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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Achterop deze 
krant het

Gemeentenieuws

Lees het gemeente-
nieuws achterop

deze krant

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €3,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Zie pagina 7
VERHUIST! 

en de
GAAT WEG  ‘Zwerfkunst’ van Op Stoom kids

Heemstede - Plein1, het multi-
functionele ontmoetingscentrum 
aan het Julianaplein, was vorige 
week even omgetoverd tot een 
pop-up museum van ‘zwerfkunst’. 
De kinderen van kinderopvang 
Op Stoom lieten de afgelopen 
weken hun fantasie de vrije loop 
en knutselden ware kunstwerken 
in elkaar van zwerfafval. Gewa-
pend met vuilniszakken en afval-
grijpers verzamelden de kinderen 
van 18 BSO-vestigingen van Op 
Stoom hun basismateriaal, resul-
terend in 35 kunstcreaties die her 
en der door het gebouw werden 
tentoongesteld.

“Een beetje eigenwijs zijn we wel 
bij Op Stoom”, verklaart commu-
nicatieleidster Bibi van de kin-
deropvangorganisatie die tevens 
een afdeling heeft in het gebouw 
van Plein1. “In dit geval willen wij 
de kinderen (eigen)wijzer maken 
over hoe wij met onze aardbol 
omgaan, met name ten aanzien 
van alle rommel die we achteloos 
neergooien op straat. Erover ver-

tellen is één ding, maar zelf zien 
wat er allemaal te vinden is aan 
rotzooi is zoveel effectiever”, vol-
gens Bibi.

Alleen niet-organisch afval werd 
verzameld, vaak de grote boos-
doeners van ons vervuilde milieu. 
Hiervan werden kunstobjecten 
gemaakt met illustere namen als 
het Afvalheelal, de Frikanvlam en 
het Vuilnismeisje. Plastic doppen, 
lege bekers van de McDonalds, 
fijngeknepen blikjes Fanta, auto-
banden en een lege doos waar-
in ooit een heleboel in plastic ver-
pakte Merci-repen zaten waren te 
herkennen. “Merci dat de natuur 
zo mooi is”, liet een van de kin-
deren op het kunstwerk weten. 
“Maar door deze rommel wordt 
de natuur dus minder mooi.”

Door middel van de afvalkunst 
confronteren de jeugdige kunste-
naars ons met het zwerfafval in 
de eigen omgeving en is er tege-
lijkertijd een nieuwe bestemming 
voor gevonden. Een vorm van re-

cycling die hopelijk leidt tot be-
wustwording hoe volwassenen 
de aarde willen doorgeven aan 
de jongste generatie. Alle beetjes 
helpen, volgens de leiding van 
Op Stoom: “Ook met kleine acties 

kun je het verschil maken.” De ex-
positie werd vrijdagmiddag of-
ficieel geopend en was het hele 
weekend te zien bij Plein1.

Mirjam Goossens

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Nieuwjaarstoespraak burgemeester 
Nienhuis dit jaar in de buitenlucht
Heemstede - Sinds mensenheu-
genis wordt de nieuwjaarsbijeen-
komst in het raadhuis gehouden. 
Onder het motto ‘wij komen naar 
u toe’ is er besloten ditmaal het 
plein voor het raadhuis in te rich-
ten, afgelopen maandagavond 
6 januari. Dit als plaats waar be-
stuur, burgers en organisaties el-
kaar een gelukkig, succesvol en 
vooral een gezond 2020 konden 
toewensen. In haar toespraak be-
nadrukte burgemeester Nienhuis 
het zich samen inzetten voor el-
kaar. Zij stond stil bij de vele vitale 
verenigingen en organisaties, die 
veelal door vrijwilligers worden 
bemand. Terugkijkend op 2019 
memoreerde Astrid Nienhuis het 
lange bestaan van onze reddings-
brigade (100), 80-jarige EHBO-
vereniging, de vrouwentrimclub 
die 50 jaar bestond, de vrien-
den van Wandelbos Groenendaal 
(30) en Stichting De Vrolijke Noot 
(12,5). Honderd jaar vrouwenkies-
recht en de 100 echtparen die 50 
jaar zijn getrouwd en 32 echtlie-
den die de 60 jaar al hebben vol-
gemaakt. De zestien honderd-
plussers laten zien dat je in Heem-
stede, met goede zorg, een hoge 
leeftijd kunt bereiken. Door de 
grote veranderingen in de maat-
schappij en de uitdagingen die 
op ons afkomen, zoals de ener-
gietransitie, protesterende groe-
pen, stakingen en opkomende 
onvrede maken juist het samen 
zaken oplossen belangrijk. Ook 

Heemstede kende omstreden za-
ken zoals het al dan niet verbie-
den van vuurwerk, parkeerdruk, 
de naderende omgevingswet, af-
val- en verkeersoverlast. Een toe-
name van het aantal burenruzies, 
vechtscheidingen en verwarde 
personen viel op.

De grondbeginselen van onze 

rechtsstaat staan onder druk stel-
de de burgemeester vast. Ook 
daar zal in 2020 een passend ant-
woord op moeten komen. Bur-
gemeester Nienhuis ziet voor 
Heemstede als oplossing om ge-
zamenlijk de problemen te be-
noemen en vast te stellen wat on-
ze normen, waarden en beginse-
len zijn die wij met elkaar delen. 

In 2020 is het 75 jaar geleden dat 
Nederland is bevrijd. Dat wordt 
groots gevierd in den lande en 
ook in Heemstede. Nienhuis vatte 
het als volgt samen: “Laten we be-
ginnen met elkaar te ontmoeten 
in de geest van de vrijheid, met 
elkaar de dialoog aangaan en 
proberen de uitdagingen aan te 
gaan en escalatie te voorkomen. 
Dat kunnen we, dat verdienen we 
en dat willen wij uiteindelijk alle-
maal.” Het 4 en 5 mei comité stelt 
het houden van vrijheidsmaaltij-
den voor. Per buurt of straat ta-
fels en stoelen naar buiten, ieder-
een neemt wat te eten of te drin-
ken mee en ontmoet zo beken-
de en onbekend straatbewoners. 
Ten slotte schoof Adriaan Pauw 
aan achter de katheder. Dit jaar is 
het precies 400 jaar geleden dat 
de schatrijke Adriaan Pauw Heer 
van Heemstede werd. Dit feit wil 
Heemstede vieren met een groot 
aantal evenementen.

Het volledige programma is te le-
zen op www.2020adriaanpauw.nl. 
Ondanks de frietkraam, oester-
zwambitterballen en muziek was 
het toch een beetje koud zo in 
de avonduren op 6 januari. Mis-
schien volgend jaar toch weer 
naar binnen?

Eric van Westerloo

Meer foto’s van de nieuwjaars- 
receptie elders in de krant.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Het Heemstede van 
Adriaan Pauw
Heemstede - Adriaan Pauw (1585-1653) was een belangrijk man. 
Hij was onder meer ridder, Heer van Heemstede, Hoogersmilde, 
Bennebroek, Nieuwerkerk en was raadspensionaris van Holland. 
Op de foto het Oude Slot dat nu bestaat uit het Koetshuis met de 
Vredesbrug. Het oorspronkelijke kasteel werd gebouwd tussen 
1250 - 1360. De 1e bewoner van het slot was Reijnier van Heem-
stede, hij ‘leende’ het slot van Floris de Vijfde. Adriaan Pauw heeft 
het slot in 1617 aangekocht voor het bedrag van fl 36.000,00.

Adriaan Pauw liet het slot moderniseren en verbouwen. De vre-
desbrug werd in 1648 aangelegd.
In 1810 werd het oorspronkelijke kasteel afgebroken door 
Jan Dolleman, de Schout van Heemstede. Het koetshuis en de 
Vredesbrug bleven gehandhaafd. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Bronnen: Post Verkade Groep, Wikipedia.
Burgemeester Astrid Nienhuis met Adriaan Pauw (Fred Rosenhart).
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Kerkdiensten

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 12 januari, 10u
Woord- en Communieviering 

m.m.v. Bavokoor. Pastor Dekker.

Donderdag 16 januari, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 12 januari
Oude Kerk, 10u. ds. A. Molendijk.

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 12 januari, 10u.
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 12 januari, 10u.

 Ds. G.H. Fredrikze.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 12 januari, 10u.
ds. Jozias Wolthaus (Leiden).

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 12 januari 10u.
Spreekster: Yvonne Elbers
Leven in een ander licht.

www.rafael-nehemia.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

Za.  17u.  Holy Mass
Zo  10u.  Hoogmis
Zo  18.45u.  Plechtig Lof
Di  9u.  H. Mis
Wo  10u.  H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor 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.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media 
Groep B.V.

Oplage: 14.300

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

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

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
dig gedrukt op FSC-Mix 
papier van verantwoor-
de herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 159A en 159C 
zijn in een later stadium ont-
staan uit nummer 159. Het ge-
hele pand is een onderdeel van 
een bouwblok uit 1928 van 
Zandvoortselaan 159 naar 155, 
via Roemer Visscherplein 25 t/m 
11 naar Camphuysenlaan 2.

In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1929 wordt als eerste on-
dernemer op 159 ‘Groente- en 
fruithandel W.J. Koelemij’ ge-
noemd, geopend op 1 maart 
1929. Koelemij zat ook in Haar-

lem. Volgens eigen zeggen le-
vert hij prima kwaliteit tegen 
de laagst mogelijke prijzen. ‘Be-
langrijk aardappelbericht’ staat 
er in het Haarlems Dagblad van 
21 maart 1929: per kilo ‘Zeeuw-
se Bontjes’ 9 cent en nog diver-
se andere soorten of 10 cent per 
pond zuurkool (advertentie au-
gustus 1929).

In het Haarlems Dagblad van 
7 mei 1943 staat een bijzonde-
re advertentie: ‘1e kw. Tomaten-
planten Van Empelen van Dijk, 

Zandvoortschelaan 159’. Ech-
ter in het Bloemendaals adres-
boek van 1 januari 1944 staat 
nog steeds W.J. Koelemij op nr. 
159. Op 13 oktober 1950 over-
leed W.J. Koelemij en op 9 ok-
tober 1952 zijn vrouw Cathari-
na, resp. 55 en 51 jaar oud. Van-
af die tijd is het ‘Groentehande-
laar W.J. Koelemij en Zn’. Piet W. 
Koelemij zet de zaak voort. Op 
1 april 1961 staat in het Heem-
steeds adressenboek ‘Groente-
handelaar P.W. Koelemij’. Gek 
genoeg wordt in advertenties 
vanaf de jaren 60 gewoon ‘W.J. 
Koelemij & Zn’ vermeld. En dat 
is zo gebleven tot 2015.

Wijnhuis Heemstede (sinds 
2005 op nr. 165) is in 2016 ver-
huisd naar Zandvoortselaan 
159a. Eind 2017 heeft make-
laarskantoor Mooijekind Vleut 
zich gevestigd aan de Zand-
voortselaan 159c. “Koelemij had 
hier hun opslag/keuken van 
hun naastgelegen groentewin-
kel”, aldus Eric Liefveld.

De toen-foto komt uit het ar-
chief van de HVHB en is van de 
jaren 80. De nu-foto van Harry 
Opheikens is van 6 januari 2020.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldma-
teriaal.
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (83)

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - Van donderdag 23 
januari 22 uur tot vrijdag 24 janu-
ari  6 uur, verricht ProRail diverse 
onderhoudswerkzaamheden aan 
het spoor, die eventuele geluids-
hinder en overlast voor de bewo-
ners rond het spoor kunnen ver-
oorzaken.
Meer informatie op:
www.prorail.nl.

Burgemeester Astrid Nienhuis bij HBM
Heemstede - Op donderdag 9 ja-
nuari is Astrid Nienhuis, burge-
meester van Heemstede, specia-
le gast bij de College Tour op de 
HBM (Haemstede Barger Mavo). 
Eerder gingen onder andere Paul 
Rosenmöller en Fred Teeven haar 
voor. Tijdens het eerste lesuur 
mogen de HBM scholieren zoveel 
mogelijk vragen stellen.

Astrid Nienhuis zoekt als burge-
meester graag de verbinding en 
geniet volop van de contacten 

met inwoners en ondernemers. 
Ondanks haar volle agenda, pak-
te ze daarom de uitnodiging voor 
de College Tour met beide han-
den aan.

De HBM in Heemstede, sinds sep-
tember 2018 een (t)huiswerk-
vrije school, is altijd op zoek naar 
innovatieve, aansprekende ini- 
tiatieven voor de leerlingen. Zo 
ontstond het idee een College 
Tour te organiseren met inspire-
rende gasten die zich politiek en/

of maatschappelijk verdienstelijk 
hebben gemaakt. Dit alles naar 
het voorbeeld van het spraakma-
kende televisieprogramma.

Stefan Boschma, docent maat-
schappijleer en wiskunde op de 
HBM, neemt opnieuw de presen-
tatie voor zijn rekening.

De leerlingen bereiden van tevo-
ren zoveel mogelijk vragen voor, 
maar er is ook ruimte om spon-
taan vragen te stellen.

‘Vlooien’
in de 

sporthal
Heemstede - De grote rom-
mel- of vlooienmarkt van or-
ganisatieburo Mikki staat zon-
dag 12 januari op het pro-
gramma van sport-plaza Groe-
nendaal.

In de sporthal aan de Sport-
parklaan 16 worden die dag 
talloze tweedehands artike-
len aangeboden. Koopjesja-
gers, verzamelaars en tierlan-
tijntjesliefhebbers... Ieder is 
welkom om te komen ‘vlooien’ 
tussen de aangeboden spul-
len.

Het evenement is te bezoeken 
van 9.30 tot 16.00 uur en de 
entree bedraagt €2,50. Kinde-
ren t/m 11 jaar onder begelei-
ding hebben gratis toegang.

Voor meer informatie belt u 
organisatieburo Mikki, 0229-
244739 of kijkt u op:
www.mikki.nl.

Nieuwjaarsconcert 
Heemsteedse Kunstkring
Heemstede - Zondag 12 januari 
organiseert de Heemsteedse 
Kunstkring zijn jaarlijkse Nieuw-
jaarsconcert in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in Heem-
stede. Dit jaar treden solisten op 
van de Operagroep The Fat Lady 
met een gevarieerd en spectacu-
lair programma van klassieke en 

ook modernere muziek. Aanvang 
van het concert is om 14 uur en 
na afloop nodigt het bestuur van 
de HKK de aanwezigen graag uit 
voor de Nieuwsjaarreceptie.
Leden van de Kunstkring heb-
ben gratis toegang. Introducés 
zijn van harte welkom, entree-
prijs: €10,-.

Zorgelijke trend: 
kinderen met mes op zak
Haarlemmermeer - Al enige 
tijd signaleert de politie een zor-
gelijke trend onder jongeren. 
Het dragen van een mes blijkt 
steeds normaler te zijn. “We zien 
deze signalen de laatste tijd he-
laas gestaafd door een toena-
me in incidenten waar messen 
bij betrokken zijn. Met als ab-
soluut dieptepunt de dood van 
een 64-jarige Hoofddorper af-
gelopen 16 december”, aldus de 
politie Haarlemmermeer op de 
facebookpagina. Ook tijdens de 
jaarwisseling waren er weer en-
kele incidenten met jongeren 
en messen.

Messenbezit is niet voorbehou-
den aan jongeren in een crimi-
neel milieu, gaat de politie ver-
der. “We zien messenbezit bij 

jongeren van allerlei slag en 
stand. 
We doen bij deze dan ook een 
dringende oproep aan de ou-
ders en verzorgers in Haarlem-
mermeer: Ga hierover in ge-
sprek met uw zoon of dochter. 
Ook al denkt u: mijn kind doet 
zoiets niet, ga toch het gesprek 
aan! En als uw eigen kind geen 
mes op zak heeft, dan hebben 
ze misschien wel vrienden of 
vriendinnen die een mes bij zich 
dragen. Het dragen van een mes 
nodigt makkelijker uit om daad-
werkelijk een mes te gebruiken. 
Met alle gevolgen van dien!”
Politie en gemeente zijn in over-
leg voor een gezamenlijke aan-
pak.

Bron: Politie.nl.

Auto zwaar beschadigd 
na aanrijding met hert
Overveen - Een auto is zondag-
avond 5 januari zwaar bescha-
digd geraakt bij een aanrijding 
op de Zeeweg (N200). Rond 18.45 
uur kwam de automobilist in aan-
rijding met het overstekende dier. 
De bestuurder raakte niet ge-
wond. Het dier is het duin in ge-
vlucht, maar aldaar zwaarge-
wond aangetroffen. Een bos-
wachter van faunabeheer heeft 
het dier afgeschoten. 
De auto is door een berger weg-
gesleept. Eerder deze morgen 
is ook al een auto betrokken ge-

raakt bij een aanrijding op de 
Zeeweg. Ook deze auto moest 
worden versleept.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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Cotoletta alla milanese, ofte-
wel de echte Milanese gepa-
neerde schnitzel. Deze schnit-
zel hoort in de roomboter ge-
bakken te worden, zoals dat 
ook in Milaan en Lombardije 
gebeurt. Echter wordt vaak in 
andere (zuidelijke) delen van 
Italië de Milanese schnitzel in 
olie bereid en dat is eigenlijk 
onjuist. Dit originele recept in 
de roomboter komt van een 
Italiaanse nonna (oma) uit Mi-
laan.

Voor 4 personen,
benodigdheden:
•  Vier fl inke kalfschnitzels (van 

ongeveer 1,5 tot 2 ons), laat 
ze platslaan tot ze dun zijn 
door de slager of sla ze zelf 
plat met een houten vlees-
hamer. Bedek echter voor 
het slaan de schnitzel met 
vershoudfolie, anders slaat u 
het vlees stuk.

•  Een fl inke klont roomboter
•  Twee geklutste eieren met 

een beetje melk
•  Een handje gezeefde bloem
•  Paneermeel
•  Versgemalen peper
•  Wat zeezout
•  Een teen knofl ook gespleten 

om de platgeslagen schnit-
zels mee in te wrijven

•  Vier eetlepels versgeraspte 
Parmezaanse kaas

•  Snu� e noodmuskaat
•  Snu� e cayenne- of Chilipeper

Voor de garnering:
• Vier schij� es citroen
• Rucola sla
• Balsamicoazijn
•  Wat gehalveerde cherry-

tomaatjes
•  Eventueel 2 gekookte

eieren, gehalveerd

Vul een diep bord met wat ge-
zeefde bloem.
Zet een tweede diep bord met 
de geklutste eieren en de melk 
klaar.
Meng het paneermeel, met 
fl ink wat versgemalen peper, 
wat zout, de nootmuskaat en 
de geraspte Parmezaanse kaas 
op een derde diep bord.
Smeer de beide zijden van de 
platgeslagen schnitzels in met 
de knofl ook en bestrooi de 
beide kanten met een klein 
beetje Cayenne- of chilipoe-
der.
Haal de schnitzels eerst door 
de bloem heen, dan door het 
bord met de geklutste ei en 
melk en als laatste door het 
paneermeelmengsel. Houdt 
exact deze volgorde aan, dan 
hecht het paneermeel beter 
aan de schnitzel tijdens het 
bakken. 
Smelt de roomboter in de koe-
kenpan totdat die bruin begint 
te worden.
Leg de schnitzels in de pan 
en bak ze op een niet te hoog 
vuur aan beide zijden bruin. 
Houd ongeveer 4 minuten 
per zijde aan en zorg dat de 
schnitzel mals blijft, dus niet te 
veel doorbakken.
Serveer de schnitzels op een 
schaal met rucola, die be-
sprenkeld is met balsamicoa-
zijn, de gehalveerde tomaatjes 
en de vier halve gekookte eie-
ren.  Leg als laatste de schij� es 
citroen op de schnitzels. Be-
sprenkel de schnitzels voor u 
ze gaat nuttigen met het sap 
van de citroenschijven. Eet 
smakelijk - Buon appetito!

Cotoletta
alla milanese
Cotoletta

achter het fornuis Donatie Odd Fellows aan 
Wopsie Topsie Kinderkamp
Velsen - Zaterdag  4 januari werd 
tijdens de Nieuwjaarsreceptie 
van de Duinroos- en IJmondloge 
van Odd Fellows in hun gebouw 
aan de Stationsweg 95 in Velsen-
Zuid, een symbolische cheque 
van 3750 euro overhandigd door 
de heer Wandrick Koehorst, voor-
zitter van de gezamenlijke com-
missie Maatschappelijk Activitei-
ten, aan mevrouw Ingrid Velzel-
Maas van Wopsie Topsie Kinder-
kamp, onderdeel van de Sport-
bond  IJmuiden. Zij was met 3 an-
dere bestuursleden bij deze uit-
reiking aanwezig.

Het Wopsie Topsie kinderkamp 
heeft altijd een ideële (non-profi t) 
grondslag gehad. Het uitgangs-
punt was en is het organiseren 
van goed betaalbare kinderkam-
pen voor kinderen van 7 tot 12 
jaar; ook voor kinderen uit gezin-

nen die het niet zo breed hebben. 
Tijdens deze kampen wordt er 
een prijs/beker uitgereikt aan het 
kind dat zich het meest sociaal 
opstelt tijdens het kamp. Zonder 
giften zou dit niet haalbaar zijn.

Opnieuw leverden de leden van 
beide Velsense loges een goed re-
sultaat af door zich het afgelopen 
jaar samen in te zetten voor het 
hierboven vermelde goede doel.
Het bedrag werd door de leden 
van beide loges bijeengebracht 
door een drietal acties: de jaar-
lijkse brocante- en boekenmarkt, 
een bingo-prijzenfestijn en de 
jaarlijkse kerstbrodenactie.

Namens de afvaardiging van 
Wopsie Topsie deelde mevrouw 
Ingrid Velzel na ontvangst van 
de donatie mee dat zij niet alleen 
dankbaar, maar ook blij verrast 

Foto: aangeleverd door Odd Fellows

was met de hoogte van het be-
drag. Zij deelde ook mee hoe de 
donatie besteed zou worden. Het 
kinderkamp wordt namelijk ver-
rijkt met een aantal nieuwe ten-
ten en bijbehorende attributen.

De leden van beide loges kunnen 
met voldoening terugkijken op 
deze succesvolle actie.
Wie meer wil weten over de Vel-
sense Odd Fellows gaat naar: 
www.oddfellows-velsen.nl.

Effectief afslanken bij Easyslim.nu
Haarlem - Veel mensen willen af-
slanken, maar dat valt vaak niet 
mee in het drukke leven van alle-
dag. Werk, thuis, kinderen, sport, 
hobby’s en sociale verplichtin-
gen bepalen vaak ook wat we 
eten. Even een snelle hap of ge-
maksvoeding, goed eten en drin-
ken schiet er dan vaak al snel bij 
in. Veel afslankmethodes bieden 
vaak maar een zeer tijdelijke op-
lossing en houden het jojo-ef-
fect in stand. Dat het anders kan
bewijzen de afslankstudio’s van 
Easyslim.nu.
 
De studio’s van Easyslim.nu wer-
ken met een geavanceerd appa-
raat dat werkt met ultrasound en 
elektrostimulatie. De ultrasound 
techniek zorgt ervoor dat vet uit 
de vetcel gaat en via het lymfe-
stelsel het lichaam verlaat. Tege-
lijkertijd worden, met elektrosti-
mulatie, de spieren getraind. Dit 
gebeurt terwijl de klant ontspan-
nen en comfortabel op een be-
handeltafel ligt. Een behandeling 
duurt ongeveer een uurtje en is 
geheel pijnloos en veilig. De stu-
dio in Haarlem ligt aan de Krom-
houtlaan 1D, is goed bereikbaar 
en er is voldoende (gratis) par-
keergelegenheid. De studio heeft 
een gezellig huiselijke sfeer en 2 
behandelruimtes.
Yvon Buur, franchisenemer van 
Easyslim.nu is sinds juni 2018 ac-
tief in Haarlem. Als zelfstandig 
ondernemer leidt ze nu deze af-

slankstudio. Ze is met de 3 me-
dewerkers verantwoordelijk voor 
het reilen en zeilen van de vesti-
ging. Voortdurend wordt vanuit 
het hoofdkantoor van de franchi-
seformule in Almere, professione-
le ondersteuning en bijscholing 
aangeboden.
 
Zien wat Easyslim.nu voor u kan 
betekenen? Bel of app voor een 
intake en proefbehandeling, nu 

tijdelijk van € 89,-- voor € 49,-.
Bel/app 06 40908992, of mail 
naar haarlem@easyslim.nu.
Easyslim.nu/haarlem is open van 
maandag tot en met donderdag 
van 08.30 tot 21.00 uur en de vrij-
dagochtend.
 Ook kunt u via www.easyslim.nu/
haarlem  online een afspraak voor 
een intake en proefbehandeling 
inboeken. Het adres is Kromhout-
laan 1D in Haarlem. 

Foto: aangeleverd door Easyslim.nu

Dry January ook in Café de 1ste Aanleg
Heemstede - Bierdrinkers trek-
ken steeds vaker een alcoholvrij 
biertje open. Vanwege het ge-
zondheidsaspect en het uitge-
breide aanbod is het plafond nog 
lang niet in zicht. Het gewone pils 
is nog veruit het meest gedron-
ken biertje. Juist in de maand ja-
nuari staat alcoholvrij in de be-
langstelling door acties als ikpas.
nl naar voorbeeld van het Ameri-
kaanse Dry January.
 
Alleen in Heemstede hebben 99 
mensen zich ingeschreven op ik-
pas.nl . 27 dames en 72 heren in 
de leeftijden variërend van 18 tot 
100 jaar. Veruit de meesten tus-
sen 46 en 65 jaar.
Via de inschrijving en de app wor-
den deelnemers aangemoedigd 
om de maand januari geen alco-
hol te drinken. Iedereen met zijn 
eigen redenen. Een greep uit de 
meest genoemde redenen zijn 
bewustwording van vaak onbe-
wust alcoholgebruik, beter sla-

pen, afvallen, goed voorbeeld 
voor jongeren, lichamelijk en 
mentaal fi tter voelen, beter nee 
kunnen zeggen en niet onbe-
langrijk geld besparen.
Ook de positieve eff ecten op lan-
gere termijn zijn opmerkelijk. 
58% van de deelnemers is zich 
na IkPas meer bewust van hun al-
coholgebruik en kiest bewuster 
óf, wannéér en hoevéél ze willen 
drinken in plaats van te handelen 
uit gewoonte.
 
Verkoop van alcoholvrij bier 
steeg in 2018 met 32,4 procent, in 
2017 met 24,7 procent, van 2019 
zijn er nog geen cijfers. Een op de 
twintig biertjes is inmiddels alco-
holvrij. Consumptie van speciaal-
bier met 10,2 procent gestegen. 
Ook bier met een alcoholpercen-
tage tot 4% wordt populairder.
 
Het alcoholvrije speciaalbier 
maakt een grote opmars. Het 
Heemsteedse Café de 1ste Aan-

leg aan de Raadhuisstraat 103 
heeft inmiddels 5 alcoholvrij bier-
varianten, 2 alcoholvrije wijnen 
en op tap is het befaamde Pils-
ner Urquell met slechts 4,2% een 
mooie keuze voor wie niet he-
lemaal 0.0 wil gaan. Daarnaast 
biedt de 1ste Aanleg ginger beer 
en pink grapefruit soda.
Gastheer van het café Kees He-
ger heeft als favoriet speciaalbier 
de Sportzot dit is de alcoholar-
me (0,4%) variant van de beken-
de Brugse Zot. Veder in het assor-
timent; Herfstbier 0.0, Playground 
0.0 IPA, Grolsch 0.0, Radler 0.0.
In de Nederlandse bierverorde-
ning staat dat de benaming alco-
holvrij bier uitsluitend gebruikt 
mag worden voor een bier dat 
maximaal 0,1% alcohol bevat. Tot 
1,2% gebruiken we de term alco-
holarm. In Nederland gebruiken 
we ook wel de term maltbier, dit 
zou je als verzamelterm voor al-
coholvrij en alcoholarm bier kun-
nen zien.

In de koffi  ebar van Bibliotheek 
Haarlem-Centrum was ik on-
langs met de communicatie-
manager over allerhande za-
ken aan het sparren. Ons tafel-
tje stond bij de leeswand van 
de tijdschriften, waar plots
iemand blijkbaar alle ruimte 
voor nodig had en deed als-
of we er niet zaten, zodat we 
steeds onze stoelen moesten 
verschuiven. Ineens merkte hij 
dat op en sprak hij ons aan:

“Ah gut, stoor ik u? Werkbe-
spreking? Nou, sorry hoor. 
U drinkt hier koffi  e hè? Dat 
doe ik hier nooit hoor. Is me 
te jouker. Weet u, ik leef me
hele leven al van ‘Sociale
Zaken’, als u begrijp wat ik be-
doel. Ik ga altijd koffi  edrinken 
daarboven weet je wel, in het 
oude V&D-pand. Krijg ik soms 
een gratis gebakkie bij. Kost 
niet zo duur daar. Zou u ook 
eens motte doen. Ik heb wel 
een portefeuille maar ja, daar 
ken meer in dan erin zit hè? Ik 
draag hem meer voor de sier 
lijkt wel.
Ach ja, ik neem me vrien-
din ook weleens voor de kof-
fi e daar naartoe. Weet eigen-
lijk nog steeds niet wat ze in 
me ziet. Toen ik haar voor het 
eerst ontmoette zei ze: “Je ziet 
er nog zo jeugdig uit.“ “Nou”, 
antwoordde ik, “Dan gaan we 

maar voor ons eerste afspraak-
je naar de bioscoop, dan ken 
je tenminste mijn rimpels niet 
zien in het donker.” 

De man kijkt even ernstig en 
haalt fl ink zijn neus op om een 
proestende niesbui te vermij-
den. “Ach dame en heer”, ver-
volgt hij, “Ze is nooit meer 
weggegaan. Geluk zit in een 
klein hoekkie wis u dat? Laatst 
zaten we thuis wat te fl ikfooi-
en en te rommelen op de 
bank. Zegt ze ineens: “Ik mis 
het zinderende vuur in onze 
relatie.” Waarop ik zei: “Stook 
dan de kachel maar weer es 
fl ink op, want het is dan ook 
verrekte koud hier.” “Ze be-
grijpt me tenminste. En dat is 
nog niet veel mensen gelukt. 
Ik ben van huis ook niet gelo-
vig. Ons motto thuis was heel 
simpel: ‘God geeft het, wie 
pakt die heeft het’. Da’s pas 
klare taal. 

Maar ik zal uw werkbespre-
king niet verder corrumperen. 
Wat zeg u? Oh… het woord
is interrumperen, u zal wel 
gelijk hebbe. Ik ga es eff e de 
kranten doorspitten, kijken 
wat de weekaanbiedingen zijn 
in de supermarktadverten-
ties. Tabee hè?” En hij haalt zijn 
neus nog een keer op, wrijft 
met zijn mouw zijn snotneus 
af en sloft weg.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

Sociale Zaken

Wat doet ‘n gele zware vrachtwagencombinatie op de
wegen van Heemstede? Dagelijks dendert deze gele reus 
heen en weer dwars door Heemstede, net als zijn collega’s. 
Lekker doorrijden over de 50 km-wegen van de Camplaan 
en de klinkers van de Van Merlenlaan.  Liever door het dorps-
centrum van Heemstede dan over de provinciale wegen
N 205 of N 207, die daarvoor bedoeld zijn. In Heemstede 
wordt dit vrachtverkeer niet gehinderd door stoplichten,
zebrapaden, verkeersobstakels of 30 km, zoals dat in de om-
ringende gemeenten wel het geval is. Waarom faciliteren wij 
in Heemstede doorgaand zwaar Oost-Zuid vrachtverkeer?  

Onze schoolkinderen, fi etsers en Groenendaal wandelaars 
kunnen op deze route niet veilig oversteken. Recent zijn er 
twee ongelukken gebeurd, waarbij (brom) fi etsers zijn aan-
gereden. Onze wegen worden kapotgereden. Onze huizen 
vertonen scheuren door het zware gedender. Wij ademen
allemaal het fi jnstof in van dit doorgaande zware vracht-
verkeer.
Wij als bewoners van de Van Merlenlaan en de Camplaan vin-
den deze situatie ongezond, schadelijk maar bovenal onvei-
lig en hebben dit bij de gemeente en de politiek aangekaart.   

Welke politieke partijen durven een einde te maken aan
deze Oost - Zuid sluip(moordenaars) route? En maken van 
deze route weer een veilige dorpsweg. Het kan: de omrin-
gende gemeenten hebben dit al eerder gedaan.

P. Mol, Heemstede

LEZERSPOST
Waarom faciliteert Heemstede 

doorgaand vrachtverkeer?

Peuter & 
Kleuterpret 
Winter-
wonderland
Heemstede -  Op zondag 12 ja-
nuari is er weer Peuter & Kleuter-
pret Winterwonderland. Voor de 
allerkleinsten organiseert Plexat, 
Herenweg 96 in Heemstede 1x 
per maand op zondag van 11.00 
– 12.30 uur Peuter & Kleuter Pret. 
Er is van alles te beleven voor kin-
deren van 2 ½ t/m 6 jaar met ie-
dere keer een ander thema. Kom 
gezellig langs en neem je vader, 
moeder, opa of oma mee. Entree: 
€ 6,- per kind. Neemt u a.u.b. ge-
past geld mee? Er is op zondag 
geen mogelijkheid om te pinnen. 
Ouders/begeleiders zijn gratis. 
Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl of belt u: 023-548 38 28 
van ma t/m do tussen 9 en 16 uur 
en op vrijdag tussen 9 en 13 uur.

Plexat Denk & Doen
Heemstede - Iedere maand is er 
op vrijdagavond van 19 - 20.30 
uur een ontmoetings- en spelle-
tjesavond voor kinderen met een 
ontwikkelingsvoorsprong/hoog-
begaafdheid en hun ouders. De 

basis van Denk & Doen is de sa-
menwerking van de kinderen en 
de ouders, waar zij zelf invulling 
aan kunnen geven.
Entree € 3,- per deelnemer, voor 
ouders vrij entree. U kunt ter 
plaatse betalen, pinnen is helaas 
niet mogelijk, neemt u a.u.b. ge-

past geld mee? De Denk&Doen 
is op vrijdag 10 januari bij WIJ 
Heemstede in de jeugdruimte 
Plexat in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Opgeven kan via:
plexat@wijheemstede.nl.
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Plein1 activiteiten voor ouderen
Stoelyoga start weer vanaf 20 januari van 13.00 tot 13.45 uur. U kunt 
10 keer meedoen met de Stoelyoga met koffie of thee na de les, voor 
5 euro per keer.  U kunt ook voor 45 euro een 10-strippenkaart kopen 
de eerste keer. Laat u even weten of u komt, dan kunnen we het juiste 
aantal stoelen klaarzetten in Plein Oranje (1e etage).

Bij de Sociëteit kunt u vanaf 8 januari elke woensdagochtend in Plein Geel 
(BG) van 10.00 tot 12.00 uur terecht voor een kop koffie, een praatje of 
een spelletje. Soms doen we een gezamenlijk programma. U betaalt een 
bijdrage van 2 euro per keer en als u aansluitend wilt blijven lunchen nog 
3 euro (dit graag wel even voor 11.00 uur aangeven).
Bij de Losse Steek, onze wekelijkse brei- en haak-soos kunt u elke vrijdag 
om 10.30 uur aanschuiven vanaf 10 januari in de hal op de eerste etage. 
We maken de mooiste dingen, brengen elkaar op ideeën en helpen 
elkaar. Een kop koffie kost slechts 1 euro.
Koffie met Muziek, een serie van 4 bijeenkomsten waarin muziek die 
u mooi vindt met elkaar besproken wordt o.l.v. Ineke de Jonge, start op 
dinsdagochtend 21 januari van 10.30 tot 12.00 uur, 4 keer om de week 
in Plein Oranje. 
Koffie met Kunst start op 10 februari en biedt weer een nieuwe serie 
afbeeldingen in 2020. Deze serie van 4 bijeenkomsten is ook om de week, 
o.l.v. Katinka Verdonk is ook altijd zeer gewild, doet u ook een keer mee?

In Balans is in november gestart, we kregen zoveel aanmeldingen dat 
we een 2e cursus starten op vrijdag 24 januari. De mensen die op de 
wachtlijst staan krijgen een bericht, na 6 januari kunt u informeren of er 
nog een plekje vrij is.

Haalt u na 8 januari ook onze nieuwe Ko-busfolder met aanmeldformu-
lier op met de nieuwe tochtjes voor het voorjaar? We hebben weer een 
afwisselend programma met bustochtjes voor u samengeteld, welke wij 

vanaf eind januari weer op een aantal woensdagen rijden, vanaf half 
maart zelfs weer elke woensdag!

Mediacafé
Heeft u vragen over uw tablet of smartphone? 
Vrijwilligers beantwoorden de vragen, speciaal voor senioren in Heemste-
de. Elke tweede donderdagmiddag van de maand in de Bibliotheek 
Plein1,1e etage tussen de boeken.
U bent welkom op 9 januari donderdag van 13.30-15.30 uur.

Dienstverlening Plein1
Computerhulp
Omdat Windows 7 vanaf 14 januari 2020 niet langer meer ondersteund 
wordt, adviseren wij u om de overstap naar Windows 10 te maken. U weet 
niet hoe dat moet? Vrijwilligers van WIJ Heemstede kunnen u helpen bij 
deze overstap. U kunt daarvoor een afspraak maken via WIJ Heemstede.

Rijbewijskeuring Plein1
Ook in 2020 kunnen 75-plussers terecht bij WIJ Heemstede Plein1 
voor een rijbewijskeuring. Dit geldt nu wel alleen voor de inwoners van 
Heemstede. De kosten voor de keuring zijn 45 euro. 
Er wordt op afspraak gewerkt.

Telefooncirkel
Wilt u als deelnemer meedoen aan de telefooncirkel, omdat u het fijn 
vindt ‘s morgens even door iemand gebeld te worden? Dan kunt u bellen 
met WIJ Heemstede en wordt u verder geïnformeerd over de werkwijze. 
U kunt zich opgeven bij WIJ Heemstede.

Voor deze activiteiten of dienstverlening van WIJ Heemstede kunt 
u informatie krijgen/afspraak maken door te bellen met telefoon-
nummer 023-528 85 10.

Seniorennieuws Heemstede

Deze rubriek wordt verzorgd door WIJ Heemstede,
Multifunctionele gebouw Plein1, Julianaplein 1,
2101 ZC Heemstede. Tel. 023-528 85 10.
dienstenverlening@wijheemstede.nl
Op de eerste etage, er is een lift aanwezig.

Geopend op maandag t/m donderdag van 09.00 uur
t/m 17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. 

Dreefexpositie over herbestemming
Regio - In Paviljoen Welgelegen 
aan de Paviljoenslaan 3 in Haar-
lem is vanaf vrijdag 17 januari een 
expositie te zien over historische 
Noord-Hollandse panden met 
een nieuwe bestemming. Foto-
graaf Lars van den Brink laat zien 
hoe deze gebouwen door men-
selijke inventiviteit nieuw leven 
en bestaansrecht hebben gekre-
gen. Zoals restaurant de DAKKAS 
op een parkeergarage in Haarlem 
en Fort Markenbinnen als oplei-
dingslocatie.
 
Noord-Holland is rijk aan histori-
sche panden, verspreid over de 
hele provincie. Forten, kerken, 
industriële gebouwen: ieder ge-
bouw heeft door de tijd een ver-
haal opgebouwd. Lars van den 
Brink doet hetzelfde door zijn 
beelden, verzameld gedurende 
meerdere uren, samen te voegen 
tot een beeld dat recht doet aan 
de nieuwe invulling van de loca-
tie. Het decor van het gebouw 
verandert daarmee nauwelijks, 
de functies en de mensen veran-
deren continu. Zo laat hij op heel 
eigen wijze de nieuwe jasjes van 
het Noord-Hollands erfgoed zien.
 De fotodocumentaire is gemaakt 

in opdracht van het Noord-Hol-
lands Archief. Elk jaar wordt er op 
verzoek van de provincie Noord-
Holland een opdracht verleend 
aan een fotograaf die met zijn vi-
sie het tijdsbeeld vastlegt. Hier-
door wordt de provinciale his-
torische beeldcollectie, de Pro-
vinciale Atlas, uitgebreid. De at-
las geeft een duidelijk beeld hoe 
Noord-Holland eruitzag en zich in 
de loop van de tijd heeft ontwik-
keld. Naast foto’s bestaat de col-

lectie uit prenten, tekeningen en 
kaarten, die voor iedereen gratis 
beschikbaar zijn op de beeldbank 
van het Noord-Hollands Archief. 
 
De expositie is op werkdagen te 
bezichtigen van 17 januari tot 
en met 27 maart. De deuren zijn 
open van 9.00 – 17.00 uur, de toe-
gang is gratis. Bezoekers kunnen 
ook een kijkje nemen bij de his-
torische tentoonstelling over het 
gebouw.

Ook de kerk in Zuidermeer heeft een nieuwe bestemming (foto: Lars van 
den Brink).

Lezing Pia Douwes in Zandvoorts Museum
Zandvoort - In het kader van de 
tentoonstelling: ‘Keizerin Sisi, op 
de vlucht voor zichzelf’ geeft mu-
sicalster Pia Douwes een lezing 
in het Zandvoorts Museum, Swa-
luestraat 1 in Zandvoort.
Pia Douwes vertelt over haar 
band met Keizerin Sisi en haar 
ervaringen in een lange en suc-
cesvolle Elisabeth-loopbaan. Pia 
Douwes studeerde aan de Brook-
ing School of Ballet in Londen van 
1983 tot 1986. Daarnaast volgde 
ze musicalcursussen in Salzburg 
en Wenen onder leiding van Susi 
Nicoletti en Sam Cayne. Zangles 
kreeg ze verder van Noëlle Turner 
en Carole Blaickner-Mayo. Na een 
aantal kleinere producties in het 
buitenland te hebben gespeeld, 
mocht Douwes meespelen in de 
door het Koninklijk Theater Car-
ré geproduceerde musical Cats in 
1987. Later speelde Douwes ook 
in Wenen in de musical Cats. De 
volgende Nederlandse musical-
productie waar Douwes in mee-
speelde was Les Misérables. Hier-
in speelde ze de rol van Fantine. 

In de tijd dat ze in Les Misérables 
speelde, werd ze gebeld door de 
directeur van het Theater an der 
Wien te Wenen. Tekstschrijver Mi-
chael Kunze en componist Syl-
vester Levay, hadden een nieu-
we Musical geschreven over de 
keizerin van Oostenrijk, Elisa-
beth, ook wel Sisi genoemd. Blijk-
baar kon men na 400 auditanten 
te hebben gezien, geen geschikte 
Elisabeth vinden. Of Douwes mis-
schien interesse had te audite-
ren? Dat liep heel goed af en ver-
volgens speelde ze op 3 septem-
ber 1992 in Wenen de wereldpre-
mière van de inmiddels interna-
tionaal bekende musical Elisa-
beth. Deze voorstelling kwam in 
1999 ook naar Nederland gepro-
duceerd door Joop van den Ende. 
Ook in Nederland en later in Es-
sen, Stuttgart en Berlijn speelde 
Douwes de titelrol.

Ontvangst: 14.30 uur
Lezing: 15.00 uur – 16.00 uur
Entreeprijs: €12.50 incl. entree 
museum

Afsluiting: 16.00 uur (met drankje 
en de tentoonstelling bekijken).
Aanmelden: info@zandvoorts-
museum.nl (betalen bij de kassa).

Na afloop is er een signeerses-
sie door Pia Douwes (kaarten en 
boeken).

Pia Douwes (foto: Simone Leon-
hartsberger)

Zaterdag 15 februari 2020
Dancing party 30, 40, 50+ 

op Oude Slot
Heemstede - Op zaterdag 15 fe-
bruari vindt een Dancing Par-
ty plaats op het Oude Slot (Ring-
vaartlaan 11) in Heemstede, een 
feest voor 30, 40 en 50 plussers, 
met muziek uit de jaren 70 t/m ja-
ren 10. Een dansfeest met uitslui-

tend hits op een prachtige loca-
tie.

Meer informatie en kaarten op: 
www.dancing-party.nl/heemstede
www.facebook.com/30plusDan-
cingParty

Ligconcert Tibetaanse 
klankschalen
Heemstede - Ervaar op don-
derdag 16 januari bij WIJ de Lui-
fel Heemstede, Herenweg 96 in 
Heemstede hoe diep ontspan-
nen je kunt raken van het helen-
de geluid van Tibetaanse klank-
schalen en diverse sjamanistische 
instrumenten als oceandrum, re-
genpijp en windorgel. Het eerste 
deel van het concert staat in het 
teken van de aarde. Hierin spelen 
vooral natuurgeluiden een rol. In 
het tweede deel komen de klank-
schalen aan bod. Klankschalen 
hebben een diep reinigende wer-
king op je chakra’s, de belangrijk-
ste energiecentra in je lichaam. 
Ineke Venrooij is psycholoog en 
heeft een praktijk voor relatie en
individuele therapie in Haarlem. 
Ze geeft daarnaast regelmatig 

klankconcerten. Ze is tevens ge-
diplomeerd aura lezer en -hea-
ler. Haar website: www.psyhaar-
lem.nl. Neem een matje mee zo-
dat je lekker ligt en iets warms om 
over je heen te leggen. Aanvang 
20 uur. Kosten: € 10,-. 

Reserveren via www.wijheemste-
de.nl of telefonisch van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00 uur: 
tel.: 023-548 38 28.

Businessclub wereldvrouwen:
hoe hou je overzicht over je geld?
Heemstede - Twee studenten 
verzorgen op vrijdag 17 janua-
ri om 15.30 uur een les met tips 
over hoe u overzicht kunt houden 
op uw geld door te leren werken 
met een huishoudboekje bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Als het lezen van de post, het 
doen van uw administratie en het 
gebruik maken van regelingen u 
moeite kost, kunt u deelnemen 
aan de Business-club (een maal 
per maand).
U kunt elkaar helpen, want de 
een weet dit en de ander weer 
dat. De aanwezige maatschap-
pelijk werker kan uitleg geven als 

dat nodig is. Er zijn computers be-
schikbaar.
Kinderactiviteit: u kunt uw kinde-
ren meenemen.

Voor de kinderen wordt een ge-
zellige activiteit georganiseerd 
door het jeugdwerk van WIJ 
Heemstede. De kinderen gaan op 
deze vrijdag koken en dat eten 
we om 17.00 uur gezamenlijk op. 
Contactpersoon: Riny van den 
Oever, maatschappelijk werker, 
06-46 02 37 01.

Opgeven kan telefonisch van 
maandag t/m vrijdag tussen 9.00-
13.00 uur: tel.: 023-548 38 28.

Cello- en 
gitaarklanken 
bij Musilenzio
Haarlem - Op zondagavond 12 
januari is er weer een concert in 
de Musilenzio-reeks in Gebouw 
Zang en Vriendschap, Jansstraat 
74zw in Haarlem. Deze keer met 
de klanken van cello en gitaar. 
Eline Toebes en Jeroen Timmers 
spelen composities van Jeroen 
die garant staan voor een mooie 
sfeer, waarin de klanken je mee-
nemen naar een aangename, vre-
dige atmosfeer.  
 
Eline Toebes op cello en Jeroen 
Timmers op gitaar hebben recent 
een CD opgenomen met de ti-
tel “Music from The Hart”. Zij zul-
len zij de acht verschillende wer-
ken daarop ten gehore brengen. 
De muziek valt te omschrijven als 
een wat dromerige crossover tus-
sen klassiek enerzijds en wereldse 
eigentijdse invloeden anderzijds. 
Beide professioneel geschoolde 
musici willen verbinden, ontroe-
ren en mensen meenemen uit 
de waan van alledag. En dat sluit 
goed aan bij het muzikaal-medi-
tatieve karakter van de Musilen-
zio-avonden. 
 
De avond begint om 20.15 uur en 
eindigt om ongeveer 21.30 uur.
Toegangsprijs € 9.
Het aantal beschikbare plaatsen 
is beperkt. Reserveren is daarom 
aanbevolen: info@musilenzio.nl 
of jankoet@quicknet.nl of door 
een bericht via Facebook/musi-
lenziohaarlem.

Foto aangeleverd door Musilenzio

Nieuw 
expositiejaar 
Raadhuis voor 
de Kunst
Velsen - Op zondag 12 janua-
ri begint Raadhuis voor de Kunst 
aan de Torenstraat 7 in Velsen-
Zuid het nieuwe expositiejaar 
met de feestelijke  opening van 
de expositie ‘Herinnering aan de 
toekomst’, waarbij de drie kun-
stenaars , Alex  Reznikova, Ro-
nald Mattern en Tania Engel-
chor hun werken tonen én Stel-
der en de Noord een muzikaal op-
treden  verzorgen. Van 17.00 tot 
21.00 uur  is iedereen welkom en 
de toegang is gratis.
Tania Engelchor (1962), die haar 
opleiding genoot aan de Vrije 
Kunstacademie te Haarlem, en 
onder de vleugels van de beken-
de Haarlemse beeldend kunste-
naar Max Koning zich verder ont-
wikkelde, is inmiddels een beken-
de naam binnen de Noord- Hol-
landse beeldende kunstwereld.
Voor de intrigerende collages 
schuimt Tania de straten van Eu-
ropese steden af, op zoek naar af-
beeldingen op posters van ‘wild-
plakkers’. Haar atelier ligt dan 
ook bezaaid met aan flarden ge-
scheurde affiches, die ze, al dan 
niet vergroot, verwerkt in haar 
kunst.
In de Raadzaal treft u ‘Licht in het 
donker’ de werken van Alex Re-
znikova, een lichtspel met door 
haar vervaardigd modern Glas in 
Lood, originele Iconen en schil-
derijen vol symboliek. Van Ro-
nald Mattern vele speelse fragie-
le lichtobjecten in het donker van 
o.m. led, koperdraad en vliegen-
papier. Een speciale sfeer die ook 
leuk voor kinderen is.
Deze expositie loopt nog tot 9 fe-
bruari en is van vrijdag tot en met 
zondag open van 13.00-17.00 uur 
gratis toegankelijk.
Zie ook:
www.raadhuisvoordekunst.nl.
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Duo Le Coultre &
Den Hengst in Nieuwe Kerk
Haarlem - Zaterdag 11 januari 
vindt het eerste Nieuwe Kerk Con-
cert van het nieuwe jaar plaats, in 
de Nieuwe Kerk, Kerksplein 36 in 
Haarlem. Violiste Floor Le Coultre 
(Jong Muzikaal Talent Nederland 
2011) is met haar duopartner pia-
nist Maarten den Hengst te horen  
in een programma vol Franse mu-
ziek. Laat u betoveren door de im-
pressionistische klankwereld van 
Claude Debussy, de grappen van 
Jean Francaix en swing het nieu-
we jaar in met de Blues van Ravel. 

Na afl oop van het concert is er de 
gelegenheid om na te praten en 
kennis te maken met de musici 
onder het genot van een drankje. 

Het concert begint om 15.30 uur, 
duurt ca. 1 uur en is vrij toegan-
kelijk. Na afl oop van van het con-
cert kunt u wel uw waardering la-
ten blijken middels een gift bij de 
deurcollecte.

Foto aangeleverd door Nieuwe 
Kerkconcerten Haarlem.

Zing mee in Mattheus Passion 
bij Voice Company Koor
Haarlem - Er zijn veel mensen die 
wel eens in een koor de Mattheus 
hebben gezongen. Een onverge-
telijke ervaring.
Veel van die mensen zouden, als 
ze de kans krijgen, dat nog eens 
willen doen. Ook zijn er die het 
graag zouden willen leren maar 
verwachten dat zoiets te moeilijk 
en niet haalbaar is.
Voor beide groepen biedt diri-
gent Robert Bakker uitkomst. Ko-
mende week begint hij met zijn 
Voice Company Koor het oefenen 
van de Mattheus Passion. De be-
doeling is dat tot begin april een 

samenvatting van dit unieke pas-
siewerk wordt ingestudeerd. Dat 
resulteert in een concert van on-
geveer anderhalf uur. Het hele 
werk wordt dus niet geoefend, 
maar wel de meeste koordelen 
eruit.

Maandagavond, 13 januari, is een 
goed instapmoment. Dan begint 
de repetitie om 20.00 uur. (tot ca. 
22.00 uur) Er wordt geoefend in 
de Adelbertuskerk aan de Rijks-
straatweg hoek Zaanenstraat in 
Haarlem-Noord. Zie ook:
www.hetvoicecompanykoor.nl.

Poëzie en muziek 
in De Kapel

Bloemendaal - Op zondag-
middag 19 januari treedt de 
dichter Anouk Smies op in De 
Kapel, aan de Potgieterweg 4 
te Bloemendaal. Zij heeft een 
aantal bundels gepubliceerd. 
Hieruit heeft zij een selectie 
gemaakt en zal zij in De Ka-
pel voordragen. Anouk Smies 
wordt muzikaal omlijst door 
de pianist Boudewijn Zwanen-
burg. Aanvang: 14.30 uur.
Voor nadere informatie:
www.dekapel-bloemendaal.
nl.

Yellow Submarine Quartet bij 
20 jaar Trefpunt café
Bennebroek - Op 7 januari 2000 
vond de eerste ‘voorstelling’ in 
het Trefpunt café plaats zodat het 
vierde lustrum op 10 januari ge-
vierd kan worden: 20 jaar Tref-
punt café, een kristallen  jubile-
um en een goede reden is voor 
een feestje. Aanvang 20.30 uur, 
inloop om 20 uur. Locatie: Ako-
nietenplein 1 Bennebroek.

De avond wordt opgeluisterd 
door het Yellow Submarine Quar-
tet dat een ongetwijfeld spette-
rend optreden verzorgen. Eveli-
ne, Olga, Charlotte en Anna zijn 
ieder op z’n beurt jonge, vrolij-
ke, ondernemende nachtega-
len. Nadat zij eind 2016 voor het 
eerst met z’n vieren samen zon-
gen, haalden ze elkaar over een 
barbershopkwartet te beginnen; 
en met succes. Zij zingen de ster-
ren van de hemel en hebben een 
breed repertoire. 
Verder geen feest zonder een 
‘feestdronk’ en ‘gezang’ en (het 

Trefpunt café getrouw) gespro-
ken woord in de vorm van een 
enkel kort inspirerend interview 
met prominenten.
En een jubileumlied mag natuur-
lijk niet ontbreken en als dat in 
samenzang met alle cafébezoe-

kers lukt te laten klinken is de toe-
komst van het Trefpunt café ver-
zekerd.
Een Ieder die ooit in het Trefpunt 
café is geweest mag deze avond 
niet missen en is bij deze hartelijk 
uitgenodigd te komen.

Lezing over Suzanne Valadon bij 
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Op donderdag 16 
januari om 14 uur houdt Michiel 
Kersten bij het Kon. NVVH-Vrou-
wennetwerk (Herenweg 88a, het 
oude EHBO-gebouw in Heem-
stede) een lezing over beeldend 
kunstenaar Suzanne Valadon. Zij 
schilderde vooral portretten, stil-
levens en landschappen, maar ze 
werd het meest bekend met haar 
naaktschilderijen. Haar werk is 
o.a. te zien in Centre George Pom-

pidou in Parijs. Suzanne komt uit 
een armlastig gezin en verdien-
de haar geld als wasvrouw, aan-
gevuld met modellenwerk, totdat 
ze zelf begon te schilderen.
Toegang leden: gratis; niet leden 
betalen € 2,50.
Interesse in onze 55+ vrouwen-
vereniging? Bel: 023-5477486.

Beeld aangeleverd door
Kon. NVVH-Vrouwennetwerk.

Foto aangeleverd

Odeon Kwartet bij Thee-
concert in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 19 janu-
ari om 15 uur is het podium van 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein voor het Odeon Kwartet. 
Zij spelen dit Theeconcert een 
Kwartet van Henriëtte Bosmans 
(1895-1952) Een voor velen on-
bekende componiste en pianiste. 
In de muziekliteratuur wordt zij 
beschreven als een van belang-
rijkste componisten van de eer-
ste helft van de 20ste eeuw. De-
ze ras-Amsterdamse koos haar ei-
gen pad en schreef vanaf 1914 
haar eigen composities, geïnspi-
reerd door de Duits- Romanti-
sche stijl ontwikkelde zij haar ei-
gen Impressionistische stijl on-
der leiding van haar leraar Willem 
Pijper. Zij won in 1932 de twee-

de prijs in een prijsvraag uitge-
schreven door het K.C.O. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog weiger-
de zij, vanwege haar Joodse af-
komst, lid te worden van de Kul-
tuurkamer, maar bleef wel com-
poneren. Haar werken worden de 
laatste jaren weer wat vaker uit-
gevoerd.
Van Ludwig van Beethoven speelt 
het kwartet opus 59 nummer 3.
De musici zijn: Joost de Jong, alt-
viool, Kees Melief, cello, Else van 
Ommen, viool, en Rami Koch, vi-
ool
Toegang gratis, na afl oop is er de 
bekende deurcollecte waarbij uw 
bijdrage zeer welkom is en is er 
natuurlijk in de Pauwehof koffi  e, 
thee en gebak verkrijgbaar.

Foto aangeleverd

Familietentoonstelling 
Dinomakers in Teylers Museum
Haarlem - Vanaf 31 januari 2020 
presenteert Teylers Museum aan 
het Spaarne 16 in Haarlem de fa-
milietentoonstelling Dinomakers, 
waarin je bekende beeld van de 
oertijd op zijn kop gezet wordt. 
Elke generatie kinderen raakt ge-
fascineerd door dinosaurussen. 
Maar het beeld van deze uitge-
storven wezens is door de jaren 
heen nogal veranderd. Van dino’s 
met schubben tot dino’s met ve-
ren. Van log en traag tot snelle 
renners. En dat gekke uitsteeksel 
dat aanvankelijk op de neus van 
de iguanodon werd afgebeeld, 
bleek uiteindelijk zijn duim. In Di-

nomakers krijg je een overzicht 
van twee eeuwen paleokunst: de 
spannende, verrassende en soms 
controversiële verbeelding van 
dino’s en ander prehistorisch le-
ven door kunstenaars en weten-
schappers. Fossielen, schilderijen, 
tekeningen, toverlantaarnplaat-
jes, fi lms en modellen: verwonder 
je over de enorme verbeeldings-
kracht van de dinomakers en ont-
dek hoe hun creaties steeds ver-
anderen.
Dinomakers is te zien van 31 janu-
ari tot en met 1 juni. Dinomakers 
wordt gemaakt in samenwerking 
met gastconservator Esther van 

Gelder. Meer informatie op:
www.teylersmuseum.nl.

Afbeelding: Mark Witton, Euro-
pasaurus holgeri (2017).

Regio - Landschap Noord-Hol-
land wil meer jongeren betrek-
ken bij de bescherming en ont-
wikkeling van de natuur. Daarom 
is er plek voor 10 jonge mensen, 
die samen natuurwerk op de kaart 
zetten bij jongeren. Landschap 
Noord-Holland wil graag leren 
van de frisse blik van jongeren. 
Tijdens het Traineeship krijgen 
jongeren tussen de 16 en 30 jaar 
de ruimte om zich te ontplooien, 
een netwerk op te bouwen en bij 
te dragen aan een betere wereld. 
Na afronding van het project ont-
vangen de deelnemers een certi-
fi caat en een aanbevelingsbrief. 
Maar het is een wisselwerking, 
Landschap Noord-Holland wil 
ook graag leren van de frisse blik 
van de jongeren. Op 1 februari 
2020 start het Groene Traineeship. 

De jongeren gaan een dag in de 
week heel concreet aan de slag en 
eindigen met een concreet resul-
taat: bijvoorbeeld een opgeknapt 
natuurgebied, een campagne om 
plasticgebruik te verminderen of 
een plan om op festivals te vertel-
len hoe belangrijk, divers en leuk 
werken in de natuur is. Zo dragen 
ze op een unieke manier bij aan 
een beter milieu en mooiere na-
tuur. Het project heeft een maxi-
maal aantal deelnemers. Geïnte-
resseerd? Kijk dan op www.land-
schapnoordholland.nl/trainees 
voor meer informatie. Dit Groene 
Traineeship is een project van ze-
ven groene organisaties: Staats-
bosbeheer, IVN Natuureducatie, 
LandschappenNL, Natuurmonu-
menten, VBNE, Milieudefensie en 
SoortenNL.

Natuurexcursie 
in de 
Oosterplas
Bloemendaal - Op zaterdag 11 
januari houden de natuurgidsen 
van het IVN Zuid-Kennemerland 
een natuurexcursie in de prach-
tige Oosterplas, gelegen in het 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Tijdens deze excursie kunt 
u heerlijk genieten van de om-
geving en meer te weten komen 
over het duinlandschap. Welke in-
vloed heeft de mens gehad op de 
duinen en wat zijn de nu de ‘Thijs-
sebosjes’? Wat is er te zien vanaf 
het uitzichtpunt Starreberg? Wel-
ke specifi eke zaken zijn er per sei-
zoen te zien? Denk aan de ontlui-
kende bomen in het voorjaar, de 
vruchten en paddenstoelen in 
het najaar en hoe de bomen zich 
tegen de kou in de winter be-
schermen. In elk jaargetijde valt 
er genoeg te beleven hier. Goe-
de loopschoenen worden aange-
raden.

Vooraf aanmelden is gewenst via 
het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland. Deelname is gratis. De 
groep verzamelt om 10 uur bij 
het informatiebord, ingang Bleek 
en Berg (Bergweg 60, Bloemen-
daal). De excursie duurt ongeveer 
1,5 uur. Aanmelden en meer in-
formatie via www.np-zuidkenne-
merland.nl of tel. 023-5411123.

Landschap Noord-Holland 
zoekt groene trainees

Foto: Aico Lind

Trefpuntlezing 
over Egyptische 
God Bes
Heemstede - Op dinsdag 14 
januari houdt Diana de Wild 
om 13.30 uur de Trefpuntle-
zing over de God Bes en het 
dagelijks leven in het oude 
Egypte in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. 
In het Allard Piersonmuseum 
in Amsterdam is op dit mo-
ment een tentoonstelling
Over de Egyptische god Bes. 
Deze Egyptische god is zo le-
lijk dat hij met zijn
uiterlijk boze machten op de 
vlucht doet slaan. De god Bes 
beschermde mensen in het 
oude Egypte tegen demonen, 
maar was ook een god, die 
zich bezighield met muziek en 
dans. Hij hoorde bij het dage-
lijks leven in het oude Egypte. 
Over het algemeen is er wei-
nig bekend over het dagelijks 
leven in de oudheid. De entree 
is € 5,-. Deze populaire midda-
gen zijn wel vaak snel vol. Wij 
adviseren u om te reserveren 
als u verzekerd wilt zijn van 
een plekje. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of te-
lefonisch op werkdagen tus-
sen 9.00-13.00 uur: tel.: 023 - 
5483828.
De volgende Trefpunt lezing is 
op dinsdag 21 januari en gaat 
over de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden door 
Freek van Schie.
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GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adres:

De Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Kennemer Toneelgroep 
speelt ‘Amateurs’
Haarlem - Kennemer Toneel-
groep luidt het nieuwe jaar in met 
een fantastisch herkenbare voor-
stelling, op 11 en 12 januari, om 
20 uur in het Haarlemmerhout 
Theater aan de Van Oldenbarne-
veltlaan 17 in Haarlem.

De spelers duiken in de perso-
nages van zeven amateurtoneel-
spelers van Toneelgroep Zand, 
die inmiddels zes weken voor 
hun grote première, in de zaal 
van een schouwburg mogen re-
peteren. Speciaal voor deze pro-
ductie hebben ze een professio-
nele regisseur gevraagd om de 

groep en hun nieuwe productie 
naar een hoger niveau te tillen. 
Maar klaar voor hun grote pre-
mière zijn ze bepaald niet.

Acteren dat je niet kunt acteren, 
dat is het doel voor deze voorstel-
ling. 
Zet u schrap voor een zeer verma-
kelijke toneelavond met veel hila-
rische (en voor amateurtoneel-
spelers zeer herkenbare) momen-
ten.
 
Tickets via: www.ticketkantoor.nl/
shop/amateurs
of secretariat KTG: 0627654025.

Foto aangeleverd door KTG

Latin jazz door Pancho’s Orchestra
Haarlem - Op zondag 12 janua-
ri treedt Pancho’s Orchestra op 
in de Pletterij. Lange Herenvest 
122 in Haarlem, van 16-18 uur. 
Het orkest is een Nederlandse La-
tin jazzband die werd opgericht 
in november 2016. Dirigent en 
muzikaal leider is Frans “Pancho” 
Cornelissen die tevens de arran-
gementen verzorgt. De band be-

staat uit Jan Rooijmans (gitaar), 
But Klaassen (alt sax), Kees Reijn-
ders (klarinet/sopraan sax), Ruby 
Lemm (piano), Maurice Ficheroux 
(trombone), Bart van Dalen (per-
cussie), Guus van de Sanden 
(slagwerk), Tommy Westerkamp 
(basgitaar), Bart van Zutphen 
(trompet), John Kopp (trompet), 
Katinka Kensen (fluit), Benno 

Boeters (percussie), Karolien van 
Bezooijen (bariton sax), Henk van 
der Veen (tenor sax). Het repertoi-
re bestaat uit een mix van Latin 
jazz, afro, funk en salsa.
www.panchosorchestra.nl
Kaarten kosten 10 euro en zijn 
niet te bestellen bij de Pletterij 
maar via:
info@panchosorchestra.nl.

17 januari: Provinciestrijd Noord-Holland
Noord-Hollandse jongeren laten 
hun mening horen in provinciehuis
Regio - Op vrijdag 17 janua-
ri gaan zo’n 60 jongeren in ge-
sprek met de Statenleden uit 
hun provincie tijdens Provin-
ciestrijd Noord-Holland. Alle jon-
geren uit de provincie die vmbo, 
havo, vwo of mbo doen krijgen 
hier de kans om te laten zien wat 
zij belangrijk vinden. Dit is al de 
25e jaargang van het door NJR 
georganiseerde provinciestrijd 
in samenwerking met de pro-

vincie Noord-Holland.  Jongeren 
willen graag gehoord worden. 
Op deze bijzondere dag krijgen 
zij de kans om van zich te laten 
horen en met Statenleden in 
gesprek te gaan over door hen 
vormgegeven plannen. Zij gaan 
het onder andere hebben over 
jongerenparticipatie en verbe-
tering van de leefomgeving.
De jongeren zullen hun ideeën 
presenteren aan Commissaris 

van de Koning Arthur van Dijk 
en Statenleden Sandra Doeven-
dans (PvdA), Lars Voskuil (PvdA), 
Martijn Bolkenstein (VVD) en 
Klaas Jeroen ter Wal (VVD) aan-
wezig zijn.
De presentaties zullen plaatsvin-
den tussen 15.00 en 16.00 uur. 
Pers en bezoekers zijn welkom 
vanaf 14.30 uur in het provincie-
huis Noord-Holland, Dreef 3 te 
Haarlem.

Foto aangeleverd door de  Pletterij

MeeMaakPodium in Bibliotheek Schalkwijk
Haarlem - De Bibliotheek Zuid-
Kennemerland ontvangt van het 
Fonds voor Cultuurparticipatie 
een subsidie van € 92.500 voor 
het ontwikkelen van het Mee-
MaakPodium en een ‘huiska-
mer’ in de Bibliotheek Haarlem-
Schalkwijk. Een mooie stap in de 
ontwikkeling naar een zogehe-
ten community library: een Bi-
bliotheek voor en door inwoners 
van Schalkwijk.
De gemeente Haarlem en cultu-
rele organisaties voelen de nood-
zaak om meer in te zetten op cul-
tuur in Schalkwijk, om zo de so-
ciale samenhang te versterken. 
In Schalkwijk woont een groot 
aantal alleenwonende ouderen 
en mensen met een sociaal-eco-
nomische achterstand. Het Mee-
MaakPodium verbindt cultuur 
aan welzijn en stimuleert men-
sen van alle leeftijden en achter-
gronden om samen te werken 
aan een prettig, divers en leven-
dig Schalkwijk.
 
Dankzij de subsidie van het Fonds 
voor Cultuurparticipatie kan de 

Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Bibliotheek Haarlem Schalkwijk 
een open podium in de wijk rea-
liseren; een plek waar mensen sa-
menwerken, ontwikkelen en cre-

eren. Ook komt er een huiskamer 
waar al die talenten en behoeften 
tot ontwikkeling kunnen komen. 
Iedereen is welkom om op basis 

van een vraag, wens, ambitie of 
talent in cocreatie een cultureel 
‘product’ of programma neer te 
zetten.

Toonaangevende illustratoren in de 
Janskerk belichten Joh. Enschedé
Haarlem - Elke dag schieten er 
honderden afbeeldingen aan ons 
voorbij. Maar wat vertellen die 
beelden ons eigenlijk? Begrijpt 
ieder een beeld op dezelfde wij-
ze of heeft elk mens een eigen 
manier van kijken? Rondom de-
ze vragen hebben tien toonaan-
gevende Nederlandse illustrato-
ren nieuw werk gemaakt in reac-
tie op de collectie van vignetten 
van drukkerij Joh. Enschedé.

In de Janskerk te Haarlem – ofte-
wel het Noord-Hollands Archief - 
is een tentoonstelling ingericht 
waarin illustratoren in dialoog 
gaan met de rijke collectie van 
‘Enschedé’. U ziet werk van Zeloot, 

Sasa Ostoja, Joost Swarte, Daph-
ne Prochowski, Emiel Steenhui-
zen, Bodil Jane, Geerje Aalders, 
Ikram el Messaoudi, Guido de 
Boer en Friso Blankevoort.

De tentoonstelling is nog te zien 
tot 28 februari, van maandag tot 
en met vrijdag, 9.00 tot 17.00 uur. 
In deze tentoonstelling is ook ge-
experimenteerd met presentatie-
vormen die geschikt zijn voor vi-
sueel gehandicapten. Meer info: 
info@noord-hollandsarchief.nl

Ook in het blad van het Noord- 
Hollands Arhief is er aandacht voor 
de bijzondere tentoonstelling over 
Joh. Enschedé.

Man bedreigd en mishandeld in Haarlem
Haarlem - Donderdagavond 2 ja-
nuari omstreeks 18.55 uur is een 
IJmuidenaar mishandeld door 
twee mannen in de Haarlemse 
Ter Spijtstraat. De twee mannen 
wilden de IJmuidenaar mogelijk 
beroven.

De man uit IJmuiden werd door 
het tweetal bedreigd met een 
mes en werd gedwongen achter 
in zijn auto te gaan zitten. Hij pro-
beerde weg te komen en werd 
tijdens zijn vlucht door een van 
de twee daders geslagen en ge-
schopt. Desondanks wist hij toch 
weg te komen en riep de hulp in 
van een bestuurder van een zil-
verkleurige auto die kwam aan-
rijden. Deze automobilist stopte 
waardoor de verdachte die ach-
ter de IJmuidenaar aan zat, weg-

rende. Het geschrokken slachtof-
fer belde aan bij een woning aan 
de Kleverlaan en werd opgevan-
gen door bewoners, waarna de 
politie is gebeld.

De politie heeft een onderzoek 
ingesteld en is op zoek naar men-
sen die mogelijk iets gezien heb-
ben donderdagavond in de Ter 
Spijtstraat of de directe omge-
ving van de Kleverlaan, dat te ma-
ken kan hebben met het incident. 
De politie zou ook heel graag met 
de automobilist, die stopte voor 
het slachtoffer, willen spreken.

Het signalement van verdach-
te 1: tussen de 20 en 30 jaar oud, 
donkere huidskleur, donkere ge-
watteerde jas van glimmen-
de stof. Droeg een schoudertas-

je. Verdachte 2 is ook tussen de 20 
en 30 jaar oud, heeft een donke-
re huidskleur en donker kort krul-
lend haar.

Vragen aan het publiek
Heeft u iets gezien donderdag-
avond tussen 18.50 en 19.00 uur 
dat met het incident te maken 
kan hebben? Bent u die automo-
bilist van de zilverkleurige auto? 
Dan wil de politie u graag spre-
ken, u kunt een belangrijke getui-
ge zijn.

Ook overige getuigenissen wor-
den op prijs gesteld. Belt u met 
de recherche in Haarlem via tel.
nr. 0900-8844. Het gaat om  zaak-
nummer 202001332.

Bron: Politie.nl.

Jazz met Payne, 
D.Kummer en 
Vitols
Haarlem - Op dinsdag 14 janu-
ari, van 20.30-22.30 uur, treden 
Alistair Payne (trompet), Tancrè-
de D.Kummer (slagwerk) and Ul-
dis Vitols (contrabas) op in de 
Pletterij, Lange Herenvest 122 in 
Haarlem. Deze musici kun je niet 
in een vakje stoppen. Ze behoren 
tot de nieuwe generatie internati-
onale musici die zich aan de top 
van de Nederlandse jazz hebben 
genesteld. Het drietal maakt stu-
wende muziek waarbij de spe-
lers de uitersten van hun instru-
menten verkennen. De drie mu-
sici hebben elkaar ontmoet in 
2013 in Amsterdam. Sinds die tijd 
zijn ze te vinden op jazzpodia in 
heel Europa. Door hun verschil-
lende achtergronden en ervaring 
is hun muziek rijk, gelaagd en al-
tijd verrassend. De groep is vooral 
geinteresseerd in het maken van 
klankbeelden die een mix vor-
men van jazz met hedendaagse 
muziek. De arrangementen ont-
staan vaak ter plekke.
Kaarten 10 euro, vrienden 9 euro, 
Haarlem Pas en onder de 25 jaar 
7,50, WeArePublic gratis.

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

Foto aangeleverd door de Pletterij
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Geslaagde EMWG Nieuwjaarstrim
Heemstede/Zandvoort - De 
50-jarige trimvclub EMWG ge-
bruikt traditiegetrouw het strand 
om het nieuwe jaar in te luiden. 
Zo ook zaterdag 4 januari werd 
er om 8 uur ’s morgens bij strand-
tent Tijn Akersloot (Zandvoort-
Zuid) verzameld. Het is een tra-
ditie geworden, die al zeker 25 
jaar door de vereniging wordt ge-
daan.

Het donkere Groenendaalse bos 
wordt dan 1 keer per jaar verwis-
seld voor het open strand. Onge-
acht het weer (sneeuw, storm, re-
gen) wordt deze traditie in ere ge-
houden.
Deze keer viel een strakke wind 
ons ten deel en daar moet dan 
eerst tegenin worden gerend. 

Dan is het strand lang. Geluk-
kig laag water, dus op het harde 
zand kan goed gelopen worden. 
Met sport en spel wordt het uur 
vol gemaakt en is iedereen heer-
lijk uitgewaaid, waarna, ook tradi-
tiegetrouw, koffie met appeltaart, 
al dan niet met slagroom, genut-
tigd wordt.

Mocht u dat ook een keer mee 
willen maken, dan kunt u op za-
terdagmorgen om 8 uur in het 
Groenendaalse Bos langskomen 
en lekker mee trimmen. (Verza-
melen op de parkeerplaats links 
van Restaurant Groenendaal.) U 
hoeft geen volleerd trimmer te 
zijn. Het sociale onderlinge as-
pect is een zeer gewaardeerd on-
derdeel van de trimclub.
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Heemstede Cup bij 
voetbalvereniging V.E.W.
Heemstede - Aanstaande zater-
dag 11 januari is voetbalvereni-
ging V.E.W. aan de Sportparklaan 
10 in Heemstede gastheer van de 
jaarlijkse Heemstede Cup. Samen 
met buurtclubs HFC Heemstede, 
RCH en HBC wordt bepaald wie 
zich het komende jaar de sterkste 
club van Heemstede mag noe-
men. Het is alweer de vijfde edi-
tie van het snelle mini-toernooi, 

waarin de Heemsteedse teams 
in wedstrijden van slechts 30 mi-
nuten het verschil zullen moeten 
maken. Vorig jaar ging HBC met 
de titel aan de haal.
Het toernooi gaat om 13 uur van 
start met de eerste mini-derby 
van de dag: VEW – RCH. Na afloop 
blijft de kantine van VEW open 
voor een gezellige borrel met al-
le teams en supporters.

Ex-Internationals net iets te sterk 
voor HFC Zaterdag 1 team
Haarlem - Op zaterdag 4 janu-
ari werd de traditionele Nieuw-
jaarswedstrijd afgewerkt. Voor 
de 97ste keer troffen teams van 
oudgedienden Internationals en 
HFC elkaar. Werd er in het verle-
den altijd op 1 januari gespeeld, 
de ex-profs geven er de voorkeur 
aan op de eerste zaterdag van het 
nieuwe jaar te spelen. Helaas la-
ten de echte grote namen ver-
stek gaan, zodat het team onder 
leiding van Sjaak Swart en Bennie 
Wijnstekers het met de wat min-
dere goden moet doen.

De Kon. HFC maakt er niettemin 
een vrolijke dag van. In de vroe-
ge ochtend werd de buurt al op-

geschrikt door harde muziek uit 
de luidsprekers. Het teken dat het 
Bibbertoernooi kon beginnen. 
Met 16 teams spelen verschillen-
de groepen zes tegen zes op een 
kwart veld. Ludiek namen als De 
Klasbakken, Sneeuwwitje en de 
7 dwergen, of FC Pilsbunker. Spe-
lers uit onder 19 bleken de sterk-
sten te zijn. Intussen werd op het 
hoofdveld een wedstrijd afge-
werkt tussen de HFC-jeugd O-13 
tegen het Haagse HVV O-13. Met 
maar liefst 9-0 bleek HFC over de 
betere talentjes te beschikken. 

Hierna maakten de voormalige 
vrouwen van het Nederlands elf-
tal zich op om tegen het eerste 

damesteam van HFC te spelen. 
De selectie van de Oranje-dames 
bleek goed te zijn voor 855 inter-
lands. Met 146 caps was Dyanna 
Bito de speelster met de mees-
te interlands in de benen. Na een 
3-0 voorsprong gaven de Oranje-
dames de wedstrijd nog bijna uit 
handen en lieten zij HFC terug-
komen tot 3-2. Het plezier straal-
de ervan af, voor tijdens en na de 
wedstrijd.

Als sluitstuk mocht het zaterdag-
team van HFC het opnemen te-
gen mannen als John van ’t Schip, 
Aron Winter, Michael Mols, Si-
mon Tahamata en minder be-
kenden uit het recente verleden. 

Geen van de teams kwam tot een 
echt overwicht, al moest doel-
man Sander Westerveld de Oran-
je mannen wel met fraaie reddin-
gen in de race houden. Een straf-
schop, genomen door Glenn Hel-
der, bracht Oranje op voorsprong. 
Net voor het eindsignaal kreeg 
ook HFC een penalty te nemen. 
Opnieuw was Westerveld de held 
toen hij de bal keerde. Met een 
1-0 overwinning mocht aanvoer-
der Aron Winter de wisselbeker in 
ontvangst nemen. 

Op zaterdag 2 januari 2021 gaat 
de traditie verder.
 
Eric van Westerloo

Foto’s: Robert van Koolbergen

Leer hardlopen in 2020 bij Lopers Company by Enno
Heemstede - In januari 2018 be-
gon Lopers Company by Enno in 
Heemstede met de eerste cursus 
Hardlopen voor Beginners. Rond 
de 15 deelnemers telde deze eer-
ste groep, die in 13 weken goed 
leerde hardlopen. Inmiddels zijn 
we twee jaar verder, zijn er zes 
cursussen gegeven en hebben 
meer dan 70 sportievelingen le-
ren hardlopen.

De kracht van deze cursus is de 
rustige opbouw van het hard-
lopen en het gelijk leren van de 
goede looptechniek. De eerste 
weken worden kleine stukken 
hardlopen afgewisseld met wan-
delen. Daarnaast leren de deelne-
mers elke week een ander facet 
van het hardlopen. Dit is een be-
proefde methode die door de At-
letiekunie is ontwikkeld en door 

Lopers Company by Enno op de-
zelfde wijze wordt gegeven. Op 
maandag 13 januari start een 
nieuwe cursus. Er is nog plaats 
voor nieuwe cursisten, dus schrijf 
je snel in. 

Loop je al met regelmaat hard, 
dan zijn de trainingen voor ge-
vorderde lopers wat voor jou. De-
ze worden op drie niveaus gege-
ven, zodat er voor elk type loper 
een passende groep is. 

Wil je met één van deze groepen 
kennis maken? Je bent altijd wel-
kom om een keer op proef mee te 
doen.
Bij welke groep je ook aansluit, je 
krijgt altijd van een gediplomeer-
de trainer les en een persoonlijk 
schema voor het doel dat jij be-
paalt.

Alle informatie hierover staat op: 
www.loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen. Binnen-
lopen bij Lopers Company by En-

no op de Binnenweg 35 in Heem-
stede kan natuurlijk ook. Daar 
kun je gelijk alle antwoorden op 
je vragen krijgen.

Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno

Mager resultaat kampioenschap bridgeclub Bel Air
Heemstede - Voor de vierde zit-
ting om het kampioenschap van 
Kennemerland kwamen zaterdag 
4 januari 156 bridgers naar het 
GSV-gebouw aan de Frans Schu-
bertlaan te Heemstede.

Van de A-lijn bleven er vier pa-
ren thuis, ziek of met vakantie. De 
overige twintig paren streden om 
de beste resultaten, iets wat niet 
altijd goed ging. Marjan Jansen 
en Ada Lohuis konden geen goed 
doen. Met 34,03% eindigden zij 
als laatsten en vielen weg uit de 
top drie. Ondanks het magere 
resultaat van 49,77% behielden 

Lenie v. Rixel en An Vink de eerste 
plaats vast, al is het verschil met 
nummer twee, Agnes Hulsebosch 
en Tiny Uitendaal maar 1%.

De huidige kampioenen Tine Mo-
lenaar en Joke Meijer begonnen 
niet goed. Tine was het vergeten 
en na een belletje kwam zij toch 
nog opdraven. Kennelijk had dat 
geen stress veroorzaakt, want 
het stel werd eerste met 62.27% 
en klom van 5 naar 3. Herman 
v.d. Peet moest ook gebeld wor-
den. Dacht dat het om 13.30 be-
gon. De behaalde 49,31% was 
niet genoeg om de laatste plaats 

die hij met Yola Sweering in-
neemt te verlaten. Willy Grooten-
dorst moest noodgedwongen op 
zoek naar een andere partner. Bir-
te Suxdorf had zich alleen aan-
gemeld en zij ging het proberen. 
Met 56,02% waren de dames te-
vreden. Volgend maand nog een 
keer voor proef en als dat ook be-
valt worden de contracten opge-
steld.
Met een score van 68,75% klom-
men Tonny Lammers en Carla 
Hill naar de eerste plaats van de 
B-groep. Ans Heemskerk speel-
de met Loet v. Dijk en hun sco-
re van 57,99% werd gecorrigeerd 

naar 55%. Emma de Roos speelde 
met Ria Heemskerk (inv) en hun 
score van 37,50% werd gecorri-
geerd naar 45%, maar daardoor 
zakten zij met haar vaste partner 
Ria Franken van 1 naar 6. Marjan 
Sanders en Truus Huntelaar lever-
den een puike prestatie. Meestal 
eindigen zij in de onderste regio-
nen, maar nu werden zij in de D-
lijn eerste met 58,93%. 

Lenie Houtkamp en Irene Jonkers 
werden eerste in de E-lijn met 
56,94%, maar dat is nog niet vol-
doende om naar de grote zaal te 
promoveren.

Schaken voor 
kinderen
Heemstede/regio - Schaken is 
goed voor kinderen maar ook 
heel leuk. Inmiddels hebben al 
meer dan 900 kinderen leren 
schaken in Haarlem, Heemstede 
en Bloemendaal door de schaak-
trainers van stichting Buurt-
schaak. Vanaf februari begint er 
weer een nieuwe serie schaak-
lessen voor kinderen tussen de 
6 en 12 jaar. In 16 lessen leren 
kinderen de basisregels van het 
schaken, ze krijgen een schaak-
boek, toegang tot een schaak-
app om ook thuis te oefenen en 
eindigen met een officieel diplo-
ma van de schaakbond. Dankzij 
giften van stichtingen en parti-
culieren is de eigen bijdrage be-
perkt tot 60 tot 70 euro per kind. 
De lessen zijn altijd van 15.30 tot 
16.30 uur, op maandag in Heem-
stede in de Nicolaas Beetsschool 
en in Bloemendaal in de Theresia-
school, op woensdag in Haarlem 
in de Bos en Vaartschool, op don-
derdag in de Kleverparkschool 
en op vrijdag in de Koningin Em-
maschool. Daarnaast zijn er de 
komende weken verschillende 

schaaktoernooien voor kinderen, 
ook voor beginners. Op 19 febru-
ari organiseert stichting Buurt-
schaak, in samenwerking met 
het TATA, een jeugdschaaktoer-
nooi in Wijk aan Zee. De groot-
meesters spelen van 10 tot en 
met 26 januari het bekende TA-
TA-schaaktoernooi met bekende 
namen als de wereldkampioen 
Magnus Carlsen en de Nederlan-
der Anish Giri. Voor de kinderen is 
er in het weekeinde van 18 en 19 
januari een schaakfestival met al-
lerlei activiteiten zoals onder an-
dere schminken, theater, jong-
leren en verschillende varianten 
van schaakspelletjes. Een evene-
ment waarbij niet alleen de scha-
kers van de familie zich kunnen 
vermaken. Op zondag 2 februari 
wordt er in het Kennemer Sport-
center het schoolschaaktoernooi 
van Haarlem en omgeving ge-
speeld waar teams van de basis-
scholen strijden om het kampi-
oenschap van de regio. Dit toer-
nooi wordt gespeeld in teams 
van 4 spelers per schoolteam. De 
afgelopen jaren was dat altijd een 
groot succes met 200 kinderen 
van 25 verschillende basisscho-
len.
Aanmelden en informatie via:
www.buurtschaak.nl.



9 en 23 januari
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Van 
14-15.30 u.

9 januari, 23 januari en
5 februari

  Monnikenwerk: kloosterlingen 
aan het woord in Verhalenhuis. 
Van Egmondstraat 7, Haarlem-
Noord. 20 u., toegang € 5,-. Re-
serveren: www.verhalenhuis-
haarlem.nl/monnikenwerk.

16 januari
  Lezing over Suzanne Valadon 
bij Kon. NVVH-Vrouwennet-
werk. Herenweg 88a, het oude 
EHBO-gebouw in Heemstede. 
Aanvang 14 u. Toegang leden: 
gratis; niet leden: € 2,50.

  Ligconcert Tibetaanse klank-
schalen. WIJ de Luifel Heem-
stede, Herenweg 96. Heem-
stede Aanvang 20 u., kosten 
€ 10,-. Reserveren via www. 
wijheemstede.nl of op tel.: 023-
54838 28.

30 januari
  Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding organiseert de le-
zing ‘Wat gebeurt er met de 
ziel na de dood?’ door schrijver 
Willem Glaudemans.  Haarlem-
merhout Theater, Van Olden-
barneveldtlaan 17, Haarlem. 
Inloop 19 u, aanvang 19.30 u.  
Op basis van het ‘Boek van het 
Eeuwige leven - Een cursus in 
sterven’ neemt Glaudemans 
tijdens deze lezing de deelne-
mers mee op zielenreis.

10 januari
  Yellow Submarine Quartet bij 
20 jaar Trefpunt café. Aanvang 
20.30 uur, inloop om 20 uur. Lo-
catie: Akonietenplein 1 Benne-
broek.

  Plexat Denk & Doen. Plexat in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Van 19-20.30 u. Entree 
€3,- per deelnemer, ouders vrij 
entree.

17 januari
  Businessclub wereldvrouwen: 
hoe hou je overzicht over je 
geld? WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang 15.30 u. Opgeven op 
tel.: 023-5483828.

  Mediaspreekuur, 14-15:30 uur 
Bibliotheek Heemstede, Julia-
naplein 1 in Heemstede. Gratis.

11 januari
  Heemstede Cup bij voetbalver-
eniging V.E.W. Sportparklaan 
10, Heemstede. Vanaf 13 u. 

▲

  Duo Le Coultre & Den Hengst 
in Nieuwe Kerk. Kerksplein 36 
in Haarlem. Aanvang 15.30 u., 
toegang gratis met vrijwillige 
deurcollecte.

  Natuurexcursie in de Ooster-
plas. Gratis.  Verzamelen om 
10 u. bij het informatiebord, in-
gang Bleek en Berg, Bergweg 
60, Bloemendaal. Aanmelden  
via www.np-zuidkennemer-
land.nl of tel. 023-5411123.

Za 18 januari
  Mix-It Disco bij Plexat. Jeugd-
ruimte van Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Van 
19.30 -22 u. Entree € 7,- incl. 2 
frisdrankjes. Meer informatie 
via 023 5483828 of per e-mail 
plexat@wijheemstede.nl.

1 februari en 7 maart
  Oud Zandvoort wandeling op 
iedere eerste zaterdag van de 
maand. Zandvoorts Museum, 
Swaluestraat 1 in Zandvoort. 
Tijdstip: 14 u., prijs: € 5,- per 
persoon.

12 januari
  Vlooienmarkt in Sportplaza 
Groenendaal. Sportparklaan 
16,  Heemstede. Van 9.30-16 u. 
Toegang: 2,20 euro p.p., kinde-
ren t/m 11 jr. gratis. Meer infor-
matie op: www.mikki.nl.

  Nieuwjaarsconcert Heem-
steedse Kunstkring. De Oude 
Kerk, Wilhelminaplein in 
Heemstede. Aanvang 14 u. 
Na afloop Nieuwjaarsreceptie. 
Leden gratis. Introducés: €10,-.

  Peuter & Kleuterpret Winter-
wonderland. Plexat, Herenweg 
96, Heemstede. Van 11-12.30 
u.  Entree: € 6,- per kind. Geen 
pin. Ouders/begeleiders zijn 
gratis. Opgeven via www.wij-
heemstede.nl of via: 023-
5483828.

19 januari
  Odeon Kwartet bij Theecon-
cert in de Oude Kerk. Wilhel-
mina-plein, Heemstede. Aan-
vang: 15 u. Toegang gratis, na 
afloop vrijwillige deurcollecte 
waarbij uw bijdrage zeer wel-
kom is.

13 januari
  Workshop ‘Overstappen naar 
Windows 10’ door Senior-

Web. De Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Van 10-12 u. 
Kosten: € 22,- voor twee bij-
eenkomsten. Opgeven: www. 
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Nieuwjaarsmenu met stamp-
potten. De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aan tafel tus-
sen 17.15-18 u. Kosten € 11,50.  
Reserveren tot uiterlijk 10.00 
uur op de dag zelf, via 023 - 
5483828.

14 januari
  Trefpuntlezing over Egypti-
sche God Bes. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 13.30 
u. Entree € 5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 023 – 5483828.

15 januari
  Activiteiten Knutselclub (5-10 
jaar). Van 13.30 -15 u. bij WIJ 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kosten: 
€5,- per keer of een kaart voor 
5x kost €22,50. Graag per keer 
aanmelden via: 5483828. 

  Taalsoos, 10.15-11:30 uur Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

22 januari
  Het Nationale Voorleesont-
bijt, 9.15-10:15 uur Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Gratis.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 januari

  Exposite Luna Meis ‘Egypte in 
de Luifel’. Herenweg 96, Heem-
stede. Info: www.lunameis.com.

  Expositie ‘Nieuwe Groei’. Raad-
zaal, van het raadhuis Heem-
stede, Raadhuisplaein 1, 
Heemstede.

31 januari t/m 1 juni
  Familietentoonstelling Dino-
makers in Teylers Museum. 
Spaarne 16, Haarlem. Meer in-
formatie op: https://www.tey-
lersmuseum.nl/

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoorts-
museum.nl.
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Afscheid 2019 met Harmonie St. Michael

Oudejaarsviering in H. Bavo
Heemstede - ‘Joy to the world’. 
Vreugde aan de wereld klinkt als 
een lied uit onze tijd, maar is ei-
genlijk al heel oud, bijna zo oud 
als de parochie H. Bavo die in 
2019 325 jaar bestond en de song 
‘Joy to the world’, net 300 jaar. Te-
rugkijkend op het jaar 2019 was 
het voor de H. Bavoparochie een 
juweeltje. Een kerkgebouw dat 
140 jaar bestond en dan die pa-
rochie 325 jaar. Dat werd gevierd 
met een jubelwijn die een flink 
bedrag opleverde voor de kosten 
van vieringen en onderhoud.

De parochianen koesteren hun 
kerk: ze weten ook hoe je feest 

moet vieren. Wat zag die kerk er 
mooi uit tijdens de jubileavie-
ringen met grote draperieën en 
veel zangkoren. Zelfs van het af-
scheidnemen van een jaar we-
ten ze nog een feest te maken. 
Dat begon veertig jaar geleden 
toen koordirigent Nick Smit en 
kapelaan Co Welling de ouder-
jaarsviering wilden laten knallen. 
Niet met rotjes en sterretjes, veel 
meer was er toen niet, maar echt 
knallen. De Harmonie St. Michael 
kwam en bleef. Wat klinkt die mu-
ziek toch mooi in die kerk, noem 
het maar knallen! De eerste jaren 
gingen na afloop de grote deuren 
open en stonden er grote potten 

Bengaals vuur. Dat maakte meer 
indruk dan het geknal.

Naast de liederen die St. Michael 
dinsdagavond speelde en die 
je gemakkelijk mee kon zingen, 
was er ruimte voor lezingen, een 
overweging van Pater Tristan en 
een heel toepasselijk ‘Land of ho-
pe and glory’, met een tekst van 
IJs Tuin. Erika Kerkstra van het pa-
rochieteam had voor de ook ju-
bilerende Harmonie St. MIchael, 
dit jaar 110 jaar, een boeket dat 
ze overhandigde aan de dirigent 
John Brouwer.

Ton van den Brink

Heemstede - De bewoners 
van het oostelijk deel van de 
Alberdingk Thijmlaan zijn het 
nieuwe jaar heel gezellig be-
gonnen. In september kon 
hun geplande straatborrel op 
het laatste moment niet door-
gaan. Een aantal straatgeno-
ten kwam daarom half decem-
ber spontaan in actie om een 
Nieuwjaarsborrel te organise-
ren. Met een grote opkomst 
als resultaat en veel succes en 
complimenten voor de organi-
satoren. Onder het genot van 
heerlijke zelf gemaakte erw-
tensoep, glühwein en natuur-
lijk de allerlekkerste oliebollen 
en nieuwjaarsrolletjes wenste 
iedereen elkaar een prachtig 
2020 toe. Beter kun je als bu-
ren het nieuwe jaar toch niet 
beginnen?

Eerste activiteit viering 400 jaar Heerlijkheid Heemstede

Adriaan Pauwbier bij 1ste Aanleg
Heemstede - Als baby kreeg Adri-
aan al bier te drinken. Niks bijzon-
ders in die tijd want water was 
levensgevaarlijk en bier smaak-
te. Hij kocht Heemstede in 1620, 
nu vierhonderd jaar geleden, dat 
was voor Marianne Wever de re-
den om bij de gemeente te reage-
ren op een oproep voor het Beste 
Idee om 2020 het jaar van Adri-
aan Pauw te maken. Er werd een 
Stichting Adriaan Pauw opgericht 
die met de voortvarendheid van 
Adriaan een activiteitenagenda 
samenstelde waar geen Heem-
stedenaar omheen kan.

Te beginnen met een eigen bier-
tje voor Pauw bij café de Eerste 
Aanleg. Zondagmiddag proef-
den de bestuursleden Erik Groot, 
Tjako Rookmaker, eigenaar 1ste 
Aanleg Kees Heger, Ben Steine-
bach en Marianne Wever, met 
een pauwenshawl die iedereen 
past, het echte Adriaan Pauw-
bier met als reactie “Kom maar 
door voor het hele jaar!” De trots 
van Kees Heger. Een echt tapbier-
tje met 6,5 % alcohol, tapbier, dat 
smaakt als blond bier, dus geen 
pils. In een origineel glas van de 
brouwer Berging.

Het bestuur zit vol plannen waar-
van er al veel zijn aangedragen 
door de bevolking. Zo heeft de 
voetbaljeugd al in de sportzaal 
Groenendaal hun oliebollentoer-
nooi ‘Adriaan Pauw’ gespeeld. 
Illustrator Eric Coolen heeft een 
wanddecoratie ontworpen voor 
de Oude Kerk, bezocht Adriaan 
Pauw de Nieuwjaarsreceptie in 
het Raadhuis, houdt Hillebrand 
de Lange op 4 februari een le-
zing over ‘De Heerlijkheid Heem-

stede’ bij Trefpunt WIJ Heemste-
de, begint er een expositie op 15-
16 maart in de Pauwehof en is er 
een schermtoernooi op 4 mei in 
Sportplaza.
Hou verder de maand mei in de 
gaten met veel activiteiten, die u 
kunt lezen in de Heemsteder die 
de agenda van uw gastheer Adri-
aan Pauw bijhoudt. Wij zien el-
kaar bij Adriaan.

Ton van den Brink

V.l.n.r.: Erik Groot, Tjarko Rookmaker, Kees Heger, Ben Steinebach en 
Marianne Wever.

Gezellig begin 2020 voor 
Alberdingk Thijmlaan

Het CDAHeemstede wil een vuurwerkverbod 
in Heemstede. Wij nemen dan ook afstand van 
de opstelling van het landelijke CDA.
 
Want, het is niet normaal dat brievenbussen, 
vuilnisbakken en parkeerautomaten moeten 
worden beschermd tegen beschadigingen 
door vuurwerk. Dat de verloven voor politie en 
andere hulpverleners ook in Heemstede moe-
ten worden ingetrokken om een veilige jaar-
wisseling mogelijk te maken. Dat bewoners 
rond middernacht de straat niet op durven 
omdat zij bang zijn geraakt te worden door 
vuurwerk, of door luchtverontreiniging pro-
blemen krijgen met ademen. En het is ook niet 
normaal dat de gemeenschap moet opdraaien 
voor de extra kosten van vernielingen, het op-
ruimen van de rotzooi en de handhaving.
 
Het plezier dat velen beleven aan vuurwerk 
heeft een keerzijde voor anderen die datzelfde 
plezier als overlast ervaren. Dit stelt een grens 
aan het principe van individuele vrijheid. Daar-

om moet Heemstede gebruik maken van de 
bestaande mogelijkheid om bij de komende 
jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod 
te laten gelden voor de gemeente. De politie 
heeft aangegeven dat een algeheel verbod 
makkelijker kan worden gehandhaafd dan de 
bestaande situatie.
 
Een verbod is een laatste middel dat je inzet 
als vrijwillige maatregelen geen effect heb-
ben. De gemeente kan met een verbod aan de 
landelijke overheid laten zien dat er ook be-
hoefte is aan landelijke maatregelen. Dit is een 
voorbeeld van subsidiariteit, een van de vier 
politieke beginselen van het CDA. CDA Heem-
stede heeft ook binnen haar partij dit stand-
punt kenbaar gemaakt.

Net als afgelopen jaar proberen wij dit onder-
werp te agenderen en een meerderheid in de 
gemeenteraad te krijgen.

O. Boeder, fractievoorzitter CDAHeemstede

INGEZONDEN: POLITIEK

Vuurwerkverbod in Heemstede

Geen aangiften vernielde auto’s
Heemstede - In de nacht van za-
terdag 4 op zondag 5 januari wer-
den in Heemstede meerdere au-
to’s vernield. Ze stonden gepar-
keerd in de Herman Heijerman-
slaan, Jacques Perklaan, Frederik 
van Eedenplein en Willem Kloo-
slaan. Van deze vernielingen is 
nog geen aangifte gedaan, zo laat 
de politie Bloemendaal/Heem-
stede/Zandvoort weten. Is uw au-

to vernield of kent u iemand van 
wie de auto is vernield? Doe dat 
aangifte bij de politie zodat ver-
der onderzoek gedaan kan wor-
den. Heeft u informatie die kan 
bijdragen aan de opsporing van 
de dader(s), ook dan svp reage-
ren. Zaaknummer: 2020002859 
via tel. 0900-8844.

Bron: Politie.nl
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

Publieksbalie:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en donderdag 
van 17.00-19.30 uur (voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland, melding 
voorgenomen huwelijk en naturalisatie).
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur: 
uitsluitend voor ophalen identiteitsbewijzen, 
paspoorten en rijbewijzen.
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten) voor een verklaring 
voorgenomen huwelijk, vestigingen vanuit het 
buitenland en naturalisatie moet u altijd vooraf een 
afspraak maken, zowel ’s ochtends als ‘s middags. 
Voor het maken van een afspraak: bel 14 023, 
of doe dit online via www.heemstede.nl

Bouw en woningtoezicht:
Zonder afspraak
Werkdagen van 8.30-13.00 uur 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur. 
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). Telefoon: 14 023

Loket Heemstede:
Zonder afspraak
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Met afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur. 
(vrijdagmiddag gesloten) 
U kunt ook een afspraak maken voor een 
huisbezoek. Telefoon: (023) 548 30 40

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

Heemstede

Heemstede

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg

Aanmelden e-mailnieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over Heemstede? Abonneer u dan op 
de nieuwsbrief van de gemeente. U ontvangt periodiek de nieuwsbrief in uw mailbox. 
Meld u aan via www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 

- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffi  erecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Anna Blamanlaan 1, het plaatsen van 

een overkapping met zonnepanelen, 
wabonummer 516393, ontvangen 
19 december 2019

- Dr. P. Cuyperslaan 3, het optrekken van 
de zijgevel t.b.v. het trappenhuis, het 
plaatsen van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 515986, 
ontvangen 19 december 2019

- Dr. Schaepmanlaan 2, het uitbreiden van 
een woonhuis met een erker, wabonummer 
517399, ontvangen 20 december 2019

- Glipper Dreef 194, het wijzigen van de 
constructie van een tussenmuur bij het 
trappenhuis, wabonummer 512339, 
ontvangen 13 december 2019

- Herenweg 129, restaureren en aanpassen 
Rijksmonument, wabonummer 515942, 
ontvangen 19 december 2019

- Javalaan 31, de aanbouw van een erker 
aan de zijgevel, wabonummer 512756, 
ontvangen 14 december 2019

- Julianaplein 1, het wijzigen van 
de fi etsenstalling achter PLEIN 1,  
wabonummer 517169, ontvangen 
23 december 2019

- Scheldelaan 20, het realiseren van nieuw 
kozijn voorgevel, wabonummer 513361, 
ontvangen 16 december 2019

- Sportparklaan 12, het plaatsen van 
een loods voor de reddingsbrigade, 
wabonummer 516354, ontvangen 
19 december 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Melchior Treublaan 11, het kappen van een 

Noorse esdoorn en een den, wabonummer 
492577,  verzonden 3 januari 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Evenementenvergunning 
Foodfestival Eats & Beats
Op 2 januari 2020 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Jorevents voor het 
organiseren van een après-skifoodfestival op 
het Wilhelminaplein op 7 en 8 februari 2020.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 

het wegverkeer, toestemming gegeven 
het Wilhelminaplein af te sluiten tussen 
de Achterweg/Nicolaas Beetslaan en de 
Camplaan/Cloosterweg vanaf 6 februari 
10.00 uur tot 9 februari 2020 14.00 uur. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Workshop Positief Opvoeden 
‘Omgaan met emoties 
van tieners’
Op donderdag 7 maart organiseert het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de gratis 
Positief Opvoeden workshop ‘Omgaan met 
emoties van tieners’. De workshop vindt plaats 
van 19.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur) 
in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 
Tijdens deze workshop krijgen ouders 
informatie over factoren waardoor tieners 
emotioneel kunnen worden. Er worden 
praktische suggesties gegeven over hoe je als 
ouder je tiener kan leren omgaan met emoties.
Ouders, die kinderen hebben in de leeftijd van 
12 tot 16 jaar, kunnen zich hiervoor aanmelden 
via www.cjgheemstede.nl.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter




