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Bloemendaal - Gelukkig kan het 
weer; met z’n allen kerst vieren in 
Bloemendaal. Op kerstavond, 24 
december, is er in en rondom de 
Dorpskerk aan het Kerkplein 1 in 
Bloemendaal heel veel kerst te 
vinden. Een lichtjesoptocht voor 
kinderen, kerstsamenzang, een 
kerknachtdienst en gezelligheid voor 
jong en oud met chocolademelk en 
glühwein. Samen wordt kerst gevierd 

met de Bloemendaalse Burgemees-
ter Elbert Roest en theatermaker en 
zanger Bastiaan Ragas.

Lichtjesoptocht en kerstverhaal 
door Bastiaan Ragas 
Op 24 december om 19.00 uur is er 
een lichtjesoptocht voor kinderen. 
Vanaf Restaurant Fleurie aan de Bloe-
mendaalseweg 4 in Bloemendaal 
gaan de kinderen onder begeleiding 

van engelen en een live draaiorgel 
op weg naar de Dorpskerk. In de kerk 
leest theatermaker en zanger Bas-
tiaan Ragas het kerstverhaal voor. De 
kerktuin is omgetoverd tot een kerst-
tuin met een podium, echte dieren 
en natuurlijk is er chocolademelk en 
glühwein. 

Kerstsamenzang
Van 20.15 uur tot 21.15 uur is er een 
kerstsamenzang voor iedereen van 
bekende kerstliederen in de kerktuin 
onder leiding van Xandra Mizée. 
Burgemeester van Bloemendaal 
Elbert Roest leest een kerstverhaal 
over de geboorte van Jezus. 

Kerknachtdienst
Om 22.00 uur start de kerstnacht-
dienst met voorganger Jessa van der 
Vaart, die sinds 12 december 2021 
verbonden is als predikant aan de 
Bloemendaalse Dorpskerk. Verder is 
het Kerstkoor onder leiding van 
Xandra Mizée en speelt Dirk Out op 
het orgel. 

Kerkdienst Eerste Kerstdag
Op 25 december, Eerste Kerstdag, 
start de kerkdienst in de Dorpskerk 
van Bloemendaal om 11.00 uur. Een 
dienst voor jong en oud met een 
inspring kerstspel voor kinderen, een 

verkondiging, Agnus van Bekkum op 
het orgel en muziek van cellist 
Jeanny Beerkens en violist Jussi 
Paananen. Voorganger is Jessa van 
der Vaart. Iedereen is van harte 
welkom! Dit evenement is vrij 
toegankelijk. Voor meer informatie 
zie: www.kerkpleinbloemendaal.nl.

Met z’n allen samen sfeervol kerst vieren in Bloemendaal

De sfeervolle Dorpskerk ‘s avonds aan het Kerkplein in Bloemendaal. Foto’s: Bart Jonker.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De juiste oplos-
sing van de kruiswoordpuzzel 
van vorige week is: ‘Een kaars 
branden in de decembermaand’. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Anneke Daalhuizen-
Groeneveld de gelukkige 
winnaar geworden.
Zij kan haar prijs, een mooie �es 
wijn, afhalen bij Wijnkoperij De 
Gouden Ton aan de Binnenweg 
4 in Heemstede. De winnaar is 
geïnformeerd. Van harte gefeli-
citeerd!

Gevluchte kunstenaars 
tonen in Haarlem 
gemaakte werken

Haarlem - In eigen land gevierd 
kunstenaar, nu gevlucht en onge-
kend. Gevluchte kunstenaars uit 
Pakistan, Syrië en Oekraïne tonen 
werken die ze hebben gemaakt na 
hun aankomst in Nederland. Van 9 
tot en met 23 december krijgen zij 
de ruimte om hun werk te exposeren 
en te verkopen in Naaiatelier 
Haarlem. 

Art On The Run – de expositie is van 
9 tot en met 23 december (maandag 
t/m woensdag gesloten) van 12.00 – 
tot 17.00 uur te bezichtigen in Naaia-
telier Haarlem, Spaarnwouderstraat 
124. Alle werken zijn te koop en de 
opbrengsten komen volledig ten 
goede aan de exposerende kunste-
naars en hun families.

Meer info via:
ww.naaiatelierhaarlem.nl.

HET REGIOBESTUUR HAARLEM ZUID KENNEMERLAND 
ZOEKT ENTHOUSIASTE VRIJWILLIGERS 

VOOR DE FUNCTIES: PENNINGMEESTER, BESTUURSLID 
ACTIVITEITEN EN BEZOEKWERK en ALGEMEEN BESTUURSLID. 

De Zonnebloem is een non-profit organisatie en is er al meer dan 70 jaar voor mensen die door een 
lichamelijke beperking minder mobiel zijn en vaker alleen zijn dan ze zouden willen. Voor hen zijn 
dagelijkse zaken niet vanzelfsprekend. Met aandacht, activiteiten, vakanties, zorgen voor betere 
mobiliteit en toegankelijkheid maken onze vrijwilligers het leven van onze deelnemers zoveel prettiger. 

In onze regio hebben we elf afdelingen, elk met een eigen bestuur. Samen met hun vrijwilligers 
zorgen zij voor deze mooie momenten. Het regiobestuur heeft als taak het ondersteunen, informeren, 
faciliteren, coachen en signaleren t.b.v. de afdelingsbesturen. 

Het algemeen bestuurslid zet zich in daar waar gewenst. Hierbij gebruik makend van de eigen 
mogelijkheden en interesses. De penningmeester die wij zoeken 
is bekend met financiële bestuurstaken, zoals zorgdragen voor 
boekhouding, jaarrekeningen en begrotingen. Ook het controleren van 
begrotingen en jaarrekeningen van de elf afdelingen behoren tot de 
werkzaamheden. Het bestuurslid activiteiten en bezoekwerk denkt 
creatief, onderhoudt contact met de afdelingsbestuursleden activiteiten 
en bezoekwerk, is oplossingsgericht, organisatorisch. 

Heb je bestuurlijke kwaliteiten. Is je interesse voor de Zonnebloem 
gewekt en wil je meer weten? 
Stuur een e-mail aan Bert: secretaris.hzk@gmail.com

ER KAN ZOVEEL MEER DAN JE DENKT! 



2 inderegio.nl • 14 december 2022NIEUWS

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

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

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

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

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

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 18 december, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 18 december, 10u.
Ds. D. Verboom.
Zondag 18 december, 15u.
Kerstsamenzang. Na de dienst is er 
ko�edrinken in het Jagershuis.

De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 18 december, 10u.
Ds. Gerrit Frederikze  (Harderwijk).
Vierde Adventszondag.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Overveen – Donderdagochtend 8 
december rond tien uur is op de 
Zeeweg (N200) in Overveen een auto 
op zijn kop geraakt. 
De automobilist verloor de controle 

tijdens een hagelbui. De ambulance 
constateerde dat de bestuurder niet 
naar het ziekenhuis hoefde.
De bergingsdienst nam de auto
mee.

Auto op zijn kop in Overveen

Foto: Inter Visual Studio.

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

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Santpoort-Noord - Op zaterdag 24 
december om 15 uur is in ‘t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord een kerstconcert in 
Engelse sfeer te beleven.

The Carole’s Kings is de naam van het 
gelegenheidskoor dat al jarenlang in 
de kersttijd bij verschillende gele-
genheden concerten geeft. De 
musici zijn allen verbonden aan het 
koor van de Nationale Opera en 
scheppen er veel plezier in om met 
hun prachtige stemmen de sfeer in 
deze tijd te verhogen. De uitvoe-
renden zijn: Kiyoko Tachikawa 
(sopraan), Sophia Patsi (alt), Maria 
Kowan (alt),Richard Prada (tenor) en 
Ian Spencer (bas) .De begeleiding is 
in handen van pianist Kana Yama-
guchi en �uitiste Carole Spencer. 

Behalve de traditionele Britse Carol’s, 
ook kerstmuziek uit de Oekraïne, 
Amerika en Frankrijk. Het publiek zal 
soms uitgenodigd worden mee te 
zingen. Een mooie inleiding op 
Kerstmis.  

Maria Proko�eva en de
Notenkrakers Suite 
Tweede Kerstdag, maandag 26 
december om 15 uur speelt de 
pianiste Maria Proko�eva  de piano-
bewerking van het ballet ‘De Noten-
kraker Suite’ van Pjotr Iljitsj 
Tsjaikovski.  Muziek die onlosmakelijk 
verbonden is aan het kerstfeest. 
Uitgevoerd worden de meest 
bekende en zo geliefde  muziek uit 
dit ballet over het magische kerst-
sprookje. Een prachtig kerstgeschenk 
van Maria Proko�eva die met haar 
parelende spel de juiste klankkleuren 
zal weten te vinden in deze schilder-
achtige muziek. Echt een kerstca-
deautje deze even opgewekte als 
melancholische muziek van 
Tsjaikovski. 

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

Kerstconcert door The Carole’s Kings en de 
Notenkrakers Suite in ‘t Mosterdzaadje

Pianiste Maria Proko�eva . Foto aangeleverd door ’t Mosterdzaadje. 

Bloemendaal – Op vrijdag 16 decem-
ber is het Lichtjesavond op de Alge-
mene Begraafplaats aan de Bergweg 
64 in Bloemendaal. De begraafplaats 
is sfeervol verlicht en in de aula klinkt 
live muziek. U bent tussen 17.00 en 
20.00 uur van harte welkom om een 
kaarsje te komen branden.

Bij binnenkomst kunt u een kaarsje 
ophalen bij Monuta en een kijkje 
nemen in het afscheidshuisje. In de 
aula kunt u met ko�e, thee of warme 
chocolademelk gebruiken en luis-
teren naar een optreden van een 
muzikaal gezelschap. De route naar 
boven en een deel van de begraaf-
plaats (achter de aula) is verlicht.

Samen herdenken tijdens Lichtjesavond in 
Bloemendaal op vrijdag 16 december

Foto: Bart Jonker.
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KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gekonfijte wortel - 6 Romeinse keizer - 12 ongevuld - 13 
doopakte - 15 narede - 18 halteplaats - 20 Chinese munt - 21 elk - 23 
eerstkomende - 24 titel - 25 stripfiguur - 26 wees gegroet - 27 de dato 
- 29 familielid - 30 rekening-courant - 32 oude lengtemaat - 33 riv. in 
Noord-Holland - 36 vroeger - 39 bloeiwijze - 40 handvat - 41 geruime 
tijd - 44 boomwol - 47 telegraaf restant - 48 onderofficier - 49 Openbaar 
Ministerie - 50 trekdier - 52 soort hert - 53 handelsvoorwerp - 55 voor-
malig staatsbedrijf - 56 United Nations - 58 lengtemaat - 60 in opdracht 
- 61 kampeerwagen - 64 ceremonie - 67 zangstuk - 68 boterton - 69 
slotstuk - 70 bundel.

Verticaal: 2 profeet - 3 zuivelproduct - 4 vogel - 5 zelfzucht - 7 toneel-
speelster - 8 één en ander (afk.) - 9 bijbelse figuur - 10 sprookjesfiguur 
- 11 rij - 14 deel v.d. voet - 16 aardnoot - 17 cijfer - 18 tuinkamer - 19 
wal - 22 lidwoord - 28 kerklied - 31 afgod - 34 pasvorm - 35 brandgang 
- 37 bedorven - 38 roem - 41 strijdperk - 42 gewoon - 43 Oudgermaans 
volk - 44 etui - 45 werelddeel - 46 besef - 47 oplegger - 51 brede sjaal 
- 54 informatie-technologie - 57 riv. in Frankrijk - 59 Europeaan - 62 
gebouw in Amsterdam - 63 langs - 65 deel v.e. boom - 66 een zekere.

58 19 40 31 66  

69 2 15 51 65 22 53 1 8 46

63 48 50 37  10 20 12 32

63 5 20 18 36 42 26 62 14 46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38

39 40

41 42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54 55

56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68

69 70

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. Lekker 
puzzelen voor een heerlijke prijs: 
een goedgevulde AH-tas vol 
artikelen!

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
19 december, 17.00 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoonnr. 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht via de 
e-mail waarmee de gewonnen bood-
schappentas afgehaald kan worden 
in de AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heem-
stede. Over de uitslag wordt niet 
gecorrepondeerd. Succes!

Tekst en foto’s: Joke van der Zee 

Heemstede – Chocolade is een 
lekkernij die altijd kan. Het is lekker 
op zoveel momenten en bij zoveel 
gelegenheden. Het openen van een 
chocoladecadeautje is bovendien 
gewoon een verwenmoment op zich. 
Als de feestdagen eraan komen is 
chocolade ook nog eens heel feeste-
lijk. “Het geeft je een �jn gevoel om 
er iemand mee te verwennen, of 
jezelf”, geeft Willem van Dam aan. 

Het is alweer 27 geleden dat hij zijn 
chocolateriewinkel opende in Heem-
stede. De naam Van Dam aan de 
Raadhuisstraat 60 in Heemstede is 
een sterk merk in chocolade lekker-
nijen en ambachtelijk ijs: de ‘gelaterie’ 
doet in het ijsseizoen zeer goede 

zaken. Chocoladeliefhebbers uit 
Heemstede maar ook ver daarbuiten 
weten de winkel met elegante 
uitstraling goed te vinden. Binnen, 
met de kleuren crème en zwart 
komen de bonbons en andere 
chocoladeartikelen goed tot hun 
recht. Achter de winkelruimte 
bevindt zich het hart van het 
ambacht: het atelier. Een waar 
walhalla voor wie niet af kan blijven 
van het heerlijke product: echte 
chocolade. Dat wordt overigens 
duurzaam vervaardigd en voor het 
smaakvolle, creatieve eindproduct 
tekent het team van Van Dam. “De 
medewerkers zijn al zo lang bij onze 
zaak, ik ben echt zo blij met hen en 
trots ook op dit team. Als er iemand 
later is, gaat een collega in de winkel 
staan of springt bij in het atelier. 

Supervers, dat is waar we bekend om 
zijn, al jaren. We zijn een ‘steady’ 
chocolaterie, ‘wereldberoemd’ in 
deze omgeving. We zijn gewoon een 
heel bijzondere chocoladewinkel.” 
Willem is er serieus over. In de zaak 
loopt alles op rolletjes en volgens 
plan “Op 6 december vind je niets 
meer van Sinterklaas, dan is de 
winkel helemaal overgegaan in 
kerstsfeer.”  

Het is moeilijk keuzes maken: er 
staan chocoladehuisjes, er liggen 
kransjes, sneeuwpoppen maar 
mensen kunnen chocolade ook 
bestellen. Soms een groot aantal van 
één product, dan wordt ergens het 
volledige bedrijfspersoneel getrak-
teerd. Er is chocolade voor een be-
scheiden prijs tot aan goed gevulde 
super-de-luxe cadeaudoosjes. 
Natuurlijk met mooi inpakpapier, 
zodat het gevoel van verwennerij 
compleet is. 

Ambachtelijke kerstchocolade voor 
de feestdagen? Dan naar Van Dam, 
Raadhuisstraat 60, Heemstede.
Telefoon: 023-5478877 en
www.chocola.nu.

Willem van Dam: “Wij zijn gewoon een 
heel bijzondere chocoladewinkel”

Chocolaterie Van Dam: een walhalla aan chocola.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Het graveren van kristal is een oud ambacht. Simpel uitgelegd is een glas-
gravure een kras in het glas, maar dan wel op een begeleide wijze. Hier-
door ontstaan er mooie witte versieringen, die gravures worden 
genoemd.

Graveren van kristalglas, met een graveermes, zegt het eigenlijk al: met 
een dun sterk en scherp mes ‘snijden’ in het glas, een methode die enkel 
nog eens in de huiskamer wordt gedaan als hobby. Graveren met een 
roterende graveelpen, veel gebruikt door hobbyisten en klassieke 
graveerders.
In de houder wordt een diamantfrees geplaatst, waarmee roterend in het 
glas gegraveerd kan worden.
De frezen zijn er in diverse maten, voor de dunne lijntjes en de grote 
oppervlakten. Deze manier van graveren heeft ook wel wat weg van 
tatoeëren.
Een computergestuurde diamantfrees doet eigenlijk hetzelfde als de 
graveerpen, maar wordt dan aangestuurd door een computer.  Deze 
graveert onderwerp door middel van minuscule brandpuntjes, dit 
verklaart tevens waarom een gravure er wel eens  ‘pixelig’ uitziet.
Ook aan de laser zitten beperkingen met betrekking tot de vorm van het 
glas en het bereik van de laser.
Zandstralen lijkt echter in uitvoering in zijn geheel niet op voorgaande 
methodes. Het resultaat doet er echter niet voor onder en wordt vaak als 
één van de mooiste gravures beschouwd.

Het onderwerp wordt door middel van een sjabloon op het glas aange-
bracht. Hier wordt vervolgens met zand onder hoge druk overheen 
gespoten. Zo slijpt het zand het onderwerp in het glas. Dit kan met 
diverse straalmiddelen zoals glasparels en aluminiumoxide(zand).
De kleur van de gravure is ten allen tijd wit/mat, deze ontstaat door de 
beschadiging van het glas, net zoals een kras.

Wat is graveren?
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DONDERDAG 15 DECEMBER
Komische kerstdrama�lm (2008) 
met kerstlunch. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.
Om 10.30u. Entree €14,50 incl. 
kerstlunch. Aanmelden via
info@wijheemstede.nl. of
tel. 023 – 5483828. 

VRIJDAG 16 DECEMBER
Cabaretduo n00b. Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 20.15u. Kaarten en info via:
www.podiaheemstede.nl. 

Thomas Olde Heuvelt (14.30u) en 
Mark H. Stokmans (16u) signeren. 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 
138, Heemstede. 
Toegang voor beide signeersessies 
vrij. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06 18336320.  
   

ZATERDAG 17 DECEMBER
Rietveld Ensemble en Marja Bon.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, collecte na a�oop 
met een richtlijn van €10,-. Infor-
matie via tel.nr.: 023-5378625 of via 
www.mosterdzaadje.nl. 

Concert Christmas Carols in de 
Oude Kerk. Wilhelminaplein, 
Heemstede. Om 16.30u. Gratis 
toegang met deurcollecte.

ZONDAG 18 DECEMBER
Winterfair in winkelcentrum Heem-
stede. Binnenweg/Raadhuisstraat 
Heemstede. V.12-17u. 

Kerstsprookje voor het hele gezin: 
‘De belofte van de harpspeler’.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, collecte na a�oop 
met een richtlijn van €10,-.
Informatie via:
tel.nr.: 023-5378625 of via
www.mosterdzaadje.nl.

‘Jazz Kerst Sing In’ in Dorpskerk 
Bloemendaal. Kerkplein1, Bloe-
mendaal. Om 13.30u. Kaarten 

vooraf te bestellen à €20,- via 
musicplace@hetnet.nl, graag voor-
zien van telefoonnummer.

Kerstconcert in de Oude Kerk. 
Wilhelminaplein, Heemstede.
Om 15u. Kerstliederen uit de 16e 
eeuw. Toegang: €10,- (collecte). 

DINSDAG 20 DECEMBER
Wandeling Heemsteeds Kanaal. 
Vanaf het Pomphuis Nijver-
heidsweg 5, Heemstede. Om 10u. 
Aanmelden verplicht via: 
info@wijheemstede.nl of
tel. 023 – 5483828.

Trefpuntlezing ‘De ster achterna’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. V.13.30-15.30u. Aanmel- den 
kan via info@wijheemstede.nl of 
tel. 023 – 5483828.

Workshop kerstwenshanger 
maken. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.10-12u. Kosten: €3,-. 
Aanmelden via 023 - 5483828 of 
info@wijheemstede.nl. 

DONDERDAG 22 DECEMBER 
4-gangen kerstdiner in Eethuis de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Prijs van het kerstdiner: €17,50. 
Uiterlijk vrijdag 16 december van 
tevoren aanmelden via
023 – 5483828 of
info@wijheemstede.nl.

DO 22 DEC T/M DO 5 JANUARI 
Kerstmusical ‘Moby Dick (8+). 
Stadssschouwburg, Wilsonplein 23, 
Haarlem. Meer informatie en 
kaarten op www.stadsschouw-
burghaarlem.nl/mobydick.

VR 23 DECEMBER T/M ZO 8 JAN
Kerstcircus Haarlem met Hans Kok. 
Reinaldapark, Haarlem. Meer info 
en kaarten via www.nederlandse-
kerstcircussen.nl/.

AGENDA

Heemstede - Vrijdag16 december 
signeert Thomas Olde Heuvelt zijn 
nieuwste boek ‘November’ ’s middags 
van 14.30 tot 15.30 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede. 

Het boek speelt zich af in Lock 
Haven, Washington, waar de geluk-
kigste straat van de Verenigde Staten 

zich bevindt. Als je door Bird Street 
zou wandelen, zou je zien dat het de 
bewoners voor de wind gaat, want er 
staan kasten van huizen. En als je de 
bewoners zou ontmoeten, dan valt 
het op dat ze allemaal oprecht 
gelukkig zijn. Ze hebben succesvolle 
carrières, doen precies de dingen die 
ze altijd al wilden doen en ze zijn 
allemaal gezond. 
Tot het november wordt. Dan breken 
de Donkerder Dagen aan. Luana en 
Ralph weten het, en hun kinderen 
Kayla en Django ook. Ieder jaar in 
november slaat hun geluk om en 
worden ze juist overvallen door 
ongeluk. Daar zijn de pijntjes, de 
domme pech, de �nanciële tegenval-
lers. Periodes van ziekte, mentale 
verwarring en depressie. Meestal 
niets onoverkomelijks, maar de 
Donkerder Dagen kunnen ze elk jaar 
maar beter uitzitten. Na een week of 
vier is het voorbij en keert het geluk 
terug... maar wel tegen een prijs.
Iemand moet sterven in de bossen 
achter hun huis. Gebeurt dat niet, 
dan grijpt het onheil om zich heen. 
En elk jaar stellen Luana en Ralph 
zich de vraag: hoeveel is een 
mensenleven waard?
Met November, een moderne twist 
op het klassieke faustiaanse pact, 
geeft Thomas Olde Heuvelt een 

ongekend duistere inkijk in de 
menselijke ziel. Een spectaculair 
nieuw hoogtepunt in zijn oeuvre.

Mark H. Stokmans 
Tevens signeert vrijdag 16 december 
Mark H. Stokmans zijn bekroonde 
debuut ‘Land van echo’s’, ’s middags 
om 16 uur. 
‘Land van echo’s’  is een monumen-
tale roman over oorlog, vriendschap, 
passie en een onbereikbare liefde – 
tegen de achtergrond van het 
feodale Spanje van de jaren dertig.
Herman Kruijssen vecht in de Eerste 
Wereldoorlog aan Duitse zijde. Na 
het einde van de oorlog zwerft hij 
jarenlang door Europa. Op een dag in 
1929 zakt hij onder een boom in 
elkaar. Hij wordt gevonden door 
Vicente Urias, die hem meeneemt 
naar zijn landgoed en opneemt in 
zijn familie. Tussen hen ontstaat een 
hechte vriendschap en Herman raakt 
vergroeid met het land en de 
mensen.
Dan breekt de Spaanse Burgeroorlog 
uit en moet Herman partij kiezen. 
Trauma’s uit het verleden doemen 
op. In de chaos van de Burgeroorlog 
komt er liefde in Hermans leven en 
wordt hij vader van een zoon. Lukt 
het Herman in deze woelige tijden, in 
een land waarvan hij is gaan houden, 

op zijn eigen morele kompas te 
varen en zijn vrouw, zijn kind en 
iedereen die hem dierbaar is te 
beschermen?

Toegang voor beide signeersessies is 
vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06 18336320.

Thomas Olde Heuvelt en Mark H. Stokmans 
signeren bij Boekhandel Blokker

Mark H. Stokmans. Foto’s aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

Thomas Olde Heuvelt.

Regio - Hooggeëerd publiek! Noord-
Holland wordt niet verwend met één 
maar met maar liefst twee kerstcir-
cussen van wereldklasse. Neem 
bijvoorbeeld alleen al het vermaarde 
Kerstcircus Haarlem met dit jaar 
niemand minder dan de internatio-
nale wereldster Hans Klok. En in 
Heerhugowaard pakt het Noord-
Hollands Wintercircus uit met een 
familiefeest in de rijke traditie van 
wat Alex Sijm daar heeft 
opgebouwd.  
Rijke tradities zijn er om te worden 
voortgezet. Daarom kunt u op www.
nederlandsekerstcircussen.nl nu al 
de beste kaarten bestellen voor de 
voorstellingen die van 23 december 
tot en met 8 januari worden gegeven 

in het Reinaldapark in Haarlem en 
het Park van Luna in Heerhugowaard. 
Twee verschillende voorstellingen 
met een eigen karakter. Dus geen 
enkel probleem om beide voorstel-
lingen te bezoeken.  
  
Hans Klok in magisch Kerstcircus 
Haarlem
Sinds zijn terugkeer uit Las Vegas is 
dit het moment waar Hans Klok naar 
uit heeft gekeken: schitteren in een 
thuiswedstrijd voor eigen publiek. 
Onder leiding van internationaal 
topregisseuse Sabine van Diemen 
wordt keihard gewerkt om alle 
circusartiesten rondom de illusionist 
volledig tot hun recht te laten 
komen. Laat u betoveren! 

King Kong en Dirk-Jan Ranzijn in 
Heerhugowaard
In Heerhugowaard treden naast een 
keur aan internationale artiesten – 
waaronder �lmgrootheid King Kong 
(ja, inderdaad de gorilla – echt waar) 
ook toppers van Nederlandse bodem 
op. Onze eigen topinstrumentalist 
Dirk-Jan Ranzijn krijgt u op de 
banken met een grandioos muziek-
feest tussen de vliegende kanons-
kogel en de acrobaten door. Voor 
beide circussen geldt: u gaat 
huiveren, genieten, lachen en zich 
verbazen.

Gun het uw kinderen en boek 
vandaag nog op:
www.nederlandsekerstcircussen.nl.  

Hans Klok en wereldartiesten schitteren 
in Noord-Hollandse kerstcircussen 

Illusionist en spreekstalmeester Hans Klok. Foto aangeleverd door Nederlandse Kerstcircussen.nl.

4-gangen kerstdiner 
in Eethuis de Luifel
Heemstede - Op donderdag 22 
december kunt u genieten van  een 
extra feestelijk 4-gangen kerstdiner 
in Eethuis de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.  U kunt zich hiervoor 
aanmelden uiterlijk vrijdag 16 
december via 023 – 5483828 of
info@wijheemstede.nl. Prijs van het 
kerstdiner: € 17,50. Het menu kerst 
4-gangen diner: 
Amuse met gerookte zalm, pasteitje 
met kipragôut, beenham met 
honingmosterd glaze, haricots verts 
met spek, aardappelkroketjes en 
gebakken aardappelschij�es, salade 
en toe een kerst grand dessert. 
Voorafgaand aan het kerstdiner is de 
bar open voor een drankje. 
Na het kerstdiner is het Eethuis 2 
weken gesloten en bent u weer 
welkom vanaf maandag 9 januari.





8 inderegio.nl • 14 december 2022NIEUWS

Door Harry Opheikens 

Heemstede - Henny van Taarling van 
loodgietersbedrijf Fa. Van Taarling 
stopt er deze maand mee. Veel 
Heemsteedse huizen kent hij van 
binnen en van buiten, maar zijn 
werkgebied lag veel veel ruimer. Met 
dank aan zijn vakkennis, samen met 
zijn medewerkers Ronald Crama en 
broer Paul van Taarling hebben zij 
veel vakkundig werk verricht en wist 
men ook gelijk dat het goed gedaan 
was. 

Minke van Taarling, verantwoordelijk 
voor het vele administratieve werk 

binnen de �rma, vertelt: “Het lood-
gietersbedrijf startte in 1927 onder 
de naam Fa. Prent aan de Twijnders-
laan (Haarlem). In 1956 namen 
Henny’s vader en diens broer het 
over onder de naam Fa. Van Taarling 
v/h Prent. Henny begon in 1967 bij 
zijn vader en rond 1974-1975 werd 
hij compagnon. Toen werd het Fa. 
Van Taarling. Dus 55 jaar heeft Henny 
van Taarling dit werk gedaan.” 

Zonder daadwerkelijk te adverteren, 
maar dankzij mondelinge reclame, 
was het dag in, dag uit druk voor de 
�rma. Veel anekdotes (je maakt veel 
mee, zeker planmatig) weet Henny te 

vertellen, bij je thuis tijdens een klus 
of onderweg naar een modeltreinen-
beurs, want dat is Henny’s passie, 
modeltreinen.
Daar gaat hij aanzienlijk meer tijd in 
steken en, Henny kennende, zal hij zo 
af en toe nog wel ergens een ‘klusje’ 
doen als iemand in zijn vrienden-
kring heel erg omhoog zit, maar dat 
zal sporadisch zijn. 

Inmiddels rond de zeventig wil 
Henny genieten van zijn pensioen: 
“Op deze leeftijd moet je niet meer 
op daken klimmen”, aldus Henny. 
Samen met Minke wil hij zijn andere 
passie volgen, de kleinkinderen.

Bekende loodgieter Van Taarling stopt er mee

Op de foto (aangeleverd) van links naar rechts Ronald, Paul en Henny op de 
Twijnderslaan in Haarlem waar het ooit begon en nu ook eindigt.

Heemstede - Groenhart Group B.V. 
en Van Zuylen IJzerwaren B.V., uit 
Heemstede, hebben overeenstem-
ming bereikt over de overname van 
alle handelsactiviteiten per 1 januari 
2023. Groenhart is een bouwtechni-
sche groothandel met 10 vestigingen 
in Noord-Holland. Het 4e generatie 
familiebedrijf bestaat al meer dan 
100 jaar en ontzorgt bedrijven in de 
bouw met kennis, bestelgemak, 
kwaliteitsproducten en unieke logis-
tieke dienstverlening. Het hoofdkan-
toor met distributiecentrum bevindt 
zich in Purmerend. 

Van Zuylen opererend onder de 
naam Probin van Zuylen aan de 

Cruquiusweg 37B in Heemstede, is 
een technische groothandel die zich 
heeft gespecialiseerd in de verkoop 
van elektrische- en handgereed-
schappen, hang- en sluitwerk en 
bevestigingsmaterialen voornamelijk 
aan bouw gerelateerde bedrijven en 
instellingen.

Het bedrijf wordt al bijna 40 jaar met 
volle overgave gerund door de drie 
broers Van Zuijlen. Jurjen Groenhart, 
algemeen directeur Groenhart: “Van 
Zuylen heeft een sterke positie in het 
gebied Heemstede, Haarlem en 
Hoofddorp, waarmee wij onze activi-
teiten in de ijzerwarenmarkt in dat 
deel van Noord-Holland kunnen 

gaan uitbreiden. Net als Groenhart is 
Van Zuylen een echt familiebedrijf 
met een mooie historie, een sterke 
klantrelatie en met veel oog voor de 
medewerkers. Om die redenen 
passen we heel goed bij elkaar.”

Rens van Zuijlen, mede-eigenaar van 
Van Zuylen: “Groenhart is net als wij 
een familiebedrijf met een vergelijk-
bare bedrijfscultuur. Dat wil zeggen, 
met oog voor de klant, hart voor hun 
medewerkers en verstand van zaken. 
Wij verwachten dat onze klanten, ons 
personeel, maar ook wijzelf bij 
Groenhart in goede handen zijn en 
kijken uit naar de nieuwe samenwer-
king met dit prachtige bedrijf.”

Groenhart neemt Van Zuylen IJzerwaren over

Probin Van Zuylen, straks Groenhart, aan de Cruquiusweg 37B. Foto aangeleverd.

Heemstede - Zoals ieder jaar start de 
EHBO-vereniging Heemstede ook dit 
seizoen weer een nieuwe basiscursus 
EHBO op haar vaste opleidingslocatie 
aan de Crayenesterschool op de 
Crayenestersingel 37 in Heemstede. 
De eerste les zal plaatsvinden op 
donderdag 12 januari. Wil jij leren 
wat te doen bij een ongelukje, thuis 
op school of tijdens je werk?
EHBO-vereniging Heemstede nodigt 
je graag uit deel te nemen aan deze 
belangrijke, maar vooral gezellige 
EHBO-opleiding.  Het gemotiveerde 
opleidingsteam kijkt er uit je te 
mogen ontvangen! 
Kijk voor mee info of voor opgave op 
de website van EHBO-Heemstede: 
www.ehboheemstede.nl/ehbo-
basiscursus/.

Nieuwe basiscursus EHBO: je moet het wel echt kunnen

EHBO-diploma’s voor cursisten. Foto’s aangeleverd door EHBO-vereniging  
Heemstede EHBO kan levens redden.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De administratie sta-
pelt zich op. De zolder, schuur of 
garage puilt uit van spullen die feite-
lijk niet meer gebruikt worden. Het 
huis staat vol fysieke nalatenschap-
pen die een emotionele waarde 
hebben, maar feitelijk alleen maar in 
de weg staan. Herkenbaar? Daar-
naast hebben veel huishoudens een 
scala aan verzekeringen. Zijn die echt 
nodig of zijn er ook (goedkopere) 
alternatieven? Wat komt er maande-
lijks aan geld binnen en waar gaat 
het naartoe? Duidelijkheid geeft rust 
en dat is precies waar Nicolette u bij 
kan helpen. 

Rust en overzicht 
Onder de naam iBeGreat biedt Nico-

lette Snabilie haar hulp aan bij het 
weer op orde brengen van adminis-
traties, nalatenschappen en �nan-
ciële huishouding. Ook geeft ze prak-
tische ondersteuning en inzicht in 
wat wel en wat niet bewaard hoeft te 
blijven. Alles gebeurt uiteraard in 
goed overleg met u. Het grote voor-
deel van werken met iBeGreat is: u 
heeft niet met een groot en onper-
soonlijk bedrijf te maken, alles gaat 
één op één tussen u en Nicolette. 
Nicolette heeft verschillende pakket-
ten samengesteld waar u uit kunt 
kiezen. Denk bijvoorbeeld aan het 
opzetten van een op maat ont-
worpen administratie. Dat geeft rust 
en overzicht. 

Over iBeGreat 
iBeGreat is in 2022 opgericht. Nico-

lette kan bogen op jarenlange erva-
ring in het bedrijfsleven, van multina-
tionals tot kleinschalige familie-
bedrijven. In de loop der jaren be-
haalde ze haar boekhouddiploma’s 
en momenteel volgt zij een studie 
Bedrijfskunde.
Al jaren droomde ze ervan om een 
eigen bedrijf te starten. Een bedrijf 
dat moest liggen in de sfeer van 
persoonlijke contac-ten en dat 
voldoende raakvlakken heeft met 
waar zijzelf voor staat: een praktische 
can-do mentaliteit en loyaliteit rich-
ting haar opdrachtgevers. En voilà, 
iBeGreat zag het levenslicht. 

Contact 
Wilt u af van de stress en momenten 
van slapeloosheid wegens een admi-
nistratieve of �nanciële puinhoop? 

Heeft u behoefte aan praktische hulp 
bij verhuizingen, inzicht in adminis-
tratie, �nanciële rust en/of een opge-
ruimd huis? iBeGreat biedt uitkomst. 
Begin vandaag nog met een schone 
lei!
Neem vrijblijvend contact op met 
Nicolette Snabilie per mail via:
info@iBeGreat.nl.

Nicolette Snabilie biedt hulp als organize expert

Nicolette Schnabilie.
Foto aangeleverd.

Prijsvraag 

Als introductie heeft Nicolette 
de komende weken diverse mail 
& win acties die via advertenties 
kenbaar gemaakt worden. Stuur 
een mail naar info@ibegreat.nl 
en motiveer waarom u, of 
iemand anders, graag kans wilt 
(laten) maken op een gratis 
pakket uit de service portfolio 
van iBeGreat.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het college zegde toe 
dat het voluit op zoek gaat naar 
mogelijke locaties waar � exwonin-
gen drie tot 10 jaar kunnen blijven 
staan. De verwachting is de � exwo-
ningen de komende jaren nog nodig 
te hebben, al is het alleen al om de 
eigen jonge woningzoekenden een 

start te geven. Veel inwoners hebben 
gehoorgegeven aan de oproep 
vanuit de politiek om met geschikte 
locaties te komen. Op 16 november 
sloot de termijn voor het indienen 
van mogelijke locaties. Vervolgens 
vatte het college alle ingebracht 
ideeën samen in een notitie. Wat 
bleek: ruim 60 verschillende plekken 
zijn naar voren gekomen waar plaat-

sing misschien mogelijk is. Desge-
vraagd is de gemeente niet onge-
negen om de huidige 30 � exwo-
ningen te verdelen over meerdere 
(kleinere) locaties. Om op meerdere 
locaties voorzieningen aan te leggen 
brengt dat wel extra kosten met zich 
mee. 

Naast het probleem bij de opvang in 
� exwoningen van statushouders, 
vluchtelingen en woningzoekenden 
jongeren, speelt ook nog de kwestie 
dat de komende jaren ergens ruimte 
moet worden gevonden om een 
(basis) schoolgebouw, dat wordt 
gerenoveerd, een tijdelijke locatie 
moet krijgen. In onderstaande link 
kunt u de aangedragen locaties 
inzien.

Een aantal locaties blijkt door raads-
leden te zijn opgegeven. Zie de 
gemeentelijke website: https://
gemeentebestuur.heemstede.nl/
Vergaderingen/Commissie-
Samenleving/2022/11-oktober/
20:00/Raadsvoorstel-semi-perma-
nente-huisvesting-doelgroepen-met-
urgente-woonbehoefte.pdf.

Zoektocht naar geschikte locaties voor 
de opvang levert een lange lijst op

Flexwoningen. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Elektrisch rijden is een 
manier om de uitstoot van broeikas-
gassen te verminderen. In Heem-
stede neemt het aantal elektrische 
auto’s de komende jaren verder toe. 
Er zijn daarom meer laadpalen nodig. 
Gemeente Heemstede heeft een 
plankaart opgesteld voor de plaat-
sing van 150 openbare laadpalen 
(300 laadpunten) vóór 2025. Over de 
plekken kunnen inwoners tot 30 
januari 2023 meedenken.

Gemeente Heemstede wil graag 
inwoners betrekken bij de toekom-
stige laadinfrastructuur, daarom 
bieden zij inwoners de kans om mee 
te denken over de locaties van de 
nieuwe publieke laadpalen. De 
plankaart is interactief gemaakt, 
waardoor het mogelijk is om opmer-
kingen toe te voegen.

Inwoners die hulp nodig hebben bij 
het reageren op de plankaart kunnen 
terecht tijdens de inloopspreekuren 

op woensdag 21 december en donder-
dag 26 januari van 18:30 tot 19:30 in 
het raadhuis van Heemstede. Op 
basis van alle reacties wordt besloten 
of aanpassingen op de kaart nodig 
zijn en of een geplande laadpaalplek 
eventueel wordt verplaatst.

Wethouder Anneke van Grummel: 
“Het aantal elektrische voertuigen 
neemt sterk toe, ook binnen 
Gemeente Heemstede. Deze ontwik-
keling vraagt om een uitbreiding van 
de  laadinfrastructuur. We vinden het 
belangrijk om van inwoners te horen 
hoe zij aankijken tegen locaties van 
geplande openbare laadplekken. 
Ook als er een plek ontbreekt, dan 
horen we dat graag.”

De gemeente moet zorgen voor een 
evenredige spreiding en goede 
beschikbaarheid van publieke laad-
palen. De hoeveelheid plekken is 
gebaseerd op de vraag die de 
komende vier jaar wordt verwacht en 

is afhankelijk van de grootte van de 
gemeente, het aantal woningen met 
een eigen oprit en het verwachte 
aantal elektrische auto’s.

De verwachtingen zijn in kaart ge- 
bracht met behulp van een weten-
schappelijk rekenmodel op basis van 
data zoals grootte van huishoudens, 
functies van gebouwen, eigen op-
ritten, voertuigenbezit en werkloca-
ties. Ook is er onderscheid gemaakt 
tussen bewoners, bezoekers en 
forenzen.

Bij het plannen van locaties spelen 
vele factoren een rol. Denk hierbij 
aan de bereikbaarheid, toegankelijk-
heid, veiligheid en parkeerdruk. 
Daarnaast is gekeken naar de stoep-
breedte, lantaarnpalen, waterafvoer, 
boomwortels en ondergrondse 
elektriciteitskabels.

Inwoners kunnen reageren via 
heemstededuurzaam.nl/laadpalen.

Gemeente Heemstede zoekt samenwerking met 
inwoners voor plankaart laadpalen

Door Eric van Westerloo 

Heemstede – “Inwoners gaan niet 
5,8%, maar 10% meer OZB betalen.” 
Met deze mededeling kwam fractie-
voorzitter van Heemsteeds Burger 
Belang, Jan Verhagen tijdens de 
vergadering middelen van 6 decem-
ber. In het afgelopen jaar kwam de 
inkomsten uit de OZB ongeveer 
200.000 euro lager uit dan was 
begroot. Dit zou veroorzaakt zijn 
door een foutieve inschatting van de 
waarde van woningen en bedrijfs-
panden. Om dit te herstellen is de 
woningwaarde voor 2023 gecorri-

geerd. Dit heeft volgens Verhagen tot 
gevolg dat de bezitters van onroe-
rend goed ongeveer 10 % meer OZB 
gaan betalen. Tobias Nielen (D66) 
legde nog even uit hoe Verhagen tot 
deze conclusie was gekomen en 
steunde hem daarin. Wethouder 
Arianne de Wit kon, naar enig puzzel-
werk, de conclusie van Verhagen 
delen. Verhagen wilde ook nog 
weten waarom dit niet in de voor-
jaarsnota is gemeld en hoe het 
precies zit met de waarde van de 
niet-woningen. De antwoorden 
komen aan de orde in de raadsver-
gadering van 21 december.

Inwoners gaan niet 5,8%,
maar 10% meer OZB betalen

Raadhuis Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Wethouder Meerho�  neemt petitie bewoners Kohnstammlaan aan.
Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op donderdag 8 decem-
ber, voorafgaand aan de commissie-
vergadering Ruimte, boden bewo-
ners van en rond de Kohnstammlaan 
een petitie aan wethouder Sam 
Meerho�  aan. Het betreft de lopende 
zaak van de geplaatste � exwoningen 
op het parkeerterrein van de Kohn-
stammlaan.  

Ondanks dat de bewoners tijdens 
een eerdere bijeenkomst in het raad-
huis niet zo fel van leer trokken en 
enig begrip toonden zijn zij overall 
nog niet tevreden. De bewoners was 
door de burgemeester, bij plaatsing 
van de huidige � exwoningen, toege-
zegd dat dit voor maximaal negen 
maanden zou zijn.
In de petitie willen de buurtbewo-
ners graag dat de gemeente zich 
houdt aan de eerdere afspraak en dat 
de � exwoningen voor hun deur 

medio mei/juni worden weggehaald. 
Voor een langere periode dan de 
eerder overeengekomen duur zijn zij 
niet te porren.  
Wethouder Meerho�  nam de petitie 
in ontvangst en legde nogmaals uit 
hoe de vlag er momenteel bij hangt. 
Hij toonde alle begrip voor de situ-
atie rond de huidige niet ideale plek 
voor de � exwoningen aan de Kohn-
stammlaan. Toch kon hij geen 
concrete toezegging doen, anders 
dan dat hij en het college zich vol 
inzetten om binnen afzienbare tijd 
met een oplossing te komen.  
Er zijn 137 enquêteformulieren 
uitgezet in de buurt. Een aantal van 
108 bewoners zijn tegen het idee de 
� exwoningen langer dan negen 
maanden te laten staan.
Twintig bewoners hebben geen 
probleem om de standplaats langer 
in stand te houden. De overigen 
wilden niets tekenen of staan er 
neutraal in.

Bewoners Kohnstammlaan 
bieden wethouder petitie aan

Zandvoort - Hotel Happiness is de 
debuutroman van de Zandvoortse 
Floortje Sanders. Het boek is 
geschreven voor een breed publiek 
en is ontroerend, hartverwarmend 
maar zit ook vol hilarische stukjes
Een jong stel (Lana en Julien) verliest 
hun kind door een ongeluk. Ze 
drijven steeds verder uit elkaar, 
vinden ze elkaar nog terug? Nadat 
Julien is vreemdgegaan vertrekt Lana 
naar Amsterdam en gaat aan de slag 
in het tikje excentrieke Hotel Happi-
ness. Daar vindt ze nieuwe vrienden 
en liefde, maar kan ze echt zonder de 
vader van haar kind?
Sanders rekent af met vooroordelen 
en voert personages op uit verschil-

lende culturen, zoals de onvervalste 
Amsterdamse Lenie uit de Jordaan, 
de Arabische Omar, de Surinaamse 
Patrick en de Marokkaanse Imene. 
Lana zelf, de hoofdpersoon, is 
geboren in Amsterdam en opge-
groeid op het platteland van 
Cruseilles, Het verhaal speelt zich 
vooral af in Hotel Happiness in hartje 
Amsterdam rondom de feestdagen.
Floortje Sanders (schrijver en toneel-
regisseur) is het pseudoniem van 
Nelleke van den Oever-van Konings-
veld gaf les op o.a. De Evenaar, De 
Daaf Gelukschool en College 
Hageveld. 
“Hotel Happiness’: Uitgeverij 
Luitingh-Sijtho� .

Zandvoortse Floortje Sanders 
schrijft roman Hotel Happiness

Boekomslag Hotel Happiness.
Foto aangeleverd.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op 7 december bracht 
de Commissaris van de Koning 
Arthur van Dijk een bezoek aan 
Plein1 en sprak vervolgens met de 
gemeenteraad en de pers. In Plein1 
ging hij gesprekken aan met de 
huurders en de bibliotheekmedewer-
kers. Hij was vol lof over wat er in het 
oude schoolgebouw aan het Juliana-
plein is ontstaan. Ook prees hij 
Heemstede voor de wijze waarop zijn 
tot op heden zijn omgegaan met de 
huisvesting van vluchtelingen uit de 
Oekraïne en statushouders. Heem-

stede heeft meer gedaan dan de 
opdracht was.  

Voorstander zelfstandige 
gemeente
Tijdens het gesprek met de raads-
leden konden deze vragen stellen 
hoe de provincie cq de heer Van Dijk 
tegenover bepaalde onderwerpen 
staat. Van Dijk is voorstander van een 
zelfstandige gemeente, een fusie 
komt pas in beeld als de betre�ende 
gemeente dat zelf wil. Hij zei daar 
direct bij dat er zoveel afkomt op 
gemeenten, dat zij soms niet alles 
zelf meer kunnen. Zoek in dat geval 

een partner(s). Dat de verschillende 
gemeenteraden meer gaan samen-
werken is ook een optie. 
 Binnen de regio Zuid-Kennemerland 
zijn verschillende gemeenten die al 
samen een vuist maken binnen 
bijvoorbeeld de Metropool Regio 
Amsterdam. Door Antoine Rocourt 
(D66) werd gewezen op het feit dat 
Heemstede amper nog bouwgrond 
heeft. Zelf grond of onroerend goed 
opkopen doet Heemstede niet en 
heeft het nooit gedaan ook.  
 Ook de OV-verbindingen kwamen 
kort voorbij. Een extra Oost-West 
verbinding zou welkom zijn. De 

commissaris had vernomen dat de 
huidige gemeenteraad beter met 
elkaar samenwerkt dan de vorige. 
Jan Verhagen (HBB) merkte in dat 
verband op dat er nu meer discussie 
is of het nu een coalitiepartij betreft 
of een oppositiepartij.  

Dwarsliggen
Tijdens het moment voor de pers 
stelde deze krant de vraag waarom 
de provincie dwarsligt als Heemstede 
op de weilanden bij de Vrijheidsdreef 
statushouders en vluchtelingen wil 
huisvesten. Het antwoord van de 
commissaris was dat de provincie 

geen precedentwerking wil. Het is 
een natuurgebied en als wij dat 
toestaan komen andere gemeenten 
met dezelfde vraag. Toch heeft de 
provincie in Noord-Holland op twee 
locaties wel toegestaan dat er tijde-
lijk wordt gebouw in een natuurge-
bied. Hij adviseerde dan ook dat het 
college in gesprek blijft of gaat om 
dit nog eens goed te bespreken met 
de ambtenaren op het provinciehuis. 
Een nuttig bezoek van de commis-
saris die uit handen van burge-
meester Astrid Nienhuis een 
cadeautje kreeg. Een �inke pot 
honing van Heemsteedse bodem.

Commissaris van de Koning Arthur Van Dijk bezoekt Heemstede

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk (midden, links van burgemeester Nienhuis) met de Heemsteedse gemeenteraad.
Burgemeester Astrid Nienhuis overhandigt cadeautje aan Commissaris van de 
Koning Arthur van Dijk. Foto’s: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het college heeft een 
stappenplan bedacht om uit de al 
twintig jaar durende discussie met 
betrekking tot de invulling van het 
Manpadslaangebied uit de impasse 
te trekken. Gedurende de zomer 
heeft wethouder Eveline Stam met 
verschillende betrokken partijen 
gesproken. Daarmee zouden de 
neuzen wat meer dezelfde kant op 
zijn gaan staan. Alle betrokkenen zijn 
er langzaamaan van doordrongen 
dat woningbouw  onontkoombaar is, 
als je tenminste het gebied als een 
soort natuurpark/recreatie wilt 
inrichten zonder daar gemeen-
schapsgeld in te steken. 
GroenLinks betoogt al jaren dat zij 
denken het hele gebied te kunnen 
verwerven voor 3 miljoen euro. 
Daarna moet het terrein nog wel 
worden ingericht en daarvoor zijn 
nooit kosten beraamd. 

Insprekers
Tijdens de commissievergadering 
Ruimte op 8 december werd er inge-
sproken op dit onderwerp. De volks-
tuinders in het gebied waren kort: 
“Eerst zien dan geloven”.  De eige-
naren/ontwikkelaars van de grond 
denkt dat alle partijen nu een kans 
krijgen binnen de nu voorgestelde 
marsroute. De vogelwerkgroep Zuid-
Kennemerland wil dat huizen te gast 
zijn in het gebied. Omwille van de 
vogels wil de werkgroep woning-
bouw op een andere locatie zien dan 
nu in de plannen staat. Een woord-
voerder van de bewoners van de 
Manpadslaan was positief dat de 

ontsluiting van het gebied tenminste 
niet via de Manpadslaan loopt, maar 
via een nieuwe weg die is voorzien 
vanaf de Herenweg. 

Onzekerheid
Wat blijft is de grote onzekerheid of 
plan het ooit tot een voldragen einde 
komt. De gemeenteraad mikt op 30% 
sociale woningbouw. Met deze 
bouwvorm komt de ontwikkelaar 
nooit uit de kosten. Er moet iets 
tegenover staan, grotere gezins-

huizen, twee of drie onder een kap of 
villa’s. De ontwikkelaar is ook 
gehouden de infrastructuur aan te 
leggen zoals bijvoorbeeld de straten 
tussen de nieuwe huizen. 
HBB vroeg zich in de vergadering af 
of hoogbouw mogelijk is. De partij is 
gematigd positief over het plan van 
aanpak dat nu voorligt. GL wil hele-
maal geen woningbouw. Door dit 
plan staat alles opnieuw ter discussie, 
dus ook hun optie om niets bouwen. 
GL schaart zich wel achter het stap-

penplan, omdat dat slechts een 
aanleiding is om weer te praten. D66 
en de VVD schaarden zich achter het 
plan waarbij D66 aantekende dat het 
college participatie niet moet 
vergeten. 

Opeenvolgende wethouders 
kwamen niet tot oplossingen. 
Gesprekken met 30 betrokken 
partijen leidden nooit tot een eens-
luidend resultaat. Of dat nu weer het 
geval is, de tijd zal het leren.

Voorzichtige stap tot oplossing voor Manpadslaangebied

De kassen in het Manpadslaangebied. Foto: Eric van Westerloo.

Workshop 
kerstwenshanger maken 

Heemstede – Op dinsdag 20 
december van 10-12 uur is de 
workshop een kerstwenshanger 
maken voor je buurvrouw of 
-man, met Angelien Janssen, in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Kosten: €3,-. Aanmelden 
kan via 023 - 5483828 of
info@wijheemstede.nl.

Open inloop Seniorweb, 
met themalezing over 
genealogie 

Heemstede - Dinsdag 20 
december van 10-12 uur is er 
een  Open inloop Seniorweb, 
met themalezing over genea-
logie (stambomen). Neem even-
tueel uw eigen smartphone, 
tablet of laptop mee. Hebt u 
vragen over uw apparaten: 
smartphone, computer, tablet, 
laptop, dan kunt u die stellen na 
a�oop van de presentatie. Tot 
12u kunt u met al uw vragen 
terecht. De entree is gratis.
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Heemstede - Op zondag 18 decem-
ber vindt de Heemsteedse Winterfair 
plaats. Deze groots opgezette markt 
met meer dan 100 kramen strekt zich 
uit over de gehele Raadhuisstraat en 
de Binnenweg. De gezellige en sfeer-
volle Winterfair is open van 12.00 tot 
17.00 uur. 

Kramen, proeverijen en 
entertainment 
Een bonte ketting van mooi verlichte 
kerstkramen, vult het hart van 
Heemstede. Vele winkeliers uit het 
centrum van Heemstede zullen hun 
producten en aanbiedingen presen-
teren, aangevuld met zorgvuldig 
geselecteerde handelaren van 
buitenaf. Dit staat garant voor een 
breed aanbod van de meest uiteen-
lopende artikelen van lekkere hapjes 
en drankjes tot kerststukjes, kerst-
ballen, Christmas crackers, kleding en 
veel meer.
Naast de vele marktkramen, waar het 
heerlijk neuzen is, is het een feest van 
zien en gezien worden. Heemstede-
naren en bezoekers uit de regio en 
de wijde omtrek slenteren over de 
markt of genieten onderweg van een 
heerlijke warme chocomel of Glüh-
wein voor de echte winterse genie-
ters. Je kijkt je ogen uit als de Frozen 
steltenlopers voorbij paraderen en 
ook de One man band is een genot 
om naar te kijken. Voor de variatie 
zijn er ook optredens van een Charles 

Dickens band, Take it easy koor, het 
Voorwegkoor én de kerstman komt 
langs. Kortom: voor ieder wat wils.  

Altijd gezellig winkelen 
Elk jaar trekt deze leuke markt vele 
duizenden bezoekers. En als het weer 
ook nog mooi is, is succes verzekerd! 

Heemstede Winkelcentrum is het 
hele jaar door leuk om te winkelen 
maar op deze zondag is het echt een 
feest. De winkeliers en standhouders 
verwelkomen de bezoekers graag en 
laten zich van hun beste kant zien.  
Parkeergelegenheid is er onder meer 
op het terrein van de Bibliotheek 

(Eikenlaan), achter het gemeentehuis 
(Raadhuisplein) en in de parkeer-
garage van AH (Blekersvaartweg). 
De winkelstraat is tijdens het evene-
ment afgesloten voor verkeer. 

Voor nadere informatie:
marktheemstede@gmail.com. 

18 december Winterfair in Winkelcentrum Heemstede

 Winterfair Heemstede. Foto aangeleverd door WCH.

Rotaryclub 
staat met twee 
wensbomen 
op Winterfair 
en organiseert 
Nieuwjaarsduik

Heemstede - Rotaryclub Heem-
stede staat op 18 december met 
een kraam op de Heemsteedse 
Winterfair op de Binnenweg/
Raadhuisstraat met twee wens-
bomen die gemaakt zijn door de 
leerlingen van de Haemstede-
Barger Mavo.

Met bijgaande QR-code kunnen 
bezoekers van de Winterfair en 
eenieder die dit bericht leest 
een wens indienen. 
Deze wensen kunnen heel divers 
zijn. Bijvoorbeeld een tweede-
hands �ets voor een Oekraïens 
gezin of het helpen schilderen 
van een clubhuis, maar ook een 
wandeling of een gesprek met 
mensen die zich eenzaam 
voelen of hulp bij het verrichten 
van administratieve handelin-
gen.
Alle wensen zijn welkom. 

Om zoveel mogelijk van deze 
wensen mogelijk te maken, 
organiseert Rotaryclub Heem-
stede op Nieuwjaarsdag om 
13.00 uur een Nieuwjaarsduik in 
de vernieuwde haven van 
Heemstede om geld in te za-
melen.

Tijdens de Nieuwjaarsduik zullen 
er ook verschillende kraampjes 
zijn waar eten en drinken kan 
worden gekocht waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan 
de uitvoering van de wensen.

Het eten en drinken wordt 
gesponsord door resp. Ramon 
Westerveld (Heemsteedse olie-
bollenkraam op Binnenweg), 
Chateaubriand, Chocolaterie van 
Dam en de gemeente Heem-
stede.

Deelname aan de Nieuwjaars-
duik is gratis, maar vooraf 
aanmelden is noodzakelijk; 
binnenkort verschijnt het 
inschrijvingsformulier op de 
website van de Rotaryclub Heem-
stede:
www.rotary.nl/heemstede/.

Heemstede - U heeft het vast al 
gezien. De Raadhuisstraat & Binnen-
weg zijn weer feestelijk verlicht met 
prachtige kerstballen in de bomen. 
Nu de bladeren eindelijk van de 
bomen vallen worden de mooie 
bollen steeds beter zichtbaar.  

Dit jaar was het niet mogelijk om de 
gebruikelijke feestverlichting in alle 
lantaarnpalen op te hangen vanwege 
onveilige aansluitingen. Stedin 
verraste de winkeliers van Heem-
stede centrum begin dit jaar onver-
wacht met het afsluiten van de 
voedingskabels.
Dankzij inspanningen van een aantal 
ondernemers van het Winkelcentrum 
en ondersteuning vanuit de 
gemeente is het toch nog gelukt om 
deze nieuwe verlichting mogelijk te 
maken. Het was om �nanciële 
redenen helaas niet realistisch om, 
zoals we in Heemstede Winkelcen-
trum gewend waren, op ieder stukje 
straat de nieuwe verlichting op te 
hangen.  

Samen met de gemeente zoeken 
vertegenwoordigers vanuit de Raad-
huisstraat & Binnenweg naar een 
permanente oplossing. Het doel is 
dat vanaf volgend jaar weer jaarlijks 
in alle lantaarnpalen over de gehele 
straat en zijstraten gezellige feestver-
lichting brandt. 

Feestelijk winkelen 
Gelukkig zijn de reacties op de feest-
verlichting in het algemeen positief. 
Zeker nu ook de vier schitterende 
kerstbomen weer zijn geplaatst.

En natuurlijk zorgen verschillende 
winkeliers ook voor prachtig versier-
de etalages. Nog een extra reden om 
in Heemstede Winkelcentrum te 
komen winkelen.

Kom ook genieten bij de Winterfair 
op zondag 18 december a.s. De 
winkelstraat zal van 12.00 – 17.00 uur 
dan gevuld zijn met vro_lijk versierde 

kramen en er zal volop entertain-
ment in de straat zijn.
Zie het programma elders in deze 
krant.

Fraaie feestverlichting in Winkelcentrum Heemstede

Foto: Gezellige feestverlichting in het Winkelcentrum Heemstede. Foto aangeleverd 
door WCH.

Gedipl. Hovenier
Al 35 Jaar een begrip! 

Voor tuinaanleg, 
onderhoud, 

sierbestrating en 
verwijdering van bomen 

€ 14,50 per uur. 

Tel. 023-5332532  
of 06-54912081

Het kan nog: maak kans op 
een gezinskaart voor de 
kerstmusical Moby Dick! 

Haarlem - De Stadsschouwburg 
Haarlem verloot voor de prach-
tige kerstmusical Moby Dick met 
Club Kenau en Erik van Muis-
winkel van woensdagmiddag 28 
december 15 uur een gezins-
kaart voor 4 personen. Wil je 
kans maken op deze gezins-
kaart? Dat kan nog tot uiterlijk 
zondag 18 december 17 uur 
door een mailtje te sturen o.v.v.  
‘Moby Dick’, voorzien van je 
naam, e-mailadres en telefoon-
nummer naar:
redactie@heemsteder.nl. 

Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes! Meer 
informatie over de voorstelling 
en kaarten op: 
www.stadsschouwburghaarlem.
nl/mobydick.

Komische kerst-
dramafilm (2008)
met kerstlunch 
Heemstede - Op donderdag 15 
december draait er om 10.30 uur 
speciaal voor de Kerst een komische 
kerst�lm uit 2008 bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede.
Daarna kunt u genieten met elkaar 
van een lekkere kerstlunch in de 
mooi versierde foyer van de Luifel. 
De entree is €14,50 incl. kerstlunch 
per persoon. Wilt u de titel of inhoud 
van de �lm weten, belt u dan met 
023 – 548 38 28.  
Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl.
of tel. 023 – 5483828.
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IJmuiden - We kunnen weer ouder-
wets uitpakken met de feestdagen, 
met zoveel gasten als je wilt en een 
feestelijke maaltijd. Iedereen 
verheugt zich, nog meer dan 
normaal. Want het hoort gewoon bij 
die dagen, die gezelligheid en dat 
samenzijn. En Fish & Seafood Waas-
dorp aan de Halkade 27 in IJmuiden-
Haven draagt daar graag zijn steentje 
aan bij.  

Spartelverse vis, zo zeggen ze daar. 
En dat is niet overdreven. De visaf-
slag van IJmuiden is nog geen 100 
meter van de winkel verwijderd dus 
een versere aanvoer is niet mogelijk. 
Verder wordt drie keer per week 
verse vis uit Italië en andere landen 
geïmporteerd, zoals  sardien, 
ansjovis, dorade, inktvis, zeebaars en 
een ruim assortiment schaal-en 
schelp dieren. Mogelijkheden te over 
om een heerlijk en creatief menu 
samen te stellen waar het team van 
Waasdorp natuurlijk graag bij advi-
seert en lekkere recepten voor bij de 
hand heeft. 

Showtafel 
Het kan natuurlijk alleen in IJmuiden, 
zo’n showtafel met verse vis op ijs 
waarbij het water je al in de mond 
loopt én je op ideeën komt. Doe eens 
iets met kreeft en krab bijvoorbeeld, 
feestelijker kan bijna niet. En nee, dat 
is niet zielig. De kreeft en krab wordt 
op een diervriendelijke manier 
gekookt want eerst verdoofd met de 

Crustastun. Hierdoor is het vlees ook 
beter van structuur en smaak. 

Verwennerij 
Ook een idee is het om je medewer-
kers of relaties eens te verwennen 
met een lekkere visschotel in een 
prachtige showdoos, eventueel in 
combinatie met een mooie wijn. 
Overigens zijn alle visschotels ook te 
verkrijgen als doe-het-zelf pakket. 
Alle eer aan de thuiskoks. Alles om 
zelf sushi of sashimi te maken is voor-
radig, inclusief de rijst, het zeewier, 
de sushiazijn, sushimatjes, gember 
en noem maar op. Of laat je verassen 
met het scala aan vissalades,  hors-
d’oeuvres, gebakken vis schalen en 
andere schotels.   

Aankomend weekend, zaterdag 17 
en zondag 18 december, wordt een 
oesterproeverij georganiseerd van 
door Nico persoonlijk geselecteerde 
oesters. Ook kan de overheerlijke 
vissoep geproefd worden. Verkrijg-
baar is bisque, kreeftensoep en 
visbouillon en bij aankoop dit 
weekend 2 euro korting per liter 
soep. Laat u inspireren en proef de 
lekkernijen uit de zee! Neem een 
kijkje in de visspeciaalzaak of bestel 
online.

Ruimere openingstijden tijdens de 
feestdagen. Kijk vooral op de 
website, het worden heerlijke 
feestdagen.
www.waasdorp.nl/. 

Smullen met de feestdagen door Fish & Seafood Waasdorp

Nico Waasdorp . Foto: aangeleverd

Heemstede - Het cabaretduo n00b 
bestormt de Nederlandse theaters en 
komt naar De Luifel, aan de Heren_
weg 96 in Heemstede op vrijdag16 
december. Aanvang 20.15 uur. Het 
duo speelt hun allereerste avondvul-
lende voorstelling ‘n00b speelt n00b’. 
Het duo (Laura Bakker en Isabelle 
Kafando) beleefde vorig jaar zomer 
een droomdebuut. In juni 2021 
studeerden ze af aan de toneelschool 
en wonnen ze de Top Nae� prijs, voor 
het meest veelbelovende talent. Ook 
wonnen ze dat jaar het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en namen 
daarmee de publieksprijs en de Wim 
Sonneveld prijs in ontvangst. Deze 
eerste voorstelling gaat over het zijn 
van een n00b. Een nieuweling, een 
beginneling, een groentje, een 
nobody. 

Laura (26 jaar) en Isabelle (22 jaar) 
willen met n00b dagelijkse normale 
zaken en actualiteiten transformeren 
naar een bijzonder grappige en intel-
ligente fantasievorm. Ze laten het 
publiek verder kijken dan hun 
gewone routine. Laura en Isabelle: 
“We houden het publiek een spiegel 
voor op een ironische manier waar-
door je erom kunt lachen, maar je 
achteraf ook nadenkt over de 
gestoorde, maar ook te gekke wereld 
waarin we leven. We laten zien dat 
iedereen elke dag opnieuw een 
groentje is en je nooit een professi-
onal kunt zijn in het fenomeen dat 
leven heet.”  De dames ontvingen al 
lovende kritieken voor hun voorstel-
ling op het AKF festival. 
Kaarten en informatie via:
www.podiaheemstede.nl.        

Veelbelovend nieuw cabaretduo n00b in Theater de Luifel

N00B. Foto: Mark Engelen. 

INGEZONDEN COLUMN GGD

Heeft u ook al zin in het kerstmaal? 
Dan bent u niet de enige. Ook ik kijk er 
naar uit om aan te schuiven bij familie 
en vrienden om de laatste dagen van 
het jaar positief af te sluiten. Maar het 
kan soms ook een beetje veel zijn. Een 
etentje op kerstavond, brunch op 
eerste kerstdag en op tweede 
kerstdag er nog een diner achteraan. 
Gepaard aan alle li�a�es en tussen-
doortjes door de dag heen. Al met al 
bent u toch al gauw een dag of drie 
continu aan het eten.
Dat is een beetje de gewoonte 
geworden tijdens de feestdagen en dat is gewoon ook leuk. Na jaren 
zoeken we elkaar weer op en willen dat het gezellig wordt. En daar hoort 
eten en drinken bij. Met elkaar hebben we het gezellig en het sociale 
samenzijn is goed voor ons mentaal welzijn. We zijn blij en uitgelaten 
Tegelijkertijd kan de overdaad aan eten en de druk die er wordt gelegd 
om het leuk te hebben ook belastend zijn. Als de verwachtingen over wie 
er komen niet uitkomen of je ergens niet wordt uitgenodigd waar je wel 
op had gehoopt, kan dat er ook voor zorgen dat  we ons lichamelijk en 
geestelijk een beetje minder gaan voelen. Daarom hoop ik dat u iets heeft 
aan mijn bescheiden tips om de feestdagen iets gezonder te maken. 
In de eerste plaats is het goed als we allemaal even nadenken wie moge-
lijk nog uitgenodigd moet worden om te voorkomen dat er iemand 
alleen thuis komt te zitten. Let een beetje op elkaar en help voorkomen 
dat mensen zich buitengesloten voelen. Daarnaast is het altijd goed om 
te bewegen. Woont uw familie op een afstand van minder dan vijf kilo-
meter? Probeer dan eens wandelend op bezoek te gaan. Of wanneer dit 
niet mogelijk is, doe een gezellige wandeling met zijn allen na de lunch of 
brunch ook wonderen. U kunt gezellig doorkletsen, maar doet dat al 
bewegend in de frisse lucht. We wonen in een gebied dat prachtige 
natuur en strand herbergt, dus kansen te over.
Tijdens het eten zijn er ook een tal van manieren om niet alleen maar 
ongezond bezig te zijn. Focus niet alleen op een stukje vlees, maar geef 
groente ook een mooie plek op uw kerstmenu. De tijd dat kookboeken en 
–tijdschriften alleen maar vlees in de mooiste gerechten hadden, is allang 
voorbij. Wees creatief! Tenslotte is het natuurlijk altijd goed om te 
stoppen wanneer u verzadigd bent. Ook als er nog een lekkere taart 
volgt. Maar ook ik snap dat dat lastig is.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Gezond(ere) 
feestdagen

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

Trefpuntlezing
‘De ster achterna’
Heemstede - Dinsdag 20 
december van 13.30 – 15.30 uur 
wordt de Trefpuntlezing ‘De ster 
achterna, de verbeelding van 
het kerstverhaal in de kunst’ 
door Michiel Kersten gehouden. 
Locatie: de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. 

Zeven eeuw verbeelding van 
het kerstverhaal 
De verbeelding van de geboorte 
van Christus en de daarbij beho-
rende aanbidding van herders 
en de koningen behoren tot de 
meest geliefde onderwerpen in 
de westerse kunst.

Michiel Kersten neemt u mee 
langs de hoogtepunten uit de 
Europese kunst tussen circa 
1200 en 1700. De nadruk ligt op 
werk uit Italië en de Neder-
landen. Kunstenaars die ter 
sprake komen zijn Giotto, 
Gentile da Fabriano, Simone 
Martini, Duccio di Buoninsegna , 
Giovanni Bellini en Andrea 
Mantegna, maar ook de Vlaamse 
primitieven: Hugo van der Goes, 
Rogier van der Weyden, Robert 
Campin en Gerard David.  

Aanmelden kan via
info@wijheemstede.nl
of tel. 023 – 5483828.

Heemstede - In november heeft het 
College van Burgemeester en Wet-
houders de ‘Marsroute Natuurpark 
Manpad met woningen te gast in de 
natuur’ gepresenteerd.
De Marsroute schetst een proces om 
binnen een jaar te komen tot een 
stedenbouwkundig plan voor het 
gebied en een overeenkomst met de 
ontwikkelaar.

De eerste stap is een participatieplan, 
waarin wordt vastgelegd hoe alle 
belanghebbenden mogen meepra-
ten. Dit plan wordt in januari gepre-
senteerd.

Daarna wordt door de gemeente – in 
samenspraak met ontwikkelaar en 
belanghebbenden – een ontwikkel-

visie opgesteld. De ontwikkelvisie 
wordt getoetst op haalbaarheid 
(maatschappelijk, politiek, �nan-
cieel). In maart moet deze visie af 
zijn.
In de periode mei – juni 2023 vindt 
inspraak plaats. Vlak na de zomer 
moet de Ontwikkelvisie dan door de 
gemeenteraad worden vastgesteld.

Als de Ontwikkelvisie is vastgesteld 
mag de ontwikkelaar een stede-
bouwkundig plan gaan maken op 
basis van de ontwikkelvisie. Hij moet 
hierbij ook de belanghebbenden 
betrekken. 
Het stedebouwkundig plan moet 
samen met een ontwikkelovereen-
komst december 2023 door B&W 
worden vastgesteld.

Welke uitgangspunten liggen vast?
Vooraf geeft het college de volgende 
kaders mee voor de ontwikkelvisie:
• Het maximale bebouwd gebied 

blijft onder de 20.000 m2: het 
oppervlakte van de af te breken 
tuinbouwkassen;

• Creëren van een Natuurpark 
Manpad met een maximaal opper-
vlak en dat een (groene)verbinding 
met het Groenendaalse Bos vormt;

• Ook bouwen voor doelgroepen en 
woningen zijn te gast in het groen;

• De volkstuinen blijven op hun 
huidige plek;

• Het karakter van de Manpadslaan 
blijft behouden; de toegang tot de 
bebouwing komt via de Herenweg.

Bron: Stichting Manpadslaangebied.

College presenteert de Marsroute: nieuwe 
energie voor het Manpadslaangebied?
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Bloemendaal – Voor corona was er 
voor de kerst altijd de jaarlijkse ‘Jazz 
Kerst Sing In’! Nu na corona staat de 
26e en eerstvolgende ‘Jazz Kerst Sing 
In’ weer op het programma. Ditmaal 
niet op een vrijdagavond maar op 
zondagmiddag 18 december in de 
feeërieke Dorpskerk aan het Kerk-
plein 1 te Bloemendaal.

Zoals vanouds met het Hans Keune 
trio, Hans Keune piano, John Erich 
contrabas en Joop Kooger drums.
Zij begeleiden zoals ook de afge-
lopen jaren weer Europa’s meest 
swingen-de klarinettist Bernard
Berkhout, wegenbouwer Jacco 
Griekspoor op vibrafoon en niet te 
vergeten Voice Senior �nalist zanger, 
bassist en percussionist Evert Brau-
muller.

Natuurlijk wordt ook weer met elkaar 
gezongen de swingende American 
Carols zoals: Rudolph the Red Nosed 
Reindeer, Jingle Bell Rock, Winter 
Wonderland, Gloria in Excelsis Deo 
e.v.a.

Kaarten vooraf te bestellen à €20,-
via musicplace@hetnet.nl met daarin 
graag voorzien van een telefoon-
nummer. Indien nog voorradig voor 

aanvang van het concert bij de 
ingang van de kerk.
Gezien de �nale van het wereldkam-
pioenschap voetballen dat om 17.00 
uur zal beginnen, begint het kerst-
concert om 13.30 uur, zodat iedereen 
nog voor donker thuis kan zijn om de 
wedstrijd te kunnen zien.

Wellicht een goed ideetje om vooraf 
te lunchen of achteraf de wedstrijd te 
bekijken met aansluitend voor een 
dinertje een tafeltje te bestellen. 

P.S.: zie ook YouTube: Bernard Berk-
hout - Jacco Griekspoor - Evert 
Braumuller.

‘Jazz Kerst Sing 
In’ in Dorpskerk 
Bloemendaal

Hans Keune Trio. Foto aangeleverd.

KEN UW BOS

Tekst en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Het was een koude dag die 
zondagochtend in 
november. Toch liep een 
tiental geïnteresseerden als 
makke schapen achter herder Rogier aan, want we 
kregen tijdens de rondleiding uitleg van de boswachter 
over wat er staat te gebeuren in het Engelse Bos.  

U zult denken: waar is dat nu weer? Zuiderbos, Noor-
derbos, honden-los-bos, honden-verboden-bos, alle-
maal Groenendaalse bos. Waar is dan het Engelse Bos? 
Dat is het bos dat aansluit aan de kinderboerderij. Dat 
bos met de blauwe paaltjesroute. Waar je hond wel 
mee mag, maar aangelijnd moet blijven. Waar het er 
heel anders uitziet dan in het Noorderbos. 

De naam Engelse Bos stamt uit de periode dat de 
Engelse landschapsstijl in zwang raakte in Nederland, 
zo tweede helft negentiende eeuw. Buitenplaatsen, 
bolwerken, paleistuinen gingen graag met de mode 
mee en zo ontstonden op allerlei plaatsen Engelse 
werken. In Zwolle heet het letterlijk het Engelse Werk. 
Achter paleis Huis ten Bosch vindt onze koning een 
Engelse Tuin en wij hebben dankzij de beroemde tuin-
architect Zocher een Engels Bos.  

Een kenmerk van de Engelse stijl is de natuurlijke in-
richting. Kromme laantjes, maar ook lange lanen als 
zichtlijnen, een waterpartij, een bijzondere brug, een 
bouwwerk, omgevallen bomen. Heel idyllisch allemaal 
en goed voor de kleinere dieren zoals eekhoorns, kleine 
knaagdieren, vleermuizen en (holen)broedvogels.
De buizerd heeft er zijn stek gevonden en ook de ‘huis-
poes’ van Groenendaal zit graag aan de rand van het 
Engelse bos op een omgelegde stam, duidelijk geen 
last van loslopende honden.  

Ondanks de idylle van het laat-maar-waaien bos moet 
er af en toe wat gebeuren omdat het bos anders op een 
gewoon stukje groen gaat lijken. Dat gaat deze winter 
gebeuren. Als u gaat kijken zult u regelmatig bomen 
met een oranje merkteken aantre�en. Die gaan om. 
Volgens een heel nauwkeurig plan zullen de boswach-
ters gaan zagen om ruimte en licht te krijgen tussen de 
bomen en op de bodem. 

Mocht u dit zagen tijdens uw wandeling horen, dat 
weet u wat er gebeurt en waarom. Misschien leuk om 
na de winter het verschil te gaan bekijken.  

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

English Style   

Door Harry Opheikens 

Bennebroek -Waarom duikt Charles 
Dickens altijd op met kerst? Dick 
Kooiman ging er dieper op in bij 
Welzijn Bloemendaal op de Kerklaan 
6 in Bennebroek, waar hij uitgeno-
digd was om een lezing te geven.

Dick Kooiman leerde een meisje 
kennen, waar hij later mee getrouwd 
is. Zo werd hij verbonden aan schoon-
ouders, die grote fan waren van 
Charles Dickens. Om in het gevlij te 
komen van de familie, toonde hij 
interesse in Dickens en dat groeide 
uiteindelijk tot een groot Dickens fan 
en is hij lid geworden van ‘De Dickens 
Fellowship’ (opgericht in 1902), een 
internationale organisatie, waar ook 
een Nederlandse tak van is. Dat is 
ooit opgericht door Godfried 
Bomans in 1956. Volgens het Haar-
lems Dagblad van 11 december 1956 
kwam deze Nederlandse Fellowship 
tot stand op 8 december 1956 in 
Kraantje Lek. 

Charles (John Hu�am) Dickens (geb. 
7 februari 1812–overleden 9 juni 
1870) was een van de belangrijkste 
Engelse schrijvers tijdens het victori-
aans tijdperk. Enkele bekende 
boeken van hem zijn: Oliver Twist, 
Nicholas Nickleby, David Copper�eld 
en A Christmas Carol (1843), ook wel 
bekend door Scrooge. Dick Kooiman 
moest erkennen dat hij elk boek van 
Dickens wel op de plank heeft en 
vooral oude exemplaren. Zo bestaat 
er een boek ‘A Christmas Carol’ met 
op de rechterpagina een kopie van 
het handgeschreven werk en op de 
linker pagina de vertaling er van, 
eveneens in bezit van Dick. 

Humor en kerst
Volgens Kooiman staat Dickens om 
twee zaken bekend: humor en kerst. 
Hij is ooit de grootste Engelse humo-
rist genoemd na zijn overlijden.
Hij schreef veel over misstanden op 
kostscholen, de rechtspraak, 
armoede en maakte daarbij veel 
(prominente) mensen belachelijk. 
Volgens Dick Kooiman is humor een 
beschrijving van iets waar om gela-
chen kan worden. Het is geen de�-
nitie, maar een e�ect en Charles 
Dickens kon dat soort beschrijvingen 
uitstekend maken. Dickens had een 

scherp oog voor zijn omgeving en, 
o.a. bij lezingen, wist hij de vele 
gebeurtenissen lachwekkend te 
vertellen. 

Dickens wordt veelal geassocieerd 
met kerst. Zo zijn er veel Dickens 
kerstmarkten, kerst�lms (Scrooge 
wordt elk jaar wel ergens vertoond of 
opnieuw ver�lmd). 
Dickens’ voorliefde voor kerst blijkt al 
in zijn eerste echte roman (1836), de 
Pickwick Papers (in de twintigste 
eeuw meerdere malen ver�lmd en 
bewerkt). Het verhaal vertelt hoe 
kerst wordt gevierd bij de familie 
Wardles in hun landhuis. Een tevre-
den gezelschap viert kerstfeest met 
hulst en mistletoe, dans en spel, in 
aanwezigheid van al het personeel. 

Enkele elementen keren steeds terug 
in de teksten van Dickens over kerst. 
Allereerst zijn er natuurlijk de uitbun-
dige vrolijkheid en gastvrijheid, de 
gezellig gedekte tafel, de vele versie-
ringen en de liedjes en spelletjes 
waarmee de gasten zich vermaken. 
De sfeer is er een van grote welwil-
lendheid, onderlinge liefde, saam-
horigheid en van goodwill. 

Wat al even ter sprake kwam tijdens 
de lezing waren de Dickens Kerst-
markten. In Deventer is deze zeer 
bekend, maar een aantal jaar was 
deze ook op het Wilhelminaplein in 
Heemstede. Wellicht een idee dit 
weer een nieuw leven in te blazen, 
want deze markt wordt gemist.

Boeiende lezing over 
Charles Dickens in Bennebroek

Dick Kooiman. Foto’s: Harry Opheikens.

Omslag boek Kersvertellingen van 
Dickens. 
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Heemstede/Beverwijk - Het 
weekend van 10 en 11 december 
vonden de eerste wedstrijden van 
het turnseizoen plaats in Beverwijk. 
Op zaterdag was het team niveau 5 
in de middenbouw aan de beurt. Een 
team met maar 3 meerkamp turn-
sters moesten het team niveau hoog-
houden. En dat deden ze. Geen 
enkele oefening werd er onder de 
11.25 gescoord en Veerle eindigde 
individueel zelfs op de 1ste plaats. 
Als team werden ze 2de. 

In niveau 4 turnden Dorien, Lizzy en 
Lia. Dorien turnde een superwed-
strijd, zelfs met een gemist onderdeel 
op vloer, en zonder salto van de 
brug, was haar score heel hoog. Met 
kop en schouders stak zij boven alle 
tegenstanders uit. 

Op zondag startten 2 groepen van 
HBC Gymnastics. Op baan 1 de 
middenbouw turnsters in supple-

ment 6. Marit piekte boven de 
andere turnsters uit met een 14.325 
op sprong. Vivianne kreeg op vloer 
zelfs een 12.95; de 1 na hoogste 
score van de 56 turnsters!  Marit 
mocht op het podium komen voor 
de 2de plaats en Fillippa kreeg de 
3de prijs. In baan 2 de wedstrijd van 
Indi, een senior turnster op het 
hoogste niveau. Heel blij was ze met 
haar “wippertje” aan de brug. Met op 
alle toestellen het hoogste cijfer 
kreeg zij de 1ste plaats medaille 
omgehangen.  

In de tweede ronde nog 4 turnsters 
in supplement E. Lieve turnde een 
super brugoefening, wat als hoogste 
gewaardeerd werd van alle jeugd 
turnsters met een 11.05, met als 
tweede score die van Benthe. Gemid-
deld van alle jeugdturnsters kwam 
Lieve ook op de 1ste plaats, gevolgd 
door Merle op de 3de plaats. Als 
team een welverdiende 2de plaats. 

Drie eerste plaatsen voor HBC 
Gymnastics turnen

Het turnteam van HBC Gymnastics. Foto aangeleverd. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Hillegom behaalde de 
laatste weken goede resultaten. Er 
werd dan ook door vriend en vijand 
uitgekeken naar het duel tegen HBC. 
HBC, dat de ranglijst als ongeslagen 
ploeg aanvoert, zou best eens tegen 
een nederlaag kunnen aanlopen. 
Hillegom, een ploeg in opmars zou 
dit dan moeten doen.  

Niets bleek minder waar. Na een 
minuut of zes te hebben gespeeld 
was het HBC die de Hillegomse ver-
dedigend aan het denken moest zet-
ten. Jesse van Loon werd na een fraai 
een tweetje gestuit door de doelman 
van Hillegom. Hillegommer Jesper 
Warmerdam vond HBC-goalie Bram 
Verhage op zijn weg. Verhage redde 
spectaculair door zijn schot uit de 
bovenhoek te ranselen. Tot dat 
moment moest de ploeg van Jasper 
Ketting nog genoegen nemen met 
een voorzichtige opbouw en meespe-
len met een goed draaiend Hillegom.  

Tot aan minuut 23 ging de strijd 
redelijk gelijk op. Toen sloeg HBC toe 
en kwam de 1-0 op het bord. Brian 
Wilderom mikte de bal op de paal. 
De terugspringende bal werd attent 
door Jesse van Loon afgewerkt. 

Opnieuw moest doelman Bram 
Verhage handelend optreden na een 
kopbal van Niels van Veen. In blessu-
retijd kwam HBC op een 2-0 voor-
sprong door een zondagsschot (vrije 
trap) van Jesse Assendelft. Met een 
enorme knal van een meter of 18 liet 
hij doelman Van Vuren volstrekt 
kansloos.  

Na de pauze zette Hillegom nog 
even aan, maar aan alles was te zien 
dat zij besefte dat HBC deze zondag-
middag niet te kloppen viel.

Na een minuut of tien rondde Arno 
Dijkstra een knappe steekpass van 
Jeroen de Bruijn feilloos af: 3-0. Brian 
Wilderom pikt vier minuten later zijn 
doelpunt mee 4-0.  

Handenbinder voor HBC was de 
rechtsbuiten Aidan Eyan. Snel en 
behendig hield hij de HBC defensie 
bezig. Hij was het ook die de eer 
redde voor Hillegom en de 4-1 achter 
Verhagen schoof. Kort daarop 
bewees club topscorer Arno Dijkstra 
opnieuw zijn waarde voor HBC en 
bracht de eindstand op 5-1.  

HBC kreeg gedurende de laatste 10 
minuten nog een hand vol kansen en 
mogelijkheden om Hillegom met 
nog groter cijfers naar huis te sturen. 
Hoe mooi de kansen ook waren, ze 
leidden niet tot meer doelpunten.  

HBC blijft aan de leiding in de eerste 
klasse met 6 punten voorsprong op 
de nummer twee AGB. De winterstop 
is ingegaan. Op 12 januari speelt HBC 
uit tegen Hoofddorp. Een topploeg 
op plaats drie. Zij kunnen het HBC 
nog lastig maken, maar eerst ge- 
nieten van de eerste elf wedstrijden 
van dit seizoen en de feestdagen in 
gepaste rust doorbrengen.

HBC ook te sterk voor Hillegom: 5-1

HBC versus Hillegom. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Haarlem - In het steenkoude 
Spakenburg, met een �inke portie 
mist deed het de 2.000 toeschouwers 
verlangen naar een wedstrijd op een 
zonnige zaterdagmiddag. 

Het was het weer net niet voor HFC. 
Het lukt gewoon niet om tot doel-
punten te komen. Als vervolgens 
jouw ex-spelers, die nu voor de 
tegenstander uitkomen, je de das om 
doen is dat extra zuur.
HFC begon veelbelovend direct na 
de aftrap. Sietse Brandsma kwam al 
snel door richting het Spakenburg-
doel. Hij vond niemand met 
hetzelfde shirt aan die was mee 
opgekomen. Zo ging het met enige 
regelmaat, waardoor aanvallen geen 
vervolg kregen binnen het 16 
metergebied.  

Spakenburg kroop langzaam uit zijn 
schulp en werd sterker. Weer was het 
Brandsma die nu Zakaria Eddah-
chouri de kans gaf dan eindelijk een 
doelpunt op het scorebord te krijgen, 

helaas werkte de Spakenburg-
doelman Alessandro Damen niet 
mee.   
Intussen bood Van der Linden 

Spakenburg collega Koelewijn alle 
kans om het bal voor de mannen uit 
het vissersdorp te openen, iets wat 
maar net werd voorkomen. 

 Een door ex-HFC’er Vincent Volkert 
opgezette aanval werd door de 
andere ex-HFC’er Floris van der 
Linden in de 39e minuut omgezet in 
het enige doelpunt van de middag. 
Het zat HFC dan ook niet mee. Door 
maar liefst een tiental geblesseerden 
in de selectie is het voor coach 
GertJan Tamerus de laatste weken 
puzzelen om de sterkste formatie aan 
de start te krijgen. HFC heeft een 
brede selectie waarin jonge spelers 
nog net niet het gewenste niveau 
halen. Geef ze tijd en het komt goed. 
Zo ontbraken zaterdag 10 december 
o.a. Morgan, Hilton en Castien in de 
basis. Toch drie spelers die normaal-
gesproken door hun inzet en aanval-
lende impulsen een wedstrijd 
kunnen doen kantelen. 

Na de verplichte theepauze tapte 
HFC uit een ander vaatje. HFC gooide 
meer strijdlust in het spel en namen 
het heft meer en meer in handen. 
Toch bedacht blijven op de aanvals-
kracht van Spakenburg, waarbij Van 
der Linden met zijn prima koptech-
niek constant om aandacht vraagt.  

HFC mocht van geluk spreken toen 
Maurice De Ruiter van Spakenburg 
zijn schot geen doelpunt zag 
worden. Een volgende kans voor 
Spakenburg liep uit op een enorme 
misser. HFC werkte keihard en 
schroomde niet om �ink de duels in 
te gaan, zonder over de schreef te 
gaan.  Scheidsrechter Hardeman 
�oot zeker niet tegen HFC. Hij trok 
drie gele kaarten uit zijn borstzak. Op 
de bank van Spakenburg werd Robin 
Eindhoven (ook al ex-HFC) 
getrakteerd op een rode kaart, voor 
het verbaal belagen van de 
assistent-scheidsrechter. 

Sietse Brandsma had pech toen één 
minuut voor tijd een fraaie kopbal 
over het Spakenburg-doel verdween. 
In blessuretijd zag Ishizuka een kans 
op de gelijkmaker de mist in gaan. 
Het was de laatste speeldag van de 
eerste helft van het seizoen. De 
selectie en staf kunnen de komende 
weken wat gas terugnemen en 
genieten van een lange rustperiode. 
De geblesseerden knappen in die tijd 
hopelijk op.

Steenkoude match in mist: SV Spakenburg – Kon. HFC 1-0

Kon. HFC had het moeilijk tegen SV Spakenburg. Foto: Pim Hols





Wie in oktober een koophuis wilde bemach-
tigen, moest daarvoor nog altijd dieper in de 
buidel tasten dan een jaar eerder in dezelfde 
maand. De stijging was echter minder hoog 
dan een maand eerder: in september was een 
huis gemiddeld 9,4 procent duurder dan het 
jaar ervoor en in oktober was dat nog maar 7,8 
procent. Toch wil dat niet zeggen dat het 
opeens veel eenvoudiger zou zijn geworden 
om aan een huis te komen. Uit de gegevens 
blijkt dat vier van de vijf verkochte huizen van 
eigenaar wisselen voor een bedrag dat hoger 
ligt dan de getaxeerde waarde van het pand. 
Dat maakt het voor potentiële kopers lastig om 
een woning te kopen, vooral wanneer het star-
ters betreft. De regelgeving op het gebied van 
hypotheken is zodanig dat je niet meer geld 
mag lenen dan het pand waard is. Dit is een 
maatregel die de overheid in 2018 nam om de 
kopers te behoeden voor �nanciële problemen. 
Gezien vanuit de hypotheeksituatie is de 
woningmarkt in ons land momenteel gezond 
te noemen. Bij veel woningbezitters is sprake 
van een overwaarde, omdat ze al een deel van 

hun hypotheek hebben afgelost en de woning 
in de achterliggende periode meer waard is 
geworden. Als de huizenprijzen in de komende 
jaren zouden blijven dalen, raken deze mensen 
die overwaarde ook weer geleidelijk kwijt. Hoe 
snel dat gaat, is zeer sterk afhankelijk van de 
persoonlijke situatie en van de mate waarin de 
prijzen dalen. Overigens zijn in de eerste tien 
maanden van 2022 zo’n 17 procent minder 
woningen verkocht dan in dezelfde periode in 
2021.

Anno 2022 zien we weer steeds vaker tapijtte-
gels opduiken bij de mensen thuis. Niet zo 
vreemd, want veel mensen kozen in de loop 
der jaren voor een vloer van een tamelijk kil 
materiaal, terwijl door de hoge energieprijzen 
juist elk beetje extra warmte in deze tijd zeer 
welkom is. Tapijttegels zorgen voor die extra 
warmte en het mooie is dat je ze gewoon over 
je bestaande (harde) vloer heen kunt leggen en 
weer kunt verwijderen wanneer je erop uitge-
keken bent. Een ander �jn voordeel van tapijt-
tegels is dat ze een geluiddempende werking 
hebben en daardoor de akoestiek in een ruimte 
verbeteren. Daar komt nog eens bij dat ook het 
onderhouden van tapijttegels heel simpel is, Je 
kunt er gewoon met de stofzuiger overheen 
gaan en als je vloeisto�en gemorst hebt, kun je 
een tapijttegel ook heel eenvoudig verwijderen 
en even onder de kraan houden. Is de tapijt-
tegel zodanig beschadigd of vervuld dat deze 
niet meer te redden is? Dan kun je de gehele 
tegel simpelweg vervangen door een nieuw 
exemplaar. Het verdient daarom aanbeveling 
om altijd een paar extra tegels in voorraad te 
nemen. Het zou immers zonde zijn als net die 
speci�eke tegel niet meer verkrijgbaar is en je 
daardoor met een lelijke tegel blijft zitten.

Kleuren en printjes
Mocht de gedachte aan tapijttegels nog steeds 
een beeld oproepen van een saaie grijze 
kantoorvloer, dan loop je misschien een beetje 
achter. In de loop der jaren is er heel  wat 
veranderd op dat gebied. Tegenwoordig zijn er 

tapijttegels in allerlei kleuren en met diverse 
leuke printjes. Ze zijn er zowel hoogpolig als 
laagpolig en je kunt zelfs een heel patroon 
leggen door verschillende tegels met elkaar te 
combineren.

Voordelig
Het grootste voordeel van tapijttegels in huis is 
misschien wel dat het een zeer voordelige 
manier is om de vloer te bedekken. De 
aanschafprijs van tapijttegels is relatief laag en 
bovendien heb je nauwelijks te maken met 
snijverlies. Ook hoef je het werk niet uit te 
besteden aan een professional, want tapijtte-
gels leggen kan vrijwel iedereen. Je hebt er 
alleen een scherp tapijtmes voor nodig en je 
hoeft de tapijttegels niet te verlijmen op de 
ondergrond. Mede daardoor blijf je ook �exibel 
in je mogelijkheden als je de kleur of stijl van je 
interieur wilt wijzigen.

Piek in stijging van 
huizenprijzen lijkt te zijn bereikt

De tapijttegel: de klassieker onder 
de vloerbedekkers herontdekt

Na een lange periode van stijgende huizenprijzen lijkt de grens nu wel zo’n beetje te 
zijn bereikt. Het is een voorlopige conclusie, want diverse omstandigheden zijn van 
invloed op de prijzen waarmee huizen van eigenaar wisselen. Het is onmogelijk om het 
exacte verloop van de prijzen goed te voorspellen, maar een lichte daling in de trend 
gedurende drie maanden op rij is wel een teken aan de wand. In een paar jaar tijd was 
een huis gemiddeld bijna anderhalf keer zo veel waard geworden, maar sinds afge-
lopen zomer is sprake van een stabilisering. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster.

Je ziet ze weer op steeds meer plaatsen opduiken: tapijttegels! Deze Nederlandse 
uitvinding deed in de jaren 50 van de vorige eeuw zijn intrede. Het was een slimme 
manier om materialen te kunnen hergebruiken. Wanneer een geleverd tapijt binnen de 
garantietermijn slijtplekken vertoonde, werd het gehele tapijt kosteloos door de fabri-
kant vervangen. De nog goede stukken van het oude tapijt werden dan in stukken an 
50 x 50 centimeter gesneden. Die stukken konden elders opnieuw worden gebruikt. Zo 
is de tapijttegel ontstaan. Het voordeel van tapijttegels is dat ze snel en eenvoudig te 
leggen zijn.

Raamdecoraties
Je ramen kun je versieren door er een licht-
slang omheen te hangen, maar ook door spuit-
sneeuw te gebruiken. Knip bijvoorbeeld de 
vorm van een kerstklok uit een stuk papier en 
plak die op het raam. Als je het papier een 
beetje vochtig maakt, blijft het heel eenvoudig 
voor korte tijd op het raam plakken. Je kunt 
dan met de spuitbus aan de slag. Hierdoor 
ontstaat de vorm van de kerstklok op het raam, 
rond de mal van papier. Die trek je vervolgens 
heel simpel weer van het raam af en klaar is je 
raamdecoratie! Er zijn ook leuke hangers met 
lampjes verkrijgbaar om voor het raam te 
hangen.

Kerstboom
De kerstboom is voor veel mensen een stan-
daard item in de woonkamer tijdens de 
decemberdagen. Een mooie kerstboom kost 
wel wat geld, maar je hebt er vervolgens 
wekenlang plezier van. Ben je uitgekeken op 
de versieringen voor in de boom? Ruil ze met 
je familie of buren! Je kunt ook naar een kring-
loopwinkel gaan om daar wat voordelige kerst-
boomversieringen te scoren. Als je dan ook 
nog eens je oude versieringen uit eigen 
collectie inlevert, kan een ander die op zijn 
beurt ook weer voordelig aanscha�en. Wil je 
het een keer helemaal anders doen? Koop dan 
een kunststof plant (bijvoorbeeld een palm) en 

een spuitbus met goudkleurige verf. Spuit de 
plant helemaal over in goudkleur en je hebt 
een prachtige eyecatcher voor de feestdagen 
in huis.

Kerststal of kerstdorp
Het neerzetten van een kerststal in huis is een 
eeuwenoude traditie die vooral in katholieke 
kringen gebruikelijk is. Dit gebruik is te 
herleiden tot het feit dat Jezus zou zijn 
geboren in een stal. Op een dressoir of (bijzet)
tafel kun je een kleine kerststal plaatsen. Een 
handige knutselaar bouwt zo’n stal zelf, maar je 
kunt ze ook kant en klaar kopen. En wat dacht 
je van een kerststal die je maakt van kleine 
bouwsteentjes? De laatste decennia zie je ook 
steeds vaker kerstdorpen verschijnen in huis-
kamers. Misschien is de term winterdorp beter, 
want het gaat over het algemeen om een 
winters tafereel met een besneeuwd land-
schap (tip: gebruik piepschuim!) waarin zich 
diverse huisjes en bomen bevinden. Sommige 
mensen pakken �ink uit en laten zelfs een 
treintje in het rond rijden.

De natuur in huis
Een middagje wandelen door het bos levert 
vaak mooie vondsten op om je eigen kerstde-
coraties mee te maken. Dennenappels bijvoor-
beeld, maar ook mooie takken en grote 
bladeren. Gebruik alleen materiaal dat je op de 
grond vindt en knip niets van bomen, struiken 
of planten af. Gebruik bijvoorbeeld een serveer-
schaal (fruitschalen doen het goed!) om je 
vondsten in te exposeren. Leg er wat kerst-
ballen tussen of een snoer met parels voor een 
mooi compleet geheel met een luxe uitstraling. 
Natuurlijk kun je ook in de tuincentra en bij de 
detailhandelaren voor bloemen en planten 
terecht om mooie kerstdecoraties te scoren.

Zo maak je jouw huiskamer 
extra feestelijk in december!

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. Veel mensen brengen nu weer meer 
tijd binnenshuis door. Dan is het natuurlijk leuk als je de huiskamer een extra feestelijk 
tintje kunt geven. Dat hoeft niet veel geld te kosten en vergt ook niet heel veel creativi-
teit. Er is immers volop aanbod op het gebied van decoratieve materialen verkrijgbaar. 
Maar hoe ga je te werk? Hoe voorkom je dat het een iets te uitbundige glittershow 
wordt? Overdaad schaadt en dus is het goed om een plan te bedenken voordat je 
begint met decoreren.



Geef een feestelijke draai aan jouw 
kersttafel!
Kerstmis is in aantocht, dus het is 
tijd voor inspiratie voor de mooi-
ste gedekte tafels! Geef een feeste-
lijke draai aan de laatste trends met 
de stylingtips van Villeroy & Boch. 
Kies bijvoorbeeld een keer voor een 
kersttafel in industriële stijl, een win-
terse sfeer of ga voor de combinatie 
van groen en goud.

Industrieel
De industriële stijl is populair, dus 
waarom geen kersttafel in deze stoe-
re look? Gebruik ruwe, robuuste materialen en neutrale kleuren zoals zwart, wit en grijs. De lei-
steenlook van de Manufacture Rock collectie van Villeroy & Boch in combinatie met het witte ser-
vies van Toy’s Delight Royal Classic en het zwarte Manufacture Rock bestek passen hier goed bij!

Keukenkraan uitgelicht: 
nieuwe Quooker Front kraan

De nieuwe kraan van Quooker heet 
Front. Een kraan die schittert in een-
voud. De kraan geeft: koud, warm, ko-
kend, gekoeld en bruisend water.\

De Front is verkrijgbaar in twee � nishes: 
roestvrij staal en zwart. De kraan is met 
ieder Quooker-reservoir te combineren. 
Net als bij andere Quooker-kranen druk 
je de kindveilige bedieningsknop twee 
keer in en draai je tegen de klok in voor 
direct 100°C kokend water. Draai de kar-
telknop tot de eerste klik voor gekoeld 
water. Tap bruisend water door verder te 
draaien tot de tweede klik. De prijs van 
de Front is hetzelfde als die van de Flex 
en de Fusion.

Matte finishes voor het 
toilet en de wastafel
 Een mat witte afwerking in de badkamer 
is een echte trend op dit moment. Gebe-
rit introduceert daarom matwit keramiek en 
breidt daarmee haar mat witte badkamer-
producten verder uit.
De vraag naar mat witte � nishes voor de 
badkamer is enorm toegenomen. Een mat-
te afwerking heeft een chique uitstraling en 
zorgt voor een rustig aanzicht. Bedienings-
platen en badkamermeubels zijn binnen het 
Geberit assortiment al enige tijd verkrijg-
baar in matwit. Ook douchevloeren en was-
tafelmeubels in de materialen composiet en 
kunststof kunnen in een mat witte afwer-
king gekozen worden. Door de toevoeging 
van matwit keramiek aan het Geberit assor-
timent wordt ook voor de wc en de wastafel 
een eigentijdse look geboden, als alternatief voor het zo herkenbare hoogglans keramiek.

Gebruiksvriendelijke thermostaat 
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruiksgemak in een 
verblu� end compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de bedie-
ning intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design zorgen er-
voor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past. Hij kan eenvoudig worden geïnstal-
leerd en is zowel verkrijgbaar in een zwarte als witte uitvoering. Lees verder op www.intergas-
verwarming.nl.

Efficiënt 
(bij)verwarmen 
met airconditioning
Naast koelen kun je de slimme Climate airconditioners 
van Ne� t Bosch ook gebruiken om je woning te verwar-
men. Zo verbruik je geen of minder gas en zorg je voor 
comfortabele warmte. Je kunt kiezen voor een single 
split airco, maar ook voor een multi-split airco waarmee 
meerdere ruimtes kunt verwarmen. Met de app zorg je 
vanuit je luie stoel voor jouw ideale comfort.
ne� t-bosch.nl/airco-verwarming

Blend 

De blend is er voor iedereen die graag afwijkt van de norm en het avontuur opzoekt. De wasta-
felkast zorgt voor de speelse “Touch” in de badkamer. Gecompleteerd met een dun Solid Surface 
blad, opbouwkommen of het strakke keramische wastafelblad geeft het gehele plaatje een vol-
wassen uitstraling.Lees verder op www.primabad.nl.

Extra lange planken
Met de extra lange planken 
van de COREtec® XL-END-
collectie, creëer je een ultiem 
en exclusief ruimtegevoel in 
je woning. Ideaal als je op 
zoek bent naar een vloer die 
tot zijn recht komt in een 
grote ruimte of als je een 
kleinere ruimte optisch gro-
ter wil laten lijken. De realisti-
sche uitstraling van de plan-
ken tilt de ‘look & feel’ van je 
vloer naar een hoger niveau. 
Dankzij de embossing is deze 
elegante en luxueuze vloer 
namelijk bijna niet te onder-
scheiden van een echte hou-
ten vloer. Meer informatie op 
www.coretec� oors.com.

Sjithouse Furniture 
Thebalux Badkamermeubelen heeft 
een nieuwe collectie ontworpen voor 
misschien wel de meest bezochte ka-
mer in het huis; het toilet. Met een 
combinatie van Nederlands vakman-
schap, de beste materialen uit diver-
se landen, trends en stijlen staat deze 
meubellijn garant voor schoonheid en 
praktisch gebruik in de toiletruimte. 
De nieuwe collectie is genaamd ‘Sjit-
house Furniture’. Een naam met een 
knipoog en eenvoudig te herkennen 
aan het karakteristieke huisje in het 
logo. Het is een uiterst complete serie 
met verschillende wastafels, opbouw-
kommen, kasten en frames. Thebalux 
is reeds meer dan 25 jaar badkamer-
meubelen producent en is pionier op 
het gebied van innovatie en design 
van badkamermeubelen. Benieuwd 
naar alle mogelijkheden? Ga naar 
www.thebalux.nl.

Op WONEN.nl vind je de leukste nieuwtjes en trends 
op woongebied.  Hier geven we je een kort overzicht, 
op de website vind je nog veel meer info!Gespot op WONEN.nl
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Frans Freijser
Hoofdstraat 193
2071 EG  Santpoort-Noord
Tel. 023 - 537 94 56

• Uw schoenen zijn in vertrouwde 
handen bij Frans Freijser 
schoenreparatie;

• Wij werken op ambachtelijke 
wijze uitsluitend met kwaliteits-
materialen;

• Dinsdag tot en met vrijdag open 
van 9.00 tot 18.00 uur en op 
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Verder in onze winkel:
• KOFFERS
• TASSEN
• LEDERWAREN
• HANDSCHOENEN
• ONDERHOUDSMIDDELEN

www.fransfreijser.nl

Tel. 023-5379456                                        www.fransfreijser.nl
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Santpoort-Noord. Tel. 023-5379456                                        
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PANTOFFELS
KOFFERS EN TASSEN

LEDERWAREN

Koude voeten?? Dat is 
niet nodig! Wij bieden 

een zeer grote collectie 
Giesswein pantoffels in 

de maat 16 t/m maat 50!!!

Regio - Zuid-Holland is de Neder-
landse provincie met de meeste inza-
mellocaties voor gebruikt frituurvet. 
Dit blijkt uit de cijfers van de 
campagne ‘Frituurvet Recycle Het’. 
De campagne stimuleert het recyclen 
van gebruikt frituurvet. Na Zuid-
Holland volgen Noord-Brabant, 
Noord-Holland, Gelderland en 
Limburg.

Meer inzamellocaties nodig
“Het is belangrijk dat er steeds meer 
locaties komen voor de inzameling 
van gebruikt frituurvet en -olie. 
Hiermee wordt het voor mensen 
makkelijker om hun gebruikte 
frituurvet te recyclen’, benadrukt 
Frans Claassen, directeur van 
MVO-de ketenorganisatie voor oliën 
en vetten. Sinds 2010 werkt MVO 
samen met verschillende partijen 
zoals de waterschappen en 
gemeenten aan de campagne 
‘Frituurvet Recycle Het!’. Om de actu-
aliteit van de inzamelpunten te 
garanderen heeft MVO in 2022 het 
overgrote deel van de inzamel-
punten actief benaderd. ‘De lijst is 
dus bijgewerkt. Maar mocht uw inza-
melpunt er nog niet opstaan, laat het 
ons weten! Samen zorgen we voor 
het inzamelen van zoveel mogelijk 
gebruikt frituurvet of -olie.”

Veel frituurvet in Nederland
In 2021 werd in Nederland meer dan 
17 miljoen liter frituurvet verkocht. 
Het grootste deel daarvan gebruiken 
Nederlandse huishoudens in de 
decembermaand voor het bakken 
van oliebollen, gourmetten en 
frituren. Ook is de verwachting dat 
voetballiefhebbers vaker de 
frituurpan aan hebben staan tijdens 
het WK voetbal. Helaas wordt nog 
niet al het gebruikte frituurvet gere-
cycled. “Dit is zonde want we kunnen 
gebruikt frituurvet een tweede leven 
geven door er bijvoorbeeld 
biobrandstof van te maken”, zegt 
Frans Claassen.

Frituurvet: niet in het riool
Het inzamelen van gebruikt 
frituurvet heeft alleen maar voor-
delen. Ook verdienen sportvereni-
gingen, scoutinggroepen en kinder-
boerderijen extra inkomsten als ze 
inzamelpunt worden. Inzameling 
draagt ook bij aan schoon water.

‘Oud frituurvet moet je dus apart 
inzamelen. Gooi het zeker niet in het 
riool. Dat zorgt op den duur voor 
verstoppingen in jouw riolering. Daar 
heb jij dus last van en het kost de 
waterschappen tijd en geld om dit 
op te lossen’.

Meer inzamelpunten nodig voor gebruikt frituurvet

Kroketten frituren, lever het vet daarna in. Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Op vrijdag 23 december a.s. van 
20.00 uur tot 21.15 uur verzorgt de Bavo 
Cantorij in de Kathedrale Basiliek St. Bavo te 
Haarlem ‘The Festival of Nine Lessons and 
Carols’.

Een dienst, die zijn traditie en oorsprong in 
Engeland kent, is uniek te noemen. In een 
volledig donkere kerk treedt de Bavo Cantorij 
met brandende kaarsen in processie de 
kathedraal binnen onder het zingen van 
‘Once in Royal David’s city’.

Dit jaar wordt het eerste couplet gezongen 
door Reinier Klein, een jongen uit groep 8 van 
de Koorschool. 
“Ik vind het super spannend, want de kerk zit 

altijd vol, maar ik heb er ook heel veel zin in, 
lekker zingen en Kerstmis vieren”.
Na het eerste kerstnummer volgen er negen 
kerstlezingen met de aankondiging van Jezus’ 
geboorte.
De lezingen worden afgewisseld met 
bekende en minder bekende Engelse kerslie-
deren zoals ‘O come al ye faithful’, waar de 
mensen ook kunnen meezingen.

Ruim een uur lang word je ondergedompeld 
in de traditionele prachtige Christmas Carols. 
De toegang is gratis, na a�oop is er een 
deurcollecte.

NH Media en Haarlem 105 zullen de dienst 
live online en op TV uitzenden.

The Festival of Nine Lessons and Carols 
door de Bavo Cantorij

Haarlem -Van 16 tot en met 18 
december zijn er meerdere voorstel-
lingen van de vrolijke kerstshow 
‘Kerst kan wél leuk zijn. Het nieuwe 
theaterzaaltje in Hello I’m Local in de 
Spaarnwouderstraat wordt die gezel-
lige huiskamer waar kerst gevierd 
kan worden met vrienden en waar 
iedereen aan het eind van het 
programma uit volle borst meezingt. 

Wat is er niet mooier dan samen 
zingen en samen zorgen dat dit jaar 
de kerst wél onvergetelijk wordt? 
Juist! ‘Kerst kan wél leuk zijn’ door 
Trio Vierstemmig zorgt dat het 
ultieme kerstgevoel bij iedereen 
boven komt. Of je er nou van houdt 
of niet. Kerstverhalen, kerstliedjes en 
vooral kerstblunders komen voorbij 
in de vorm van alle kerstclichés die er 
zijn. Doen we de familie op eerste of 
op tweede kerstdag? Dit jaar weer 
een echte of toch maar een 
nepboom? Sturen we weer eens 
ouderwets kerstkaarten of toch 

lekker makkelijk appjes? En wat 
wordt het kerstdiner eigenlijk?  

Trio Vierstemmig bestaat uit Evelien 
Hofhuis, Michel Corten, Jos Ahlers en 
Hans Goes. Het repertoire van dit 
viertal spreekt een breed publiek aan 
en brengt een feestrepertoire voor 
alle leeftijden.
Van het Nederlandstalige meezingre-
pertoire en evergreens via carnaval 
of Kerst naar Oktoberfeest. De drie 
mannen en een dame nemen zich-
zelf vooral niet te serieus. En hele-
maal met Kerst niet. Om iedereen 
een hart onder de riem te steken in 
deze donkere dagen. Want Kerst kan 
wél leuk zijn!  

Kerst met Trio Vierstemmig in thea-
terzaal Hello I’m Local, Spaarnwou-
derstraat 74, Haarlem. Van 16 t/m 18 
december om 20.00 uur. Extra 
matinee op zaterdag 17 december 
om 14.30 uur. Kaarten te reserveren 
via www.triovierstemmig.n .

“Kerst kan wél leuk zijn”, volgens Trio Vierstemmig

Drie Koningen en een Queen. Foto aangeleverd.

Gebruik je frituurvet? Recycle Het!
“We moedigen iedereen aan om mee 
te doen aan onze campagne. Gebruik 
je frituurvet? Recycle het!.” 
Locaties kunnen een inzamelpunt 
worden door zich aan te melden via 

www.frituurvetrecyclehet.nl/
inzamelpunt-worden/. 
Consumenten kunnen via de
www.frituurvetrecyclehet.nl/waar-
inleveren/ een inzamellocatie in hun 
gemeente vinden.

Haarlemmermeer 
heeft de meeste 
elektrische auto’s

Regio - Wie in Noord-Holland 
elektrische auto’s wil spotten 
kan het best terecht in de 
gemeente Haarlemmermeer. 9,2 
procent van de auto’s die daar 
geregistreerd staan is namelijk 
elektrisch. Na Haarlemmermeer 
volgen Ouder-Amstel, 
Amsterdam, Alkmaar en Amstel-
veen als gemeenten met de 
hoogste ‘EV-dichtheid’.

In Heemskerk en Den Helder 
rijden naar verhouding juist de 
minste elektrische auto’s. Dat 
blijkt uit onderzoek van energie-
bedrijf en laadpaalleverancier 
Zonneplan, op basis van cijfers 
van de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer (RDW).

Begin december stonden er in 
Noord-Holland 49.354 elektri-
sche personenauto’s geregis-
treerd, op een totaal van 
1.297.541 auto’s. 

Bron: Zonneplan




