermeld je van 
welke winkel of horecabedrijf in 
winkelcentrum Heemstede jij een 
cadeaubon zou willen winnen.

Kies je allermooiste foto of foto’s uit 
(maximaal 4 per deelnemer) en 
plaats die op Facebook. De actie 
loopt tot en met 31 december.  

Bekendmaking winnaars 
Een vakkundige jury beoordeelt alle 
foto’s op originaliteit, kwaliteit en 
kerst/december gevoel. Op 4 januari 
2022 worden de vijf winnaars bekend 
gemaakt door middel van een 
berichtje van een jurylid op hun face-
bookpagina. Zij kunnen dan bij hun 
favoriete winkel of horecazaak de 
cadeaubon ophalen. Jong en oud 
mogen meedoen. Maak er een 
verrassend kiekje van! Succes!

Winkelcentrum Heemstede houdt spannende 
fotowedstrijd: win 150 euro shoptegoed

Raadhuisstraat in betoverende kerstsferen. Foto: Bart Jonker.

WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Er werd weer � ink vergaderd de 
afgelopen week, waar  spijkers met koppen 
werden geslagen. 

Belvedère 
Na een lange aanloop zit de gemeente nu op één lijn met de schenker die 
de herbouw van de Belvedère � nancieel mogelijk heeft gemaakt. Het 
plan is op papier klaar. De Zeeuw (GL) en V.d. Ho�  (D66) zette kantteke-
ningen bij de bomen die weg moeten om plaats te maken voor de Belve-
dère. Elders zullen de verwijderde bomen worden gecompenseerd. Zij 
zien hier weinig van terug in de stukken. 
Het gewijzigde bestemmingsplan ligt klaar en een ieder die dat wil kan 
daarop reageren. Na verwerking van de zienswijze moet de raad in april 
besluiten. Rond de zomer kan dan met de bouw worden begonnen. 

Schip ‘ Olifant’ 
Er lijkt een oplossing te zijn voor schip de ‘Olifant’. Het schip (18 meter) 
moet weg uit de haven om plaats te maken voor andere schepen. De 
gemeente had, zonder enig overleg, drie aanlegpalen in het Heemsteeds 
Kanaal geslagen. Dit tot ongenoegen van de bewoners van Spaarne-
borgh. Zij beroepen zich op een afspraak uit het verleden dat de ruimte 
tussen de jachthaven en de eerste drie knotwilgen vrij zou blijven van 
bootjes. De eigenaar van het schip heeft met de gemeente in 2013 de 
afspraak gemaakt dat, mocht hij moeten vertrekken, de gemeente voor 
een alternatieve ligplaats zorgt. Nu wordt de Olifant verplaatst naar het 
einde van de Mathijs Vermeulenlaan. De bootjes die daar nu liggen gaan 
richting Spaarneborgh. De bewoners rekenen erop dat de bootjes niet  
voorbij de 3e knotwilg komen te liggen. Als dat wel zo is beraden zij zich 
op verdere stappen. 

HUBO gaat, ALDI komt
Een nieuw item was de verhuizing van de ALDI van de Kerklaan naar de 
Bronsteeweg 2. De huidig HUBO gaat het pand verlaten. De beide broers 
Eric en André Luiten van der HUBO-zaak gaan met pensioen. Nieuwe 
vakbekwame ondernemers die het bedrijf willen voortzetten zijn moeilijk 
te vinden. Radix (VVD) vroeg of het totaal aan winkelvloer m2 voor een 
supermarkt niet wordt overschreden, tevens zijn er in zijn ogen amper 
parkeerplaatsen. Het antwoord van de wethouder was helder. Qua opper-
vlakte verandert er weinig t.o.v. de huidige situatie. Het aantal parkeer-
plaatsen is vastgelegd in het bestemmingsplan en wie er ook in het pand 
komt, blijft de huidige norm gehandhaafd.   

Omgevingswet 
De nieuwe omgevingswet is uitgesteld tot komende zomer. Het heeft 
dermate veel voeten in de aarde dat ook de Heemsteedse gemeenteraad 
nog niet helder voor ogen heeft wat de gevolgen zijn en wat Heemstede 
raakt of welke vrijheid een gemeente en de individuele inwoner nog 
heeft. Er zijn acht categorieën benoemd. Het gaat o.a. over oprichten van 
een antenne hoger dan 40 meter, een windmolen van hoger dan 15 
meter, recreatiegebieden buiten de bebouwde kom groter dan 1.000m2. 
Tevens het realiseren van sportparken en grootschalige maatschappelijke 
voorzieningen, het aanleggen van grootschalige kunstwerken, oprichten 
bedrijven (niet agrarisch) in het buitengebied. Ten slotte het vergroten 
van (bedrijfs) woningen buiten de bebouwde kom en het toevoegen van 
meer dan 11 woningen op het grondgebied. Het wijzigen van een functie 
met een oppervlakte van 1.500m2 of groter. Op al deze punten heeft de 
gemeente het adviesrecht en de bewoners een verplichte participatie. 





Workshop Kerststukje maken 
met Lucia Hartmann
Vrijdag 17 december 
om 10.00 uur én 13.30 uur
Op deze vrijdag gaat Lucia met u 
een prachtig kerststukje maken. 
Er is een workshop om 
13.30 uur en onder voorbehoud 
nog één extra om 10.00 uur. 
Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of belt u 
023 - 548 38 28. Kosten: € 10,-.

OPEN INLOOP PLEIN1
Heeft u een vraag?
• Bent u slecht ter been, maar 
wilt u toch op stap? 
• Behoefte aan een maatje voor 
een praatje? 
• Heeft u een leuk idee voor uw 
buurt? 

Iedere woensdag kunt u van 
9.00 uur tot 11.00 uur langs-
komen op Plein1 (begane 
grond) bij de Open inloop. 
U kunt hier bij een professional 
van WIJ Heemstede terecht met 
al uw vragen. Denkt u hierbij 
aan ondersteuning op diverse 
gebieden of hulp bij het opzet-
ten van een nieuw initiatief. 
Maar ook voor al uw andere 
vragen. 
U bent van harte welkom!

NIEUWS
HET VERHAAL VAN MAATSCHAPPELIJK WERKER MOSTAPHA
Mostapha El Aichi en zijn cliënt Johan* hebben wekelijks gesprekken waarbij ze bespreken 
hoe Johan zijn leven weer vorm kan geven nadat dit in alle opzichten drastisch is veranderd.

Johan vertelt: “Nadat mijn vrouw 
op nare wijze besloot niet meer 
met mij verder te willen, ben ik 
langzaam steeds meer kwijtge-
raakt totdat ik twee jaar geleden 
op straat kwam te staan. Ik ben 
hierdoor mijn twee kinderen, mijn 
baan en mijn huis kwijtgeraakt. 

Ik heb twee academische 
studies afgerond, altijd goed werk 
gehad en nooit financiële zorgen 
gehad. Toch is mijn hele leven 
tot stilstand gekomen en ik ben 
hierdoor volledig uitgeput. 
Ik ben noodzakelijkerwijs weer bij 
mijn moeder in Heemstede gaan 
wonen en via haar bij maatschap-
pelijk werk terecht gekomen.”

Mostapha, die Johan sinds ruim 
een jaar helpt met de uitdagingen
waar hij voor staat, 

Mostapha vertelt hoe zo’n traject 
in zijn werk gaat:
“Eerst neem je de tijd om af te 
tasten. Wat is de hulpvraag en wie 
heb je voor je? 
Samen kijken we naar de draag-
kracht: wat kan je wel en niet en 
waar heb je hulp bij nodig.
Langzamerhand durf je meer 
tegen elkaar te zeggen en word je 
meer open naar elkaar.
Ik waardeer Johan zijn eerlijkheid. 
Dat heeft onze band erg vesterkt.” 
Johan heeft veel baat bij deze 
gesprekken. Het helpt hem op de 
been te blijven, hij krijgt prak-
tische hulp bij het regelen van 
bepaalde zaken en hij is erg te 
spreken over de kennis die 
Mostapha heeft van de sociale 
kaart (mogelijkheden qua diensten 
en hulpverlening in de regio).
Via WIJ Heemstede is Johan zelfs 

vrijwilligerswerk gaan doen. 
“Ik help een Engelstalige man uit 
Heemstede die licht dementerend 
is, om Nederlands te blijven spre-
ken. Het zijn voor ons beide leuke 
gesprekken en bovendien merk ik 
dat het ook weer andere deuren 
opent. Zo ben ik gevraagd om 
Nederlandse les te geven aan 
kinderen. Dus ondanks alle ellende 
vind ik toch dat ik op de goede 
weg ben.”

Soms kunt u wel een steuntje in
de rug gebruiken. Een maatschap-
pelijk werker kijkt samen met u 
wat nodig is om uw situatie te 
verbeteren. Wilt u meer informa-
tie of een afspraak maken?

maatschappelijkwerk@wijheemstede.nl 
tel. 023 - 205 08 89.

VACATURE TOP 3
december 2021

Vrijwilligers gevraagd 
in Heemstede

Receptie/kantoorvrijwilliger
Je vindt receptiewerk leuk, neemt 

graag de tijd voor de ouderen en je 
bent handig om aanvragen van dien-

sten te verwerken in de 
computer. WIJ Heemstede Plein1 

zoekt op dit moment een vrijwilliger 
voor de woensdagmiddag. 

We komen graag met je in contact!

Buurtgezinnen zoekt 
echtpaar in Heemstede

Buurtgezinnen is een initiatief, dat 
gezinnen laat ondersteunen door 

stabiele gezinnen, die een paar uur 
per week tijd hebben voor een kind in 

hun gezin. Voor verschillende 
gezinnen in Heemstede zoeken we 

een echtpaar zonder kinderen of met 
uit huis wonende kinderen, dat een 

paar uur per week tijd heeft voor 
een kop thee, een spelletje of leuke 

activiteit buiten.

Creatieve vrijwilliger gezocht
Ben jij een ‘crea bea’ die houdt van 

knutselen, schilderen of handwerken? 
Dan kun jij de bewoners van locatie 
Nieuw Overbos blij maken met een 
gezellige, creatieve middag. Samen 

met de activiteitenbegeleider worden 
wekelijks op woensdag- en vrijdag-

middag leuke activiteiten bedacht en 
georganiseerd waarbij gezelligheid en 

creativiteit voorop staan.

Voor alle vrijwilligerswerk-
zaamheden wordt gewerkt 

conform de RIVM richtlijnen.

Meer weten over het aanbod
of hulp nodig?

spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24

website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede

Sociëteit 
Op de wekelijkse Sociëteit voor ouderen wordt deze maand 
ook aandacht besteed aan Kerst. Een lekkere lunch, een bezoek 
van de sneldichter Jur Deitmer, flessen maken met lichtjes erin,
Kerststukjes maken, een mooi Kerstverhaal voorgelezen door 
Julie Koch, koffie met een goed gesprek aangevuld met lekkers, 
chocolademelk, glühwein, we maken er een gezellige maand van. 
Helaas is er door de coronabeperkingen geen open inloop 
mogelijk. Mocht u in de toekomst naar de Sociëteit willen komen, 
meldt u zich dan aan voor de wachtlijst, dan krijgt u een seintje 
als het weer kan! 
Voor informatie en aanmelden voor de wachtlijst: 
Katinka Verdonk, tel. 023 - 5288510 op ma, di of wo.
De Sociëteit is in Plein1.

Koffie en een goed gesprek in de Pauwehof
Op dinsdag 21 en woensdag 22 december (10.00–11.00 uur) kunt 
u in de Pauwehof aanschuiven voor een goed gesprek volgens 
de Up! Methode. In een ontspannen sfeer hebben we het over 
belangrijke onderwerpen die ertoe doen als u ouder wordt. 
Deze keer is dat ‘familie’ en ‘feestdagen’. 
Opgeven kan via 023 - 5286022 of 06-38241265.

wenst je hele gezellige feestdagen
en een vooral heel gezond en goed 2022

SENIORENNIEUWS

WIJ Heemstede heeft verschillende 
locaties:, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud. 

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -17.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede, 
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl. 
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-13.00 uur, In Plein1 is ons kantoor 
op de eerste etage van het gebouw. 
Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023-5286022, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

*Johan is niet zijn echte naam.

SPECIAAL VOOR KERST
Ontmoetingen in de Luifel
Ook in de Luifel bent u in de decembermaand van harte welkom om 
gezellige ontmoetingsmomenten met elkaar te hebben.  
Zo is er een mooie lezing over Bomans, kunt u samen kerstliedjes zingen, 
genieten van een film met kerstlunch, kerststukjes maken
en mini kersttulbandjes en gingerbread koekjes bakken. 

Gingerbread en ministolletjes bakken voor Kerst 
Vrijdag 17 december van 10.00 tot 12.00 uur
Met Daphne Holdorp
Wat ruikt er nou heerlijker dan zelf gebakken koekjes voor Kerst? 
Komt u ook gezellig bakken met Daphne? Samen met u gaat ze ginger-
bread koekjes bakken en glazuren en ook mini kersttulbandjes maken. 
Kosten: € 5,-.

AGENDA DEC / JAN
Dinsdag 14 dec - 13.30 uur
Trefpunt culturele lezing
Godfried Bomans
door Flip Hammann

Woensdag 12 jan - 14.30 uur
Gespreksgroep Bewust-
wording met Jan Oostenbrink

Maandag 24 jan - 10.00 uur
Creatief leven met Marijke 
Coert en Julie Koch
Deze cursus Creatief Leven, is 
eenmalig voor de helft van de 
prijs. Deze cursus helpt u om 
samen met anderen aan de 
slag te gaan om te ontdekken 
hoe u makkelijker nieuwe con-
tacten kunt leggen en (weer) 
dingen doen die u leuk vindt. 

Donderdag 27 jan - 14.00 uur
Concert Let it be
door Dennis Kivit 

WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, op 
te halen op een van onze loca-
ties. Of meld u aan voor een 
gratis e-mailabonnement!
Voor meer info belt u met 
023-548 38 28 of mail naar 
info@wijheemstede.nl.
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ACHTER HET FORNUIS

U kent wellicht de klassieker kalfs-
schnitzel in Marsalasaus, op basis van 
de wijn uit SicilIë. Chef de cuisine Bart 
Jonker bereidde een Spaans getinte 
versie op basis van een zoete sherry die normaal bij het dessert wordt 
gedronken, de Valdespino Pedro Ximenez El Candado, gemaakt van de 
Pedro Ximenez druiven. (Vraag uw slijter.) De geoogste druiven van deze 
sherry worden in de zon gedroogd tot ze bijna verschrompelen tot 
rozijnen. Dit geeft de sherry een eigenzinnig zoete � uweelzachte en rijke 
smaak, die zich perfect laat combineren met kalfsschnitzels. Dit gerecht is 
niet moeilijk te bereiden en door deze unieke sherry exquise en erg 
lekker. Als u nog niet weet wat u als hoofdrecht met de Kerst op tafel gaat 
toveren zult u hoge ogen gooien met dit gerecht. Uw gasten zullen aan-
genaam verrast zijn! 

Benodigdheden (2 personen):

Bereiding:
Sla de kalfsschnitzels een beetje plat en leg ze 10 minuten in het sinaas-
appelsap, zo blijven ze mals. Haal de schnitzels uit het sap en dep ze een 
beetje. Smeer beide zijden in met zeezout, peper en nootmuskaat. Laat in 
een koekenpan op niet al te hoog vuur langzaam de roomboter smelten. 
Voeg alvorens de roomboter bruin wordt, de sjalotten toe. Langzaam en 
roerend fruiten tot sjalotten glazig worden. Voeg vervolgens de kno� ook 
toe en laat deze mee sudderen. Leg vervolgens de schnitzels in de pan. 
Voeg twee eetlepels sinaasappelsap toe. Blus de schnitzels af met de 
sherry en laat lekker inkoken. Schnitzels af en toe omdraaien en met de 
saus begieten. Ongeveer 7 minuutjes rustig braden aan beide kanten, tot 
ze gaar zijn, maar laat ze wel mals blijven. Serveer de schnitzels en giet 
hierover de jus van sjalotten en sherry. Lekker met een zoete aardappel-
puree. Eet smakelijk!

Kalfsschnitzels ‘Pedro’ (in zoete 
sherrysaus met sjalotjes) 

ACHTER HET FORNUIS

versie op basis van een zoete sherry die normaal bij het dessert wordt 

• 2 verse kalfsschnitzels
•  Een � inke scheut zoete sherry 

Valdespino Pedro Ximenez El 
Candado

•  Sap van een uitgeperste 
sinaasappel

• 1 klontje roomboter
• 2 � jngehakte sjalotten
• 2 � jngehakte teentjes kno� ook
• Zeezout
• Versgemalen peper
• Nootmuskaat 

Heemstede – In het kader van een 
preventief onderzoek ondermijning 
hebben de gemeente Heemstede, 
Omgevingsdienst IJmond, politie en 
Douane vrijdag 10 december een 
integrale controle uitgevoerd bij een 
aanbieder van opslagruimten in 
Heemstede. Deze preventieve con-
trole vond plaats op grond van de 
milieuwetgeving en de brandveilig-
heid. Bij de controle is gebruik ge-
maakt van gespecialiseerde speur-
honden.
Burgemeester Nienhuis zegt hier-
over: ”Vastgoed wordt soms mis-
bruikt voor criminele doeleinden. 
Daarom geven we voorlichting aan 
eigenaren en voeren we soms 
controles uit. Voelt iets niet pluis? 
Meld het bij de politie (0900-8844) of 
bij misdaad anoniem (0800-7000).”
Tijdens de controle zijn verdovende 
middelen aangetro� en. Daarnaast 
heeft de Omgevingsdienst nader 
onderzoek gedaan naar aangetro� en 
gevaarlijke sto� en. De verschillende 
diensten zullen de komende tijd 
vaker de samenwerking zoeken om 
dergelijke controles uit te voeren.

Gemeente, Omgevingsdienst, politie en Douane 
controleren garageboxen in Heemstede

Raadhuis Heemstede. Fotograaf: Bart Jonker.

Heemstede/Bloemendaal – Het zijn 
de donkere dagen voor Kerst en dan 
maken we het in en om ons huis 
extra gezellig. Zeker nu in deze coro-
natijd, waar we meer op thuis zijn 
aangewezen, breng je je huis in de 
heerlijke en smaakvolle kerststem-
ming.
Zo zijn er binnen én buiten al veel 
fraai opgetuigde kerstbomen te zien 
en is menig huis versierd met fraaie 
feest- en kerstverlichting. Daar zitten 
ware kunststukjes bij! 

Ziet het er supergezellig, sfeervol en 
warm bij u thuis uit? Heeft u een fraai 
versierde kerstboom? Of heeft u uw 
huis binnen of buiten omhuld met 
fraaie kerst- en feestverlichting?
Doe dan mee met onze fotowed-
strijd, in samenwerking met Tuincen-
trum De Oosteinde.

Mail uw foto (maximaal een foto) 
voor vrijdag 31 december 17 uur 
naar redactie@heemsteder.nl, o.v.v. 
kerstfotowedstrijd, voorzien van uw 
naam, e-mailadres en telefoon-
nummer. Vertel in het kort iets over 
uw ingezonden foto. Wel stellen we 
als voorwaarde dat de foto echt 
gemaakt moet zijn in uw eigen huis 
of tuin of op uw eigen balkon in de 
gemeente Heemstede of 
Bloemendaal. 

Tuincentrum de Oosteinde jureert de 
inzendingen en stelt als hoofprijs een 
cadeaubon beschikbaar van maar 
liefst 100 euro, te besteden aan 
kamerplanten. Alvast met het oog op 
januari, want dan is het kerstboom 
eruit en kamerplant erin! De mooiste 
inzendingen krijgen een plekje in 
onze krant. De winnaar wordt 
bekendgemaakt in januari. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
Heel veel succes en veel plezier!

Maak een foto van je kerstversiering of feest- 
verlichting en win een cadeaubon van 100 euro!

Versierde kerstboom. Foto Bart Jonker.

Heemstede - Wat ruikt er nou heer-
lijker dan zelfgebakken koekjes voor 
Kerst? Komt u ook gezellig bakken 
met Daphne Holdorp? Samen met u 
gaat ze gingerbread koekjes bakken 
en glazuren en ook mini kersttul-
bandjes maken. De workshop is op 
vrijdag 17 december van 10-12 uur 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Kosten: 
€5,-.

Aanmelden is verplicht en kan via 
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 –5483828. 
Vanzelfsprekend houdt WIJ 
Heemstede zich aan de geldende 
coronamaatregelen: aanmelden 
verplicht, vanaf 13 jaar in openbare 
ruimtes een mondkapje op, bij zitten 
mag deze af, 1,5 meter afstand 
houden. Er wordt geen QR-code 
gescand. 

Gingerbread en ministolletjes 
bakken voor kerstdagen

Gingerbread koekjes.
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AGENDA

WOENSDAG 15 EN 22 DECEMBER
Kerstverrassing maken bij de 
Knutselclub. De Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
V.13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of 5x kost €22,50. Van 
tevoren aanmelden via app naar 
06-14234580 van begeleider 
Gaby Godijk.

Inloopmoment WIJ Heemstede 
voor al uw vragen. Plein1, Julia-
naplein1, Heemstede. V.9-11u.

VRIJDAG 17 DECEMBER
Gingerbread en ministolletjes 
bakken voor Kerst. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12u. Kosten: €5,-. 
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl, of
023 –5483828. Vanzelfsprekend 
houdt WIJ Heemstede zich aan 
de geldende coronamaat-
regelen.

Workshop kerststukje maken 
met Lucia Hartmann. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u, en o. voorbehoud 10u. 
Kosten: €10,-.
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
of 023 – 5483828.

ZONDAG 19 DECEMBER
Concert winnaars van de Neder-
landse Muziekprijs. Gemeente-
huis van Bloemendaal, Bloemen-
daalseweg 158. V11u, zaal open 
10.30u. Kaarten à €24,-. 
(jongeren tot 26 jaar €12,-)
via www.muzenforum.nl.
Coronatoegangsbewijs nodig.

• De Gespreksgroepen Bewust-
wording met Jan Oostenbrink 
worden uitgesteld tot 12 januari.

• Het concert ‘Let it be’ door 
Dennis Kivit wordt verschoven 
naar donderdag 27 januari. 

Mededeling: Alle locaties van 
WIJ Heemstede zijn geopend 
t/m vrijdag 24 december en de 
medewerkers staan weer voor u 
klaar vanaf maandagn3 januari. 

Door Bart Jonker

Vijfhuizen – De Cruquius Concerten 
zijn al jarenlang een klasse apart en 
een gevestigde naam voor prachtige 
klassieke concerten,  uitgevoerd door 
wereldberoemde musici. Een ware 
streling voor het oor. Niet zo gek dat 
de naam van deze concerten inmid-
dels in heel Nederland weerklinkt. 
Voorheen werden deze concerten 
uitgevoerd in het Cruquius Museum, 
maar door de verbouwing  en 
uitbreiding van het museum vinden 
de uitvoeringen van de Cruquius 
Concerten tegenwoordig plaats in de 
Genieloods van het Kunstfort, Fort-
wachter 1 in Vijfhuizen. Een prachtige 
locatie met een uitmuntende 
akoestiek.
Door de coronaperiode konden de 
Cruquius Concerten vorig jaar geen 
doorgang vinden. Nu echter is er 
weer een mooi programma samen-
gesteld door organisatoren Peter 
Mookhoek en Jeroen Klemann met 
de crème-de-la-crème uit de klas-
sieke muziekwereld. Een gesprek in 
het Kunstfort.  

Peter Mookhoek: “We zijn uitge-
weken naar het Kunstfort vanwege 
de verbouwing van het Cruquius 
Museum. Bij de verbouwplannen van 
het Cruquius Museum is er wel 
sprake geweest van een auditorium, 
maar dat zou dan kleiner worden. 
Bovendien zou dat een schuin dak 
krijgen en veel glas. Dat zou lastig 
zijn geweest bij het plaatsen van een 
vleugel. Er is weliswaar binnen �ink 
verbouwd, maar het auditorium is er 
nog niet. Daarnaast zijn we nu 
vanwege de coronamaatregelen 
aangewezen op middaguitvoeringen 
en die hadden niet overdag in het 
Cruquius Museum kunnen plaats-
vinden, omdat het museum dan voor 
het publiek geopend is.” 

UNESCO erfgoed
“We zijn daarom heel blij dat we de 
gelegenheid gekregen om de 
concerten hier uit te voeren in het 
deze loods van het Kunstfort”, 
vervolgt Jeroen Klemann.  “Gelukkig 
hebben we in het Kunstfort al een 
heel seizoen kunnen draaien en 
hebben we gemerkt dat ons publiek 
is meegekomen. Daar zijn we heel 
blij mee. De Genieloods van het 
Kunstfort heeft een industriële 
aanblik en is een van de oudste 
loodsen die er bestaat. De loods 
stond er al eerder dan het fort en 
werd in de Eerste Wereldoorlog 
gebruikt om munitie en wapens op 
te slaan. De laatste jaren is dit alle-
maal opgeknapt.”
Peter: “Het is zelfs uitgeroepen tot 
UNESCO erfgoed. Dit fort is neer-
gezet ten bate van de veiligheid en 

verdediging rond Amsterdam tijdens 
de Eerste Wereldoorlog, al was 
Nederland toen neutraal. Een hele-
boel van deze forten hebben thans 
een culturele bestemming gekregen. 
Er wordt daarom heel veel gemusi-
ceerd in deze forten. Zo kwamen we 
hier uit. Je hebt als organisatie een 
ruimte nodig die mooi van akoestiek 
is, maar je hebt tevens faciliteiten 
nodig als toiletten en catering.  We 
waren hier weleens eerder geweest 
voor een tentoonstelling en vonden 
dit al een prachtige ruimte. Jeroen 
heeft een bel meegenomen om de 
akoestiek te testen en we hebben 
cellist Joachim Eijlander gevraagd 
om hier eens te spelen. Joachim 
heeft iets van Bach uitgevoerd op 
allerlei plekken in de loods. Hij was 
meteen verkocht en stelde vast dat 
het heerlijk was om hier te spelen.” 

Jeroen: “De samenwerking met de 
organisatie van het Kunstfort is 
subliem. Hier worden natuurlijk 
diverse tentoonstellingen gehouden, 
maar niet in de winterpauze. Zo 
konden wij onze concerten in de 
winterpauze hier programmeren. 
Deze locatie heeft verschillende 
voordelen, het heeft dubbel glas en 
verwarming, is goed toegankelijk en 
je kunt ondanks de coronarichtlijnen 
een mooie en veilige indeling maken 
in een intieme setting met musici en 
publiek.” 

Programma
Het programma van de Cruquius 
Concerten is wederom spectaculair. 
Kamermuziek van topmusici die de 
mooiste werken spelen en het niet 
schuwen om tevens moderne en 
minder bekende werken van compo-

nisten uit te voeren. Wel zijn de 
concerten voorlopig van de zater-
dagavond naar de zondagmiddag 
verschoven vanwege de corona-
maatregelen.

Op zondag 19 december om 11 uur, 
bijten harpiste Gwyneth Wentink en 
celliste Larissa Groeneveld het spits 
af met werken van Fauré, Vivaldi, 
Hidayat Inayat-Khan en Oene van 
Geel. En wat te denken van zondag-
middag 9 januari, waar celliste 
Anastasia Feruleva en pianist Frank 
van de Laar hun opwachting maken, 
waarbij muziek uit het Parijs van rond 
1900 is te horen met werken van 
Boulanger, Enescu en Stravinsky. 

Daarnaast kan het publiek dit 
seizoen artiesten verwachten als Het 
Ragazze strijkkwartet met werken 
van Bartók, Korngold en Knox & The 
Flirt, het Duo Serinissima met 
sopraan Elisabeth Hetherington en 
David Mackor op de luit. Of de 
vermaarde pianist Willem Brons met 
werken van Mozart, Liszt en Bach. 
Eveneens artiesten die regelmatig en 
graag terugkomen naar de Cruquius 
Concerten, zoals het Osiris Trio en de 
zusters Maria (viool) en Nathalie 
Milstein (piano).  

Kijk voor het hele programma, data, 
tijdstippen en kaarten op:
www.cruquiusconcerten.nl/. 

Spectaculaire kamermuziek bij Cruquius Concerten 
in fraaie en unieke ambiance Kunstfort Vijfhuizen

Peter Mookhoek (rechts) en Jeroen Klemann (links). Foto: Bart Jonker.

Intieme setting Kunstfort. Foto: aangeleverd.

Heemstede - Leest u met plezier 
mooie boeken en wilt u uw leeserva-
ringen delen met anderen?

Word dan lid van een Senia lees-
groep.

In Heemstede start binnenkort een 
leesgroep geschiedenis. In de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede was er 
op dinsdagochtend 14 december om 
11 uur een informatiebijeenkomst 

voor mensen die zich willen verdie-
pen in (onderwerpen over) geschie-
denis en daardoor in contact willen 
komen met andere liefhebbers.

De informatiebijeenkomst is een 
initiatief van de landelijke organisatie 
Senia.

Meer informatie over de werkwijze is 
te vinden op:
www.senia.nl.

Leesclub geschiedenis in Heemstede

Leesclub. Foto: aangeleverd door Senia.

Kerstverrassing 
maken bij de 
Knutselclub
Heemstede – Op woensdag 15 en 22 
december is er van 13.30- 15 uur de 
Knutselclub en wordt er een kerst-
verrassing gemaakt. De Knutselclub 
is er voor jongens en meisjes van 5 
t/m 10 jaar. De Knutselclub is van 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ Heem- 
stede in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: €5,- per 
keer of een kaart voor 5x kost €22,50. 
Meerdere kinderen mogen ook met 
deze kaart samen doen. Vanwege de 
corona moet je je nu wel van tevoren 
aanmelden. Dat kan door een appje 
te sturen naar 06-14 23 45 80 van 
begeleider Gaby Godijk. 
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Regio - In de week van 2 t/m 8 
december waren er in Kennemerland 
4.465 nieuwe besmettingen (809 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 561 
minder dan de week (-11%) ervoor. 
Hiermee is er voor het eerst sinds 
september weer een daling te zien in 
het aantal gemelde besmettingen.
Afgelopen week zijn er 20.660 testen 
afgenomen door GGD Kennemer-
land. Dit zijn er 7.370 minder dan de 
week ervoor (28.030). Inwoners uit de 
regio Kennemerland kunnen zich 
momenteel laten testen in Haarlem, 
Velsen-Noord en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
ten slotte in wisselende gemeenten.

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. GGD Kennemerland doet er 
alles aan om iedereen zo snel moge-
lijk te helpen, maar vraagt mensen 
wel rekening te houden met drukte 
op de locatie. Het geniet altijd de 
voorkeur om een afspraak te maken.
In de meeste leeftijdsgroepen lag het 
aantal besmettingen vorige week 
lager t.o.v. de week ervoor. Daarbij 
lieten de 30-39-jarigen de grootste 
afname zien. De 80-plussers lieten als 
enige groep juist een toename zien 
en bij de 0-9 en 70-79-jarigen bleef 
het aantal besmettingen min of meer 
gelijk. Het aantal besmettingen per 
100.000 inwoners lag deze week het 
hoogst onder de 0-9-jarigen (1.178 
per 100.000 inwoners), op de voet 
gevolgd door de 10-19-jarigen (1.124 
per 100.000 inwoners)

In alle gemeenten lag het aantal 
besmettingen afgelopen week lager 
t.o.v. de week ervoor. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
lag die week het hoogst in Bloemen-
daal (958 per 100.000 inwoners), 
gevolgd door Beverwijk (922 per 
100.000 inwoners) en Heemskerk 
(919 per 100.000 inwoners).

Deze week meer dan 10.000 
vaccinaties gezet
Deze week (2 t/m 8 december) zijn er 
10.063 vaccinaties gezet door GGD 
Kennemerland, waarvan 585 eerste 
prikken (6%), 1.464 tweede prikken 
(15%), 172 derde prikken (2%) en 
7.842 boosterprikken (78%). Het 
aantal gezette vaccinaties per week 
blijft de komende weken toenemen. 

Van de 12-17- jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 66% 
volledig gevaccineerd. Dit percen-
tage ligt hoger dan de landelijke 
vaccinatiegraad voor 12-17-jarigen. 
Van de 18-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd. Wanneer 
wordt gekeken naar alle 12-plussers 
woonachtig in regio Kennemerland is 
minstens 81% volledig gevaccineerd. 
De percentages voor 18-plus en 
12-plus zijn in lijn met de landelijk 
vaccinatiegraad voor de betre�ende 
leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeenten Bloemendaal, Heem-
stede en Uitgeest en ligt deze boven 
het landelijk gemiddelde voor 12-
plussers. In Beverwijk blijft de vacci-
natiegraad achter en ligt deze onder 
het gemiddelde voor 12-plussers.

Testen passagiers uit Zuid-Afrika
Van de passagiers uit Zuid-Afrika die 
Nederland als eindbestemming 
hebben en die deze week aan-
kwamen op Schiphol laat bijna de 
helft zich vrijwillig testen bij aan-
komst. Van hen blijkt 14% positief 
getest op corona. Zo blijkt uit cijfers 
van de GGD.

Dagelijks komen een paar honderd 
passagiers aan op Schiphol vanuit 
Zuid-Afrika (Johannesburg of Kaap-
stad). Deze passagiers worden alle-
maal getest voordat zij aan boord 
van het vliegtuig gaan in Zuid-Afrika. 

Vóór aankomst op de luchthaven in 
Nederland worden de passagiers die 
Nederland als eindbestemming 
hebben dringend geadviseerd om 
zich direct na aankomst in Nederland 
te laten testen. De GGD heeft daar-
voor op de pier een testvoorziening 
klaar staan. Bijna de helft van deze 
passagiers laat zich hier direct na 
aankomst testen. Van hen blijkt deze 
week gemiddeld 14 % een positieve 
testuitslag te hebben.

Bert van de Velden, directeur GGD 
Kennemerland: ” Het is van het 
grootste belang dat reizigers vóór 
opstappen goed getest zijn én dat zij 
zich ook na aankomst in Nederland 
laten testen, als men Nederland als 
eindbestemming heeft. Deze week 
laat bijna de helft van die passagiers 
zich al direct na aankomst op de 
luchthaven testen, dat is een lichte 
stijging tov vorige week. Ondanks 
testen vóór aanvang van de vlucht, 
en het feit dat het merendeel van de 
passagiers waarschijnlijk gevacci-
neerd is, blijkt toch gemiddeld 14% 
na aankomst in Nederland een 
corona-infectie te hebben.
Ten opzichte van vorige week zijn 
deze cijfers niet wezenlijk veranderd. 
Het laat zien dat het virus zich 
makkelijk verspreid en dat stemt tot 
zorgen.”.

GGD Kennemerland blijft in elk geval 
tot de Kerstdagen het testaanbod 
verzorgen op Schiphol voor Neder-
landse reizigers uit Zuid-Afrika.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - In onze 
beide gemeenten is het aantal posi-
tief geteste inwoners opnieuw 
gedaald. Heemstede registreerde 33 
gevallen minder in een week eerder 
en Bloemendaal 48. Als deze cijfers 
de werkelijkheid weergeven is dat 
mooi. Echter de oproep om massaal 
een sneltest te doen wordt veelal 
opgevolgd. Mensen die bij deze test 
positief zijn gaan niet altijd alsnog 
naar de GGD voor een meer 
betrouwbare PCR test. Dit alles kan 
het beeld vertekenen. Bij ziekenhuis-
opnames en sterfte worden de cijfers 
vaak later doorgegeven, dus deze 
zijn niet altijd actueel.  

Op woensdag 8 december werd er 
melding gemaakt van één zieken-
huisopname en één sterfgeval in 

Heemstede. In Bloemendaal werd 
één inwoner op 7 december in het 
ziekenhuis opgenomen. De vaccina-
tiegraad in beide gemeentes ligt nu 
op 92% waarbij een eerste prik is 
gezet. Volledig gevaccineerd is 90% 
van onze inwoners. 

Dinsdagavond 14 december kwam 
het kabinet met mogelijk nieuwe 
maatregelen. Deze waren bij het ter 
perse gaan van deze krant nog niet 
o�cieel bekend. Verwacht wordt dat 
de huidige regels nog doorlopen tot 
het einde van het jaar.  

Eindeloos gepolder
Het RIVM roept de regering op de 
scholen een week eerder te sluiten, 
daar wil het kabinet voorlopig nog 
niets van weten. Toch zou het onder 
druk van buitenaf misschien alsnog 
gebeuren. Landelijk sterven er nog 

dagelijks gemiddeld 39 personen en 
liggen er momenteel 642 patiënten 
in een IC-bed en worden dagelijks 
288 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis waardoor er nu 2.120 
mensen een ziekenhuisbed bezetten. 
Deze week een lichte toename van 
het aantal landelijke opnames. De 
huidige maatregelen lopen al even, 
zodat het aantal besmettingen en 
daarmee opnames zullen afnemen. 
Zo niet, dan vreest men voor hardere 
maatregelen. Het vervelende van 
deze pandemie is dat er eindeloos 
wordt gepolderd. Adviezen worden 
al dan niet overgenomen en in de 
politieke arena is er van verschillende 
kanten weerstand tegen welke maat-
regel dan ook. Misschien trekt de 
politiek de conclusie dat het in voor-
komende gevallen anders moet. 
Zeker op het punt van de commu-
nicatie. 

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 49

INGEZONDEN COLUMN GGD

Hoewel veel mensen vonden dat 
het sneller en eerder had 
gemoeten, is de boostercampagne 
op stoom aan het komen. Midden 
van deze maand hebben alle 
60plussers de uitnodiging 
ontvangen voor het maken van 
een afspraak. Willen we snel 
kunnen doorwerken dan is massa-
vaccinatie het uitgangspunt. Dus 
we zullen er iets voor over moeten 
hebben om snel de boosterprik gezet te krijgen die onze bescherming 
weer op het goede niveau brengt. Alles met de bedoeling de kans op 
ernstig ziekteverloop en mogelijk een opname in een ziekenhuis af te 
wenden.
Dat is in het bijzonder van belang omdat eind november een nieuwe 
variant van het virus is ontdekt in Zuid Afrika. Deze zogeheten Omikron 
variant blijkt zich snel te verspreiden en de door ons gebruikte vaccins 
blijken er, zonder booster, minder vat op te hebben.  Dat is de reden 
waarom zorgen bestaan over wat deze nieuwe virusvariant zou kunnen 
gaan betekenen. Niet alleen ten aanzien van het overeind houden van de 
zorg – met alle personele problematiek waarvoor men zich al gesteld ziet 
komt Omikron er nog een keer bovenop – maar ook om ontwrichting van 
de samenleving in de vorm van een lockdown te voorkomen. Dit heeft 
het kabinet tot de overtuiging gebracht dat het nodig is om ook alle 
60minners zo snel als mogelijk een boosterprik te laten krijgen.

Voor de GGD’n betekent dit dat het vaccinatieproces in een hogere 
versnelling moet. Gas op de plank, zoals Max Verstappen liet zien in zijn 
race tegen Lewis Hamilton om het wereldkampioenschap. Het was op het 
randje, maar hij was er toch voorbij. Hoewel ook de mensen bij de GGD al 
meer dan twee jaar hard aan het werk zijn, zien zij het belang om de 
gevraagde versnelling in te zetten en wordt er op dit moment van alles 
gedaan om het vaccinatievolume te vergroten. Het verruimen van 
openingstijden, het bijzetten van priklijnen, het vereenvoudigen van de 
administratieve processen en nog zo wat zijn de knoppen waaraan wordt 
gedraaid om dit mogelijk te maken. We concentreren ons daarbij op de 
locaties die we nu ingericht hebben, waarbij we in Haarlem nog onder-
zoeken hoe we daar prikvolume kunnen bijzetten. Hopelijk gaat dat 
lukken. Hoewel nabijheid van een priklocatie voor burgers �jn is, is dat 
niet het vertrekpunt omdat dit ten koste gaat van de snelheid die wordt 
gewild. Het is een luxe die we op dit moment niet altijd hebben. 
Van uw kant kunt u ook meewerken om er samen met elkaar een nieuw 
succes van te maken. U kunt zich houden aan de basisregels en geduld 
hebben tot de uitnodiging op de mat valt of u via de media de oproep 
ziet langskomen dat uw leeftijd aan de beurt is. Het helpt niet als we 
proberen voorrang te verwerven of bij een locatie langsgaan in de hoop 
om tussendoor geholpen worden. Nog los van dat de prik alleen op 
afspraak wordt gezet, leidt het af van waar we mee bezig zijn en vraagt 
het energie die beter voor iets anders kan worden gebruikt. Dat gaat ons 
met elkaar moeten lukken, denk ik maar zo. Laten we allemaal een beetje 
inschikken, dan zitten we er over een paar weken comfortabel bij. Zijn we 
beter beschermd, kan de zorg worden ontzien en kan – hoe schraal dat 
nu ook voelt – het dagelijks leven toch zijn voortgang krijgen zonder 
grote beperkingen.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Boostercampagne in 
de versnelling

Bert van de Velden. Foto: aangeleverd 
door GGD Kennemerland.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De marmeren doop-
vont in gotische stijl, komt uit het 
atelier van Magry en Snickers in 
Rotterdam. Deze werd in 1892 in 
de kerk geplaatst en is meege-
nomen vanuit het stenen kerkje op 
Berkenrode.
Dit doopvont stond eerst in de 
vroegere doopkapel achter in de 
kerk, maar werd in 1972 verplaatst 
naar de huidige doopkapel.
Het deksel van de doopvont is 
eveneens vernieuwd in 1972 en 
werd vervaardigd door de 
Heemsteedse edelsmid Van 
Vlijmen.

Bron: St. Bavo

St. Bavo Berkenrode

Foto: Bigstock.







Om alles in goede banen te kunnen leiden is 
het minimum bedrag voor online bestellingen 
op 50 euro gezet. Onze winkels zijn gewoon 
open voor al uw aankopen.

Vishandel Tel gaat ook dit jaar online!

www.vishandeltelonline.nl

Wij wensen u alvast fi jne feestdagen 
toe in deze uitzonderlijke periode

Zoals ieder jaar willen wij alles in het 
werk stellen om u zo goed mogelijk van 

dienst te kunnen zijn voor  de feestdagen.
Alleen… dit is weer geen jaar als alle 

anderen. Wij mogen maar een deel binnen 
laten van het aantal mensen wat wij 
normaal in de winkel kunnen helpen. 
Wij proberen de wachttijden zo kort 

mogelijk te houden en het wachten zo 
aangenaam mogelijk.

Om vooruit te lopen op de toch te 
verwachten drukte, hebben wij besloten 
om de feestdagenwebsite weer online 

te zetten.

De werking is simpel. Alle artikelen zijn per stuk, tenzij 
anders aangegeven. De prijs staat ook per stuk aange-
geven, en voor de duidelijkheid staat de kg prijs in het 
informatie veld. U vult uw winkelmand met de benodigde 
producten en bij het uitchecken vragen we om de infor-
matie die we nodig hebben om uw bestelling te kunnen 
verwerken (verplichte velden). 

LET OP !!  U HOEFT NOG NIET AF TE REKENEN.
Aangezien de verse producten geen vaste gewichten 
hebben, is het bedrag wat u te zien krijgt bij uw winkel-
mand, een indicatie.  Wij wegen alles bij productie, om 
u een correcte prijs te geven.

VANAF 12 DECEMBER kunt u alvast een kijkje nemen 
op de site VISHANDELTELONLINE.NL om u te oriënte-
ren voor wat betreft de producten. Aangezien er een 
groot gedeelte vers aangeboden wordt, staan er vanaf 
zaterdag 18 december de juiste prijzen bij.

VOOR HET OPHALEN van uw bestelling hebben wij 
een aparte afdeling ingericht, zodat u niet in de rij 
hoeft bij de winkel.  U kunt uw bestelling bij afhalen 
controleren met 1 van onze medewerkers en daarna 
gelijk afrekenen.

Simpele werking Vanaf 12 december

www.vishandeltelonline.nl

Vishandel Tel staat bekend om het uitgebreide 
assortiment super verse vis, garnalen 

en schelpdieren. 
Door de combinatie van groothandel, 

horecaleverancier en winkels, is er sprake 
van een hoge omloopsnelheid. Hierdoor bent u 

zeker van de meest verse kwaliteit !
GRATIS receptenboekje bij uw aankoop!

VERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VEL
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PRIM      STARS

Vishandel Tel Halkade 48, 
1976 DC  IJmuiden
Telefoon 0255-820220
VishandelTel.nl  

IJMUIDEN OPENINGSTIJDEN 
TIJDENS DE FEESTDAGEN

VERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VELVERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VELVERS GESNEDEN FILETS MET OF ZONDER VEL

Visschotels

TarbotZeebaars

Kabeljauw loins

Zalm

maandag  20 december  gesloten
dinsdag  21 december  08.00 – 17.00
woensdag  22 december  08.00 – 17.00
donderdag  23 december  08.00 – 17.00
vrijdag  24 december  06.00 – 16.00
zaterdag  25 december  gesloten
zondag  26 december  gesloten
maandag  27 december  gesloten
dinsdag  28 december  09.00 – 16.00
woensdag  29 december  09.00 – 16.00
donderdag  30 december  09.00 – 17.00
vrijdag  31 december  07.00 – 14.00
zaterdag  01 januari  gesloten

Verse Feestdagen! 

ACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIEACTIE
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Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Nee, 
met de ‘pimpelmees’ bedoelen we 
niet een persoon die de hele dag aan 
de bar in de kroeg rondhangt. Het 
gaat hier echt om het fraaie en kleur-
rijke vogeltje, lid van de mezenfa-
milie (Paridae). Nederland kent acht 
soorten mezen. De pimpelmees 
(Cyanistes caeruleus) is een rank 
vogeltje, dat veelvuldig te zien is in 
de tuin, ‘s winters vooral rond en op 
de voedertafels. Oorspronkelijk is de 
pimpelmees een bosbewoner, maar 
door zijn sterke aanpassingsver-
mogen voelt de pimpelmees zich net 
zo thuis in tuinen en parken van 
verstedelijkte gebieden. Zolang er 
maar voedsel, bomen en struiken zijn 
te vinden. 

Pimpelmezen lijken op de net zoveel 
voorkomende en verwante koolmees 
(Parus major).  De koolmees is echter 
groter dan de pimpelmees en is 
daarmee de grootste mezensoort 
van ons land. Hij heeft veel weg van 
de pimpelmees qua kleur en veren-
kleed, met dien verstande dat kool-
mezen op de kop een zwarte kap en 
borstband hebben. 

Melk�essen
De pimpelmees heeft een kobalt-
blauwe kap op de kruin en ook dit 
blauw op de vleugels en staart. 
Mannetjes zijn net iets uitgespro-
kener van kleur dan de vrouwtjes. 
Pimpelmezen zijn minder luidruchtig 
dan de koolmees, maar vrij brutaal 
en overheersen andere mezen op de 
voedertafel. Wel is de pimpelmees 
vaak de eerste vogel die waarschuwt 
voor gevaar, bijvoorbeeld bij aanwe-
zigheid van een kat. Ze zijn tamelijk 
intelligent en kunnen goed kleuren 
onderscheiden. Zo ging het verhaal 
in Groot-Brittannië rond over melk-
�essen met een dop van folie voor de 

voordeur. De pimpelmees wist 
precies welke kleur folie van de �es 
karnemelk was en hoe deze te 
openen.
Pimpelmezen eten insecten, larven, 
spinnetjes, nectar van bloemen, 
rupsen en bladluizen. Vooral in fruit-
boomgaarden ziet men graag 
pimpelmezen, omdat ze veel blad-
luizen verorberen. In de winter zijn ze 
gek op het voer dat de mens aan ze 
verstrekt, zoals zaad, vet- en pinda-
bollen. Overigens kiest een pimpel-
mees er zelf voor om met een 
strenge winter in Nederland te 
blijven of naar warmere streken te 
verkassen.

Sterk gevoel voor UV-licht
Het sterke gevoel van kleuronder-
scheiding van de pimpelmees is niet 
vreemd. Pimpelmezen kunnen 
namelijk buitengewoon goed 
UV-licht waarnemen. Dit geldt trou-

wens voor alle zangvogels. Zo kan 
het vrouwtje op deze manier duide-
lijk een mannetje van een vrouwtje 
onderscheiden: UV-licht versterkt 
namelijk de kleuren van de manne-
lijke mees. Het mannetje probeert op 
zijn beurt het vrouwtje te imponeren 
met de felle kleuren van zijn veren-
kleed en zijn blauwe kruin, samen 
met een dans, zang en door haar 
voer aan te bieden.

Broedtijd
De broedtijd van pimpelmezen loopt 
van maart tot juli. Pimpelmezen 
houden zich dan graag op in holtes 
van bomen of in door de mens 
geplaatste nestkasten. Een legsel 
varieert van 7 tot 13 eitjes. In 13-15 
dagen worden de eitjes uitgebroed. 
De jongen verblijven 18-21 dagen op 
het nest. Daarna vliegen ze uit, maar 
worden door de ouders nog 2-3 
weken gevoerd.

Ken uw tuin: de intelligente pimpelmees

De pimpelmees (Cyanistes caeruleus). Foto: Bigstock.
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KEN UW BOS

Door Leo van Os    

Wandelbos Groenendaal heeft op haar terrein 
een paar prachtige houten bruggetjes; bij de 
Ritzema Boskade bijvoorbeeld en over de 
Lelievijver. Maar eigenlijk is ‘houten brug’ niet 
steeds een correcte omschrijving, want bij het 
bruggetje over de Ritzema Boskade bijvoorbeeld is er van hout nog 
nauwelijks sprake. Toen een aantal jaren geleden de houten leuning op 
verschillende plaatsen weggerot was, nam de gemeente het verstandige 
besluit om de leuning in prachtig op hout lijkende kunststof te laten 
uitvoeren; gemaakt van onze plastic afval. Als je niet beter wist…… 

De brug over de Lelievijver is nog wel grotendeels van hout; en dat is te 
merken! Zo is het bovenste deel van een van de leuningen dusdanig 
verrot, dat het er onlangs af is gevallen. Gevaarlijke spijkers steken er 
bovenuit en de leuning zelf is tamelijk laag. Zo laag, dat je er maar beter 
niet tegen kan leunen, als je tenminste geen nat pak wil.  
Maar ja, wie leunt er nou ook tegen een brugleuning?

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden 
Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl, info@wandelbosgroenendaal.nl.

Niet leunen tegen de leuning 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Natuurliefhebbers die 
het leuk vinden om te zagen en de 
natuur een handje te helpen zijn van 
harte welkom. Het IVN Zuid-Kenne-
merland organiseert samen met 
Landschap Noord-Holland zaterdag 
18 december een leuke werkdag in 
natuurgebied De Overplaats in 
Heemstede. De Overplaats is een 
deel van het landgoed De Harten-
kamp, waar ooit de beroemde 
geleerde Linnaeus planten bestu-
deerde. Het ligt op een strandwal 
met gazons en met opvallend veel 
hoogteverschillen.      

De Hartenkamp was ooit een van de 
mooiste buitenplaatsen van het land. 
Vanaf het huis gezien, aan de over-
kant van de Herenweg, ligt het 
gebied dat we nu weer Overplaats 
noemen. Het is een interessant 
loofbos rond een fraaie vijver. In het 
voorjaar valt er volop te genieten van 
bloeiende stinsenplanten en in het 
najaar groeien er veel padden-
stoelen. Het is er rijk aan vogels. 
Regelmatig laat de zeldzame appel-
vink zich hier zien.
Hier op de Overplaats gaan vrijwil-
ligers een deel van het oude hakhout-
bos afzetten. En takkenrillen worden 
gemaakt. Broedvogels, padden-
stoelen, mossen en de stinsen-

planten hebben daar baat bij. Dit 
afzagen van voornamelijk esdoorn is 
nodig om de natuurwaarde van dit 
bijzondere natuurgebied verder te 
vergroten en de oorspronkelijke �ora 
weer een kans te geven. Wie heeft zin 
om mee te doen?

Ervaring is niet vereist. De werkdag is 
9.30 tot 14.30 uur. Verzamelen om 
9.30 uur op de kleine parkeerplaats 
aan de Prinsenlaan, gelegen tussen 

de Herenweg en de Glipperweg in 
Heemstede. Zorg zelf voor werkkle-
ding, lunch, laarzen en neem je eigen 
ko�e/thee lunch mee. Het IVN Zuid-
Kennemerland zorgt voor gereed-
schap, handschoenen, begeleiding 
en voor lekkere vlaai bij de ko�e. 

Aanmelden graag bij:
Marc van Schie, 06–2575748, of 
marcmargriet@hetnet.nl of kijk op 
www.ivn.nl/zk.

Werkdag op
De Overplaats

Werkdag IVN. Foto: aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland. 

Heemstede - Op vrijdag 17 
december gaat Lucia Hartmann met 
u een prachtig kerststukje maken. Er 
is een workshop bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 13.30 uur en onder voorbe-
houd nog één extra om 10.00 uur. 
Kosten: €10,-. Aanmelden is verplicht 
en kan via: www.wijheemstede.nl,

info@wijheemstede.nl of 023 – 
5483828. Vanzelfsprekend houdt WIJ 
Heemstede zich aan de geldende 
coronamaatregelen: aanmelden 
verplicht, vanaf 13 jaar in openbare 
ruimtes een mondkapje op, bij zitten 
mag deze af, 1,5 meter afstand 
houden. Er wordt geen QR-code 
gescand. 

Workshop kerststukje maken met Lucia Hartmann
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Haarlem – De Serenade, een van de 
topstukken van de zeventiende-
eeuwse Antwerpse meester Jacob 
Jordaens, is sinds 14 december toe-
gevoegd aan de tentoonstelling 
Thuis bij Jordaens: de eerste mono-
gra�sche tentoonstelling van Jor-
daens in Nederland. Het bijzondere 
en vrolijke schilderij, waar Jordaens 
ook zichzelf op heeft afgebeeld, is 
nog tot en met 30 januari te zien in 
het Frans Hals Museum locatie Hof 

aan het Groot Heiligland 62 in Haar-
lem. Het werd tot voor kort tentoon-
gesteld in het Kadriorg Art Museum 
in Tallinn (Estland) maar komt nu 
speciaal voor deze tentoonstelling 
alsnog naar Haarlem.

Marrigje Rikken, Hoofd Collecties van 
het Frans Hals Museum, is erg blij 
met de komst van de Serenade: “Het 
schilderij is van hoge artistieke kwali-
teit en daarnaast een prachtig voor-

beeld van hoe Jordaens zijn familie-
leden liet terugkomen in zijn schilde-
rijen. Dat past goed bij het persoon-
lijke en huiselijke karakter van Jor-
daens’ werk dat in deze tentoonstel-
ling centraal staat. Het meisje in de 
raamopening en het zingende 
jongetje in de Serenade baseerde 
Jordaens namelijk op zijn eigen 
kinderen en hij schilderde zichzelf als 
doedelzakspeler in het schilderij op 
de manier die zo herkenbaar voor 
hem is: vol humor.
Met de toevoeging van dit schilderij 
is nu dus ook een sprekend zelfpor-
tret van Jordaens in de tentoonstel-
ling te zien.” 

Thuis bij Jordaens in zijn pronkkamer 
Tijdens de tentoonstelling Thuis bij 
Jordaens ontdekken bezoekers meer 
over Jordaens’ thuisgevoel en laten 
ze zich verrassen door de verhalen 
achter zijn vernuftige en soms gees-
tige schilderijen. Jordaens behoort 
samen met Rubens en Van Dyck tot 
de drie grootste schilders van de 
zeventiende eeuw uit de Zuidelijke 
Nederlanden. Hij schilderde net zo 
zwierig, menselijk en eigenzinnig als 
zijn tijdgenoot Frans Hals. Hij schil-
derde echte, levende mensen en 
deed dat tot op hoge leeftijd.

Aan de hand van een aantal herken-
bare thema’s zoals geloof en vrolijk-
heid wordt in de tentoonstelling een 
uitgebalanceerde selectie aan 
werken uit de collectie van The 
Phoebus Foundation gepresenteerd. 
Zo kunnen bezoekers ontdekken hoe 
Jordaens elementen van huiselijk 
leven toevoegde in bijvoorbeeld 

mythologische schilderijen, zoals een 
po naast het bed van liefdesgod 
Cupido. Op die manier liet hij grote 
onderwerpen op een toegankelijke 
manier zien, vaak met een vleugje 
humor.
De hedendaagse reconstructie van 
de pronkkamer uit Jordaens’ woon-
huis, waarin de onlangs gerestau-
reerde deur- en plafondstukken voor 
het eerst weer bij elkaar te zien zijn, 
maakt de tentoonstelling tot een 
unieke ervaring. De overgebleven 
schilderijen uit deze pronkkamer, die 
Jordaens in fenomenaal perspectief 
voor het plafond maakte, zijn name-
lijk op een bijzondere manier te 
bekijken. Door een spiegelvloer 
worden bezoekers letterlijk omgeven 
door de schilderingen en kunnen zij 
zich even ‘thuis bij Jordaens’ wanen. 

Kinderactiviteiten in kerstvakantie
In de kerstvakantie worden er 
rondom de tentoonstelling Thuis bij 
Jordaens, speciale activiteiten voor 
kinderen georganiseerd. Tijdens de 
rondleiding ontdekken zij welke 
grapjes Jordaens, Frans Hals en 
andere kunstenaars vroeger in hun 
schilderijen maakten. Deze kinder-
tour zit vol verhalen en leuke 
opdrachten om samen te doen die 
kinderen anders laten kijken naar de 
schilderijen. Met de schilderwork-
shop kruipen kinderen in de huid van 
de beroemde schilders uit Haarlem 
en Antwerpen en maken ze zelf een 
portret met de ‘losse toets’, de schil-
derstijl van Jordaens en Hals.
Alle activiteiten zijn te reserveren 
via: www.franshalsmuseum.nl/
agenda.

Topstuk Jacob Jordaens te zien in het Frans Hals Museum Haarlem

Jacob Jordaens. Zo de ouden zongen, zo piepen de jongen, ca. 1640 - 1645. Olieverf 
op doek, 211 x 189 cm. Foto: © The Phoebus Foundation, Antwerpen.

Jacob Jordeans: Serenade, c. 1640-1645 Olieverf op doek, 115 x 157,5 cm. 
© The Phoebus Foundation, Antwerpen.

Haarlem -De maand december 
begon voor de Stedenband Haarlem-
Mutare in Haarlem met een inten-
sieve driedaagse Trans Nationale 
meeting met Europese partners van 
het project Citizen Games. Dit is een 
samenwerking van twee ngo’s (niet-
gouvernementele organisaties) uit 
Frankrijk en vijf instellingen voor 
hoger onderwijs in België, Duitsland, 
Polen, Ierland en Portugal. Ondanks 
de covidpandemie konden vrijwel 
alle deelnemers live meedoen. Onze 
Ierse partner nam deel via ZOOM. 
Met al deze partners hebben we de 

komende studentensamenwerking 
in Porto voorbereid.
Het project Citizen Games startte in 
september 2019 en loopt tot in 2022. 
Trefwoorden zijn burgerschap, 
migratie, tolerantie, interculturaliteit 
en wederzijds respect. Doelgroepen 
zijn jeugdwerkers en docenten, en 
studenten en leerlingen binnen en 
buiten de school. Daarbij wordt 
gebruikgemaakt van de kennis en 
interesse van studenten aan de deel-
nemende hogescholen.
Er worden twee Serious Games 
ontwikkeld voor het middelbaar 

onderwijs. Voor de onderbouw is 
inmiddels het spel #YouToo over 
cyberpesten vrijwel gereed. Voor de 
bovenbouw worden in januari 2022 
in Porto tijdens een tiendaagse 
studentensamenwerking zes spel-
concepten ontwikkeld. Het meest 
succesvolle spel wordt daarna uitge-
werkt tot een nieuw lesmiddel. Tegen 
de zomer van 2022 komt ook dit spel 
in zes talen beschikbaar voor het 
middelbaar onderwijs.

Meer lezen op:
www.citizengames.eu.

Studenten maken onderwijsspellen over burgerschap

Haarlem - De komende tijd toont het 
ABC in de galerij (gang) subtiele 
lichtobjecten van Ronald Mattern en 
één bijzondere ‘Haarlemse’ foto van 
Marco van Beusekom. Naast een 
aantal grote ronde �guren laat 
Mattern lichtbeelden uit zijn serie 
‘Ruiten 10’ zien.

Met zijn ‘lichtbeelden’ brengt Mattern 
het ABC in een warme kerstsfeer. Een 
foto van Van Beusekom versterkt dat 
beeld. De expositieperiode duurt tot 
en met 31 januari. 
De serie ‘Ruiten 10’ zijn ‘lichtbeelden’ 
met LED–verlichting (6 volt) voor 
gebruik in de huiskamer. De beelden 
zijn gevormd van metaaldraad 
waaraan weerstandjes en lampjes 
gesoldeerd zijn. Een nauwkeurig 
werkje, omdat het netwerk van 
metaaldraden niet alleen de teke-
ning en de hele vormgeving bepalen 
maar ook - technisch gezien - een 
stroomcircuitje moet vormen. De 
gekleurde vlakken zijn van gelakt 
vliegerpapier.   
De ruit is voor Ronald Mattern een 
speciale vorm. Hij schrijft hier zelf 
over: “Op het eerste gezicht is het 
een �guur met vier dezelfde, gelijk-
waardige zijden. Maar toch heeft een 
ruit, gevoelsmatig, een boven- en 
een onderkant en reikt de hele vorm 
‘naar boven’. De twee zijkanten zijn 
de ondersteuning van de weg naar 
omhoog. Met behulp van die boven- 
en onderkant heb ik de ruit ingericht 
met allerlei draad�guren. Menselijke 
contouren, karakters uit strips en 

sprookjes en eeuwig doorlopende 
abstracte draad�guren.
Niets van wat je ziet heeft een doel, 
alles heeft een willekeurige betekenis 
en prikkelt hooguit de fantasie. Die 
gaat pas echt werken wanneer de 
LED-lampjes gaan branden en het 
licht in allerlei onverwachte rich-
tingen het lijnenspel beschijnt. Door 
het licht komen de draadvormen tot 
leven.”

Fotograaf Marco van Beusekom 
schrijft over zichzelf: “Ik ben van 
nature visueel ingesteld en ben dan 
ook altijd op zoek naar het beeld van 
de huidige tijd waarin wij leven.
Voor mij is de kunst van het fotogra-
feren het vastleggen van bepaalde 
gebeurtenissen zonder dat ik
daar veel woorden aan hoef te 
geven. 
Woorden betekenen veel maar soms 
zijn woorden ontoereikend voor het 
overbrengen van een gevoel, een 
emotie. In een foto weet ik dat vast te 
leggen. De foto van De Grote Markt 
met op de achtergrond de St. Bavo-
kerk is genomen op een herfstoch-
tend, september 2020.

De binnenstad ligt onder een deken 
van mist en straalt rust uit. Zodra de 
zon zich opwarmt trekt de mist lang-
zaam op. Op de voorgrond wordt de 
anderhalve meter van corona be-
licht.”

ABC Architectuurcentrum Haarlem, 
Groot Heiligland 47, Haarlem.

Licht en lijnenspel creëren 
kerstsfeer in het ABC

Trans Nationale Meeting. Foto aangeleverd door Citizen Games.








