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Herfstfotoprijs overhandigd 
aan winnaar Philip Fontana
Heemstede - Zaterdag 23 no-
vember nam de trotse winnaar 
Philip Fontana de prijs voor de 
mooiste herfstfoto uit handen 
van Vincent van Dijk in zijn foto-
zaak op Binnenweg 137. Vincent 
had de winnende foto prachtig 
afgedrukt en ingelijst.

Philip Fontana is Amerikaan en 
komt uit New York. Hij woont 
sinds 2017 in Heemstede en hij 
werkt als expat. Hij heeft daar-
voor negen jaar in Dubai ge-
woond en gewerkt. Fotograferen 
is zijn grote hobby. Zijn foto’s zijn 
met recht indrukwekkend te noe-
men.

De winnende foto is gemaakt met 
een Nikon D800 spiegelrefl exca-
mera, in wandelbos Groenendaal. 
Philip: “Ik vind zelf de compositie 
van deze foto zo mooi door het 
contrast van licht en donker. Het 
goudgele bladerendek met de 
zwarte takken maakt deze foto 
bijzonder.” Zijn vrouw Bep raad-
de hem aan niet de boom in zijn 
geheel te fotograferen, maar een 
deel van de boom. Dat geeft de-

ze foto een speelser en abstracter 
eff ect. Philip houdt van het wan-
delbos Groenendaal en de wisse-
ling van de seizoenen. “De prach-
tige kleuren in de herfst doen me 
denken aan de periode van de
Indian summer in de Verenigde 
Staten waar ik vandaan kom”, legt 
hij uit.

Philip werkt ook met een kleine 

pocketcamera en zelfs met een 
camera op een drone. Met de 
laatste camera wist hij vorig jaar 
in de derde week april een bloei-
end bollenveld bij zonsopkomst 
vast te leggen, op de foto hieron-
der. Philip, namens de Heemste-
der en Foto Vincent van Dijk van 
harte gefeliciteerd met je prijs!

Bart Jonker

V.l.n.r.: Philip Fontana krijgt zijn prijs overhandigd door Vincent van Dijk. 

De dronefoto van het bollenveld, gemaakt door Philip Fontana.

Kom de sfeer proeven!
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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)

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Herfstig Heemstede in beeld
Heemstede - Deze porseleinzwam in wandelbos Groenen-
daal doet qua uiterlijk zijn naam eer aan en is een bijzonder 
en sprookjesachtig fenomeen. De 3-10 cm brede hoed is in de 
jeugd bolvormig, later convex. De witte lamellen zijn dik en 
staan uiteen. De witte of lichtgrijze  steel is slank met bovenaan 
een ring die aan de bovenkant geribbeld is. Ook het vlees is wit 
en heeft geur noch smaak. De sporen zijn wit. Meestal komen 
ze voor op takken en stammen van beuken.   
Foto: Marenka Groenhuijzen

20% KORTING
OP HET GEHELE ASSORTIMENT*

*Check de voorwaarden

Kijk voor meer informatie en acties op www.willemsedierenvoeders.nl

BLACK FRIDAY
29 / 30 NOVEMBER

BLACK FRIDAY SALE
10x OZONZUURSTOFTHERAPIE

VOOR 100 EURO!
OF

20x SPORTEN
TUSSEN 17.00-19.00 UUR

OP MA., DI., WO. EN DO.

VOOR 200 EURO!
GELDIG T/M 29-11-2019

WWW.LARIVA.NL

Sinterklaas in Pietenpakhuis
Heemstede - Een heel bijzon-
dere man. Sinterklaas op de Bin-
nenweg met zijn eigen liedjes die 
je al van verre in de winkelstraat 
hoort. Hij heeft zijn eigen win-
kel en eigen medewerkers die je 
goed kunt herkennen. Zwarte ge-
zichten nog uit de tijd dat de ka-
chels gestookt werden met ko-
len en die zwart zijn als roet. Dat 
zingen ze zelfs. Ze heten allemaal 
Piet en lachen de hele dag. Sin-
terklaas werd geboren als een rijk 
jochie en heeft als bisschop al-
tijd veel weggegeven. Cadeau-
tjes geven aan kinderen die zijn 
pieten door de schoorsteen wis-
ten te brengen. Cadeautjes die 
hij koopt in de winkels op de Bin-

nenweg en de Raadhuisstraat, 
want daar is dat zo vertrouwd, hij 
vindt er alles wat de kinderen en 
de grote mensen vragen. Ook dit 
jaar ziet de Sint weer nieuwe, jon-
ge winkeliers die een winkel be-
ginnen. Knap hoor. Zaterdagmid-
dag waren er veel kinderen in zijn 
winkel want ze konden zich la-
ten schminken en mochten kleur-
platen inkleuren. Met Sinterklaas 
op de foto mocht ook, wel even 
spannend, maar die pieten kun-
nen zo lief kijken.

Ton van den Brink

Meer Sinterklaasfoto’s elders in deze
Heemsteder.

In deze krant de 

Eneco verkocht: Heemstede miljoenen rijker
Heemstede - Energiebedrijf Ene-
co is verkocht. Als medeaandeel-
houder van Eneco deelt Heemste-
de mee in de winst die ontstaat 
nadat het bedrijf op 25 november 
is verkocht aan het Japanse Mit-
subishi.

Heemstede bezit 0,9 % van de 
aandelen in het bedrijf sinds het 
eigen energiebedrijf van de ge-
meente in de jaren 70 is overge-
dragen aan wat later Eneco is ge-
worden.
Er valt ruim vier miljard euro te 

verdelen over een groot aan-
tal Nederlandse gemeenten. Het 
precieze bedrag voor Heemstede 
is niet bekend, maar zal rond de 
35 miljoen euro liggen. Over wat 
Heemstede met het geld gaat 
doen, daar verschillen de me-
ningen over binnen de politiek. 
Er gingen in 2017, toen bekend 
werd dat er op termijn een fl ink 
bedrag zou vrijkomen, al stem-
men op om de schuld van Heem-
stede te verlagen. Gezien de 
enorme fi nanciële inspanning die 
nodig is voor de energietransitie, 

zou het geld daar ook best voor 
kunnen gebruikt.
Er zal nog wel het nodige over 
worden gesproken in politiek 
Heemstede, want ook het verkeer 
vraagt fl inke investeringen. Het 
geld in de een of andere vorm te-
ruggeven aan de burger is ook 
een optie door verlaging van de 
OZB of de afvalstoff enheffi  ng. 
Opties genoeg dus om deze een-
malige meevaller nuttig te beste-
den.

Eric van Westerloo

1300 jaar
Sint-Truiden

de Heemsteder

postcode 2102 en 2105

Meld je aan - goedbetaalde bijbaan en lekker in de buitenlucht!

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

BEZORGER/STER
MET SPOED GEVRAAGD:

 

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
 
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417
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Kerkdiensten

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 1 december, 10u.
Leiding: Elske

Spreker: Arjo Barth
pionier van Huis van gebed 

Kennemerland.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 1 december, 10u.
dr. Anton Wessels (Amstelveen).

Eerste zondag van Advent.

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Donderdag 28 november, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

Zondag 1 december, 10u. 
Eucharistieviering. In Between. 

Pater Diego. Koffie.

Donderdag 5 december, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.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

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 1 december,
Oude Kerk, 10u.

Eerste Adventszondag
ds. P.I.C. Terpstra. Crèche, Kinder 

Anders-dienst, Verhalenboom en 
de Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 1 december, 10u.
1e adventzondag
 Ds. D. Verboom.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 1 december, aanvang 
10u. Voorganger ds. Scholten.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur. Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Doopsgezinde Gemeente
Postlaan 16 Heemstede

Zondag 1 december, 10.30u.
ds. S. v.d. Meer.

www.vdgh.nl

Zoals al eerder vermeld hoort 
Zandvoortselaan 171(+ boven-
woning) binnen het bouwpro-
ject van 1927 met de nummers 
179 t/m 161. Op 25 mei 1928 
wordt er al in het Haarlems 
Dagblad melding gemaakt van 
de opening van een brood- en 
banketbakkerij van ‘P.A. Hout-
man’s Electrische Bakkerijen’. 
‘Eet veel brood’ wordt er op 30 
juni geadverteerd. ‘Het is het 
gezondste voedsel’. In diverse 
advertenties wordt hun kwali-
teit geroemd, ook het banket, 
succesvol in hun filiaal in Am-
sterdam, wordt groots aange-
boden voor Heemstede. Op 20 
april 1929 een advertentie met 
een heel artikel over verontrei-
niging en besmetting van het 
brood bij o.a. bezorging. Bij ‘P.A. 
Houtman’ worden de broden 
extra goed ingepakt ter voorko-
ming van besmetting. Banket-
letters kosten in 1929 fl. 1,20 per 
pond voor het St. Nicolaasfeest.

In het stratenboek van 1 januari 
1931 komen we de naam tegen 
van ‘Carels Electrische Brood-
fabrieken NV’ met filiaalhou-
der A.J. Rosekrans op num-
mer 171. Wat wel bijzonder is, 
is dat op zaterdag 15 augus-
tus 1936 ‘Houtman’s Luxe Bak-
kerij’ haar deuren opent op nr. 
171. Volgens het stratenboek 
van Heemstede van 1 januari 
1944 zit Banketbakkerij A. van 
Aalst op 171. Na het overlijden 
van dhr. van Aalst in 1944 zet de 
weduwe de broodbakkerij nog 
voort.

Op 15 januari 1953 vraagt ‘Van 
Vessem’s Bakkerijen’ via het 
Haarlems Dagblad om een win-
keljuffrouw. De toen-foto van 

het NHA is van 1953 (weinig 
fietsen). Tot op heden is het 
een bakkerij geweest onder de 
naam ‘Van Vessem’, anno 2019 
‘Van Vessem & Le Patichou b.v.’
We komen via google ook ‘YPS 
Travel’ tegen op nummer 171.

De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 23 november 2019 
met veel fietsen de deur.

Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben, dan 

kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (77)

Adventsdienst 
Doopsgezinde 
kerk
Heemstede - Zondag 1 decem-
ber wordt in de Doopsgezinde 
Kerk aan de Postlaan de eerste 
Adventsdienst gehouden. Voor-
ganger is ds Sybout van der Meer. 
Als thema is gekozen ‘Ben jij de 
vrouw van God?’

Van der Meer ontleent het the-
ma aan een uitspraak van de 
Zuid-Afrikaanse bisschop Des-
mond Tutu, in het verhaal over 
het jongetje Kess uit Manilla, die 
in de Ridderzaal in Den Haag 
de Wereld Kindervredesprijs 
kreeg.
Tijdens deze viering op de eer-
ste Adventsdag wordt de univer-
sele Bijbeltekst van de profeet Je-
saja gelezen over de droom van 

de zwaarden die ploegen zullen 
worden.
Er is ook Lofzang over Maria.
De dienst wordt opgeluisterd 
door vocaal ensemble ‘Cantando 
Pietoso’, o.l.v Coralie Meijer.
Het ensemble zingt vijfstemmige 
liederen die aansluiten bij de tek-

sten, van ‘O nata Lux’ en ‘Laudate 
Dominum’ tot het ‘Magnificat’.

Na afloop is er gelegenheid om 
met de uitvoerenden en elkaar na 
te praten over de viering bij een 
kop thee of koffie.
De dienst is voor iedereen.

Blozende oranje zwammen
Er waren eens oranje zwammen, die wilde dat wij kwamen,
zij bloosden van verwondering en dachten: “Oei, dat is een mooi 
begin.”
En zo stonden zij alle vooruit, dat was dus een goed besluit.
En zo geschiedde het verhaal, komt het zien allemaal.

Foto en tekst: Marenka Groenhuijzen

Muzikale 
familiefilm bij 
Film en Lunch
Heemstede - Op donderdag 28 
november, van 10.30-13.30 uur, is 
er een film en lunch in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. De-
ze keer een muzikale familiefilm 
uit 2018.
Voor meer informatie over de titel 
en de inhoud van deze film kunt u 
bellen met: 023-548 38 28. 

De entree is € 13,50 inclusief 
lunch. Reserveren is verplicht, om 
teleurstellingen te voorkomen. 
Dit kan via www.wijheemstede.nl 
of telefonisch van op werkdagen 
tussen 9-13 uur: tel.: 548 38 28. 

Bij te weinig aanmeldingen is WIJ 
Heemstede helaas verplicht om 
de activiteit te annuleren. Wan-
neer u zich van tevoren aanmeldt, 
kunnen wij u bereiken.

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

Lezing Cyprus 
Afrodite
Heemstede - Diana de Wild geeft 
op maandag 2, 9 en 16 decem-
ber om 13.30 uur de lezing Cy-
prus Afrodite bij WIJ Heemstede, 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Afrodite, godin van de lief-
de, ging na haar geboorte aan 
land op Cyprus. In het Rijksmuse-
um van Oudheden in Leiden is nu 
een tentoonstelling over de oude 
culturen van dit prachtige eiland.
Graag vooraf reserveren om te-
leurstellingen te voorkomen. 
Bij te weinig aanmeldingen zijn 
wij helaas verplicht de lezing te 
annuleren. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of belt u 
op werkdagen tussen 9.00 en 13.00 
uur de receptie: 023-5483828. 

Chinees-
Indisch buffet 
in de Luifel
Heemstede - Op maandag 2 de-
cember is er weer een thema-
maaltijd bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Deze keer een Chinees-In-
disch buffet. Voor de maaltijden 
kunt u aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Kosten: € 11,50.  
Reserveren hiervoor kan tot uiter-
lijk 10 uur op de dag zelf, belt u 
hiervoor: 023 - 548 38 28.

Werkzaamheden 
ProRail
Heemstede - ProRail verricht 
werkzaamheden aan het spoor 
van donderdag 19 december, 22 
uur tot vrijdag 20 december 06 
uur. Dit kan wat geluidsoverlast 
veroorzaken voor de omwonen-
den in Heemstede rond het spoor. 
Meer info op: www.prorail.nl.
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PvdA: “Proef afvalinzameling 
Merlenhoven succesvol voorbeeld”
Heemstede - Eind 2017, nu twee 
jaar geleden, vroeg de PvdA de 
bewoners van de Heemsteedse 
wijk Merlenhoven hoe zij dach-
ten over de geplande proef om 
afval in hun wijk op proef anders 
in te zamelen. Er waren toen veel 
twijfels, met name over het aantal 
soorten vuilnisbakken dat ieder-
een erop na moest gaan houden. 
De pilot is aangepast en het colle-
ge van burgemeester en wethou-
ders is nu enthousiast over de in-
zamelmethode in Merlenhoven. 
De gemeente denkt erover deze 
methode overal in te voeren. Dat 
is voor de PvdA Heemstede reden 
om de echte gebruikers, de inwo-
ners van Merlenhoven, naar hun 
ervaringen te vragen.

Zaterdagmiddag 23 november 
liep de PvdA door de wijk en 
vroeg tientallen inwoners hoe 
het nieuwe inzamelen bevalt. In-
derdaad waren de reacties voor-
al positief. Wel komen de gebrui-
kers met adviezen voor verdere 

verbetering: Maak het gemakke-
lijker om  groter en zwaarder kar-
ton in de papierbak te schuiven. 
De klep van de restafvalbak zit nu 
best hoog en valt dicht terwijl je 
er een zak in wilt gooien; dat kan 
handiger. Ook is de vraag of dit 
nu maatschappelijk de beste en 

goedkoopste oplossing is. Maar 
vooral overheerst het gevoel dat 
het goed is dat we bewuster om-
gaan met grondstoffen en afval. 
De PvdA-fractie is blij met deze 
reacties, die haar helpen in de dis-
cussie in de gemeenteraad.

PvdA-canvasploeg vlnr Pieter van der Hoeven, raadslid Romée Pameijer 
en bestuurslid Coby Kroon.

Workshop 
Android 

smartphone
Heemstede - In deze workshop 
in de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede op woensdag 4 de-
cember, van 10-12 uur, leert u 
omgaan met de Android smart-
phone. Kosten € 5,-. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl 
of telefonisch van maandag t/m 
vrijdag tussen 9.00-13.00 uur: tel.: 
023-548 38 28.

VVD houdt 2e bijeenkomst over 
energietransitie voor bewoners
Heemstede - Wat is de invloed 
van de energietransitie op ons 
dagelijks leven? 
Maandag 9 december organi-
seert VVD Heemstede de twee-
de avond over de energietransitie 
om 20 uur bij Café De 1ste Aan-
leg, Raadhuisstraat 103, Heem-
stede, ditmaal met de focus op 

landelijke ontwikkelingen. Inloop 
vanaf 19.30 uur.

Te gast zijn twee sprekers: Marjan 
Minnesma van Urgenda en pro-
fessor Andy van der Dobbelsteen 
van de TU Delft.  Beide gastspre-
kers hebben ieder vanuit hun ei-
gen expertise en achtergrond 

een duidelijke en aansprekende 
visie wat we kunnen doen aan de 
energietransitie.

U bent van harte welkom Na af-
loop is er, met een gratis drank-
je, ruim gelegenheid om met el-
kaar verder te praten over dit on-
derwerp.

Verhaallezing
‘Zet je verlangen op aan’
Bloemendaal - Op zondag 1 de-
cember houdt Carmen de Haan 
van 14 tot 16 uur de verhaalle-
zing ‘Zet je verlangen op aan’ in 
het St. Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
in Bloemendaal. 
‘Je hart weet de weg. Ren in die 
richting’, heeft de filosoof en Soe-
fi-mysticus Rumi gezegd. In je 
hart leeft je verlangen, de mo-
tor van je bestaan. Verlangen zet 
je in beweging en geeft de rich-
ting aan hoe je leven zich gaat 
ontvouwen. Het maakt los van al-
ledaags gedoe en geeft een vrij-
heidsgevoel. Zuiver verlangen zet 
de wet van aantrekking in wer-
king. Vraag jezelf af wat je wilt in 
dit leven, wat is het meeste waar-
devol? In deze lezing krijg je tal-
loze tips.

Toegang: 9 euro inclusief koffie/
thee/fris en schrijfmateriaal.
Meer informatie op:
www.carmendehaan.nl.

Carmen de Haan.

Trefpuntlezing: De link 
tussen Picasso en González
Heemstede - Op dinsdag 3 de-
cember geeft drs. Liselot de Jong 
om 13.30 uur de Trefpuntlezing 
‘De link tussen Picasso en Gon-
zález’ in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Pablo Picasso is 
als uitvinder van het kubisme en 
door zijn extravagante levens-
wandel een bekende naam.
Laat u verrassen door de bijzon-
dere kunst van Julio González 
(1876-1942) die niet zoveel aan-
dacht heeft gekregen bij het gro-
te publiek. De recente tentoon-
stelling González, Picasso en 
vrienden in het Gemeentemu-
seum Den Haag heeft daarin te-
recht verandering gebracht. De 
spannende ontwikkeling van Ju-
lio González van metaalbewerker 
tot een vooruitstrevende beeld-
houwer kwam mede tot stand 
door de vriendschap en samen-
werking met Picasso. De cactus-
figuren van González symbolise-
ren het onverzettelijke Catalaan-
se karakter.
De entree is € 5,-. Deze populaire 
middagen 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 telefonisch 
op werkdagen tussen 9.00-13.00 
uur: tel.: 023 - 548 38 28.

Kerstfair bij Tuincentrum de Oosteinde
Hillegom/Vijfhuizen - Op zon-
dag 1 december wordt in de ves-
tigingen van Tuincentrum De 
Oosteinde in Hillegom (Zand-
laan 22) en Vijfhuizen (Schiphol-
weg 1088) een kerstfair georga-
niseerd. Op deze kerstfair wordt 
een grote verscheidenheid aan 

stands gepresenteerd. In beide 
vestigingen zijn ongeveer twintig 
standhouders aanwezig met on-
der andere kleding, cadeauartike-
len, cosmetica, maar ook stroop-
wafels en kaas. Het is de ultieme 
gelegenheid om kerstcadeautjes 
te kopen. De kerstfair wordt ge-

houden van 12 tot 16 uur. In Vijf-
huizen is van 13.30 tot 15.30 uur 
een optreden van het Trio Jazzam 
en in Hillegom zullen The Albert 
Mooneys voor een extra stuk-
je sfeer zorgen.Iedere bezoeker 
ontvangt GRATIS een hyacinth 
op pot. 

Creatieve 
middag met 
Gaby Godijk
Heemstede - Op donderdag 
5 en 19 december is er weer 
een creatieve middag met Ga-
by Godijk die wordt georgani-
seerd door WIJ Heemstede en 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Van 14.00-15.30 uur.

Heeft u nog bruikbare spul-
len als knutselmateriaal over? 
Graag even van tevoren bellen 
met de Molenwerf voor over-
leg welke materialen en wan-
neer deze gebracht kunnen 
worden.
Tel: 023 - 548 38 31.

Scooterrijder onderuit in Heemstede
Heemstede - Een jongeman is 
donderdagavond 21 november 
met zijn scooter onderuit ge-
gaan na een uitwijkmanoeuvre in 
Heemstede. De jongen reed over 
de Javalaan toen er een auto uit 
de Borneostraat kwam. De scoo-
terrijder moest daardoor uitwij-
ken en ging vervolgens onderuit.

Toegesnelde ambulanceme-
dewerkers hebben de jonge-
man opgevangen. Na de nodige 
zorg in de ambulance hoefde hij 
niet mee naar het ziekenhuis. De 
scooter raakte door de glijpartij 
beschadigd.

Daling WW-uitkeringen stagneert, 
kansen in klantcontactberoepen
Regio - De daling in het aantal 
WW-uitkeringen lijkt zo langza-
merhand tot een einde te komen. 
Dit meldt het UWV. De regio’s 
Noord-Holland Noord en Zuid-
Kennemerland en IJmond zagen 
in oktober een toename van het 
aantal WW-uitkeringen. In de re-
gio Zaanstreek/Waterland nam 
de WW nog licht af.

In Noord-Holland Noord werden 
in oktober 150 meer WW-uitke-
ringen verstrekt dan een maand 
eerder (+2,0%). In Zuid-Kenne-
merland en IJmond waren dat 
132 nieuwe uitkeringen (+2,4%). 
Zaanstreek/Waterland zag een af-
name van 32 uitkeringen (-0,7%). 
Landelijk bleef het aantal WW-uit-
keringen vrijwel gelijk (+0,1%).

De seizoensgevoelige sectoren 
horeca en agrarische sector lie-

ten in de regio’s een stijging zien 
ten opzichte van september. Dit 
is een jaarlijks terugkerend beeld, 
omdat veel tijdelijke contracten 
in deze sectoren aan het einde 
van het seizoen eindigen. In de 
horeca groeide het aantal uitke-
ringen het hardst met 110 (16%). 
Het aantal WW-uitkeringen in de 
vervoer en logistiek en bij uit-
zendbedrijven steeg eveneens 
meer dan gemiddeld.

Een sector waar het aantal WW-
uitkeringen in de drie regio’s het 
afgelopen jaar daalde is de klant-
contactberoepen. Met ongeveer 
270 WW-uitkeringen minder was 
er een afname van ruim 10%. De-
ze daling is gelijk met de landelij-
ke ontwikkeling voor het klant-
contact. De werkgelegenheid in 
de sector groeit door een toena-
me van online aankopen en on-

line diensten, een trend die naar 
verwachting ook het komende 
jaar doorzet.

De stijging van werkgelegenheid 
in de sector klantcontacten komt 
door een sterk groeiende vraag 
naar inbound klantcontactmede-
werkers (meer informatief van ka-
rakter). Onder meer de Algemene 
verordening gegevensbescher-
ming (AVG) en het Bel-me-niet 
Register is debet aan een lich-
te afname in de vraag naar out-
bound klantcontactmedewerkers 
(meer commercieel van karakter).

De verschuiving naar meer in-
bound-werk stelt wel andere ei-
sen aan werknemers. De com-
merciële kant wordt wat minder 
belangrijk, daarentegen ligt er 
meer nadruk op een sociale- en 
dienstverlenende instelling.

Foto: Michel van Bergen

Orange the World-campagne: 
raadhuis Heemstede oranje verlicht
Heemstede - Tot en met 10 de-
cember is het oude deel van het 
raadhuis in Heemstede ‘s avonds  
oranje verlicht.

De gemeente Heemstede steunt 
daarmee de wereldwijde Oran-
ge the World-campagne waar-
mee aandacht wordt gevraagd 
voor de strijd rond fysiek of sek-
sueel geweld tegen vrouwen en 
meisjes. Het oranje uitlichten van 
landmarks, zoals gemeentehui-
zen, bruggen en fonteinen, is on-
derdeel van de campagne.

De Orange the World-campagne 
is geïnitieerd door de Verenigde 
Naties. Oranje staat voor de da-
geraad; het aanbreken van een 
hoopvolle toekomst zonder ge-
weld tegen vrouwen en meisjes.
Wereldwijd krijgt één op de drie 
vrouwen met geweld te maken in 
haar leven. In sommige landen is 
dit zelfs 70%. Geweld tegen vrou-

wen neemt allerlei vormen aan, 
van huiselijk geweld tot verkrach-
ting en moord.

Uit Europees onderzoek blijkt 
dat hier 45% van de vrouwen en 
meisjes met geweld te maken 

krijgt. Eén op de tien Nederlandse 
vrouwen is ooit in haar leven ver-
kracht, één op de vijf is ooit mis-
handeld door een (ex)partner en 
meer dan driekwart van de vrou-
wen en meisjes maakt seksuele 
intimidatie mee.

Fo
to

 B
ar

t J
on

ke
r



• persoonlijk assistent
• gevolmachtigde/levensexecuteur
• executeur

• afhandeling nalatenschap
• boedelruiming
• vereffening

06 55 178 475 | karin@karinrutte.nl | www.karinrutte.nl | lid van
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We zijn op beide kerstdagen

geopend voor lunch en diner.

MUZIEKWINKEL

• muziekinstrumenten
  • accessoires
  • flightcase-materiaal
  • verhuur van
    geluidsapparatuur

OPEN:
maandag: 13.00-18.00 
dinsdag-vrijdag:  10.00-18.00
vrijdag koopavond: 19.00-20.30
zaterdag: 10.00-17.00

Schoolstraat 7 | Aalsmeer
0297-328044

www.stagemusic.nl

STAGE
MUSIC SHOP

•  Lood- koper- en zinkwerk  •  Pannendaken
•  Bitumineuze dakbedekking •  Complete badkamers 
•  C.V. installaties, ketels, •  Onderhoud en storing
 geisers en boilers  van alle merken

LOODGIETERS- EN INSTALLATIEBEDRIJF

J.W. Lahnemann

Limburglaan 6a, 2101 SB Heemstede
T 023-5281370 , F 023-5280812

www.lahnemann.nl

DEALER

Glipperdreef 121 • Heemstede • 023-5294363
www.slagerijvdwerff.nl

Ma. tot vr. 8.00-18.30 uur  • Zat 8.00-17.30 uur

Iedere woensdag
Rundergehakt
kilo

H.O.H. gehakt
kilo 8.49

Iedere donderdag
Hollandse biefstukjes
3 stuks 7.98

6.49

Kogelbiefstukjes
3 stuks

1.79

UW ADRES VOOR VERANTWOORD LEKKER VLEES!

Gelardeerde lever  
100 gram

Geldig van donderdag 28-11 t/m woensdag 4-12

8.49

Vrijdag
Hachee met rode kool en
aardappelen
Vanaf 17.00 uur warm in de hal,

500 gram

6.49

GRATISparkeren!!!

Iedere dag vers gegrillde kippen vanaf 17.00 uur

HEERLIJKE VLEESWAREN 
VERS VOOR U GESNEDEN

1.39Cornedbeef 
100 gram

1.29
Varkens
cordonbleu
100 gram

2.19
Provençaalse
biefstukreepjes   
100 gram

Zaterdag
Carpacciofi let 
100 gram

1.79

Verloren:
Etuitje m. autosleutel+huissleutel 
op 23 november in de Raadhuisstr. of 
Binnenweg. Tel. 023-5285347
Te koop:
Dekbedovertrekken voor 1 pers. van 
katoen 140x220 cm ( meisjes) p.st. 
€5,-. Katoenen onderlakens voor 1 
pers. bed, wit p.st. €5,-. 
Tel. 06-30960285
Te koop:
Zwarte scooterhelm €25,-. Nwe 
bruine suede damesjas €45,-. 2 
Fauteuils blauw €80,-. 
Tel. 06-53590769
Te koop:
12 Heren overhemd mt 5 en m nw p.st 
€2,50. Boek Heemstede 1900-1950 
veel foto’s €4,50. Boek Dwarsligger 
€2,50. 1 Dames pantalon Peter Halm 
nw. mt 40 €6,50. 3 Dames hoeden 1x 
gedr. p.st. €10,-. 8 Gebond boek Suske 
en Wiske p.st €2,50, 1 koop €12,50. 1 
Papiersnijder nw €3,-. 
Tel. 023-5713509
Gratis afhalen:
4 Oude missaals en een paar rozen-
kransen. Tel. 023-5290748
Te koop:
Vitrage wit br.135 x L.230, vlinder-
plooi, loodveter, gebogen metalen 
rail aan beide zijd, 3 steunen, enz. 
€60,-. Nw: 2x vitrage kleur licht creme 
br.2 x L.150, br.2 x L.260, haakjes 
€180,-. Tel. 06-21921738
Gezocht:
Ik wil een paar 78 toerenplaten 
testen. Wie heeft een grammofoon? 
Tel. 023-5292723
Te koop:
Wedgewood fruitschaal lichtgroen 
ø20 cm x h.12 cm €45,-. Vaas blauw h. 
20 cm €35,-. Tel. 023-5290432

Te koop:
Oude decoratieve waterpomp van 
gietijzer + bouten voor muurbe-
vestiging, max. L.100 cm x max. br. 
40 cm. €65,-. 4 Lichtmetalen velgen 
i.g.st. zonder banden, 215 60 r17 
gaten 5, gatenring 114 m €175,-. Tel. 
06-49980555
Te koop:
Boek Hockeyclub Alliance 70 jr. 
i.z.g.st. €15,-. Tel. 0251-659446
Te koop:
Puzzels van Haasteren, div. platen 
1000 stukjes voor €5,- en 2000 stukjes 
voor €7,50. Tel. 023-5281764
Te koop: Zware h.houten deur, slot, 
2 sleutels 209x83 €25,-. 2 Veevoer si-
lo’s €60,-. Ant. hoekstoeltje + rie-
ten zitting €50,-. Tel. 06-22834077
Te koop:
Dun stalen wijnrek voor 50 flessen 
wijn €25,-. Tel. 023-5293978
Te koop:
Roze poppenwagen, met verstelb. 
handvat en bodem i.pr.st. €30,-. 
Tel. 06-51376173
Te koop:
Weissenfels sneeuwketting klack&go 
9mm, past op vrijwel alle auto’s €40,-. 
Tel. 06-54300063
Te koop:
Grote eettafel? 3 kerstdekkleden-
hongaars borduur met franje,1x 
106x100 cm, 2x 40x40cm, samen 
€4,50. Tel. 023-5470507
Te koop:
Mooie handgem. houten speelgoed 
trein, voor pop/knuf. 1 loc. + 4 wag. 
i.z.g.st. €15,-. Royal goedewaagen 
blauw delft, mooie set van 3 wand-
borden en 2 lampvoeten, samen 
€50,-. Tel. 023-5848173
Te koop:
1 pers. bed van Auping 1.90x 0.95 met 
stalen spiraal €60,-. Tel. 06-17373346
Te koop:
Paardrijlaarzen mt. 38 bovenkant 
met leer gevoerd €20,-. 
Tel. 023-5288652
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Bloemist Kylie Krap heeft er al helemaal zin in:

De mooiste kerstbomen 
bij Klein Groenendael
Heemstede - Bloemenkiosk 
‘Klein Groenendael’ van de sym-
pathieke Kylie Krap is inmiddels 
al zes jaar een begrip op het Wil-
helminaplein in Heemstede. Dat 
is niet zo verwonderlijk, want 
Kylie heeft het gehele jaar door 
een breed assortiment van di-
verse verse kwaliteitsbloemen en 
hij weet in een handomdraai de 
verrassendste boeketten te ma-
ken in de prachtigste kleurstel-
lingen, die elk interieur gedis-
tingeerd opfl euren. Desgewenst 
kunnen deze bloemen ook overal 
worden bezorgd. Nu de feestda-
gen in aantocht zijn, kun je van-
af donderdag 28 november te-
vens terecht voor een prachtige 
kerstboom bij Klein Groenendael. 
De donkere dagen voor Kerst? 
Een fraaie kwaliteitskerstboom 
van Kylie brengt alvast de war-
me gloed en feestelijke sferen in 
je huis of kantoor tot leven. 

Bomen ook gratis thuisbezorgd
Kylie: “Zo kun je bij mij terecht 
voor de mooiste en beste Nord-
mann-sparren. Deze zijn van een 

uitmuntende kwaliteit en komen 
uit Denemarken. Nordmann-
sparren zijn mooi, sfeervol en 
oersterk. Ze staan erom bekend 
dat de naalden niet uitvallen. Al-
le bomen die ik hier heb, zijn per-
soonlijk door mij geselecteerd. Je 
krijgt dus gegarandeerd de mooi-
ste kwaliteitsboom, welke boom 
je ook kiest. Een Nordmann-spar 
is ook economisch verantwoord 
en duurzaam. Zodra er namelijk 
een boom wordt weggehaald, 
zorgt de leverancier van deze 
bomen ervoor dat er voortdu-
rend een nieuwe Nordmann-spar 
wordt aangeplant. Zo houden we 
met zijn allen de bomenstand in 
de natuur verantwoord op peil. 
Ik kan je goed adviseren wel-
ke boom en welke maat ge-
schikt is voor bij je thuis. Je kunt 
je boom, ook als je een specifi e-
ke kerstboom zoekt, altijd bij mij 
bestellen. Dit kan ter plaatse bij 
mij aan de kiosk, per e-mail op
kylie_krap@hotmail.com of tele-
fonisch op 06-22904311. Je hebt 
al een kerstboom vanaf 10 euro.
En de boom wordt indien ge-

wenst gratis bij je thuisbezorgd, 
zodat je daarmee niet hoeft te 
zeulen.”

Iedere dag open
“Tijdens de kerstbomenverkoop 
ben ik vanaf 28 november tot en 
met 24 december iedere dag ge-
opend, ook op zondag, met uit-
zondering van zondag 1 decem-
ber. Je kunt dan van maandag tot 
en met vrijdag bij mij terecht van 
9-18 uur, op zaterdag van 8-18 
uur en op zondag van 10-17 uur. 
Ook blijven naast de kerstbomen 
de bloemen verkrijgbaar. 
Ik vind het Wilhelminaplein een 
heerlijke en fraaie plek om te 
staan en ik ben dol op het socia-
le en dorpse karakter hier. Het is 
supergezellig in dit historische 
stukje Heemstede. Bijna iedereen 
kent je en je maakt dagelijks een 
praatje met je vaste klanten. Met 
de komende feestdagen wordt 
het nog extra feestelijk en knus, 
dus ik heb er al helemaal zin in”, 
aldus Kylie Krap.

Bart Jonker

Black Friday in Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 29 no-
vember is het Black Friday. Black 
Friday komt uit Amerika en wordt 
steeds populairder in Neder-
land. Dit jaar vindt het op vrijdag 
29 november plaats. Deze rage 
wordt beschouwd als het begin 
van het seizoen voor kerstaan-
kopen. Ook in Heemstede zijn er 

aantrekkelijke Black Friday koop-
jes te vinden in de winkelstraat 
Raadhuisstraat&Binnenweg.
Winkels die meedoen met Black 
Friday zijn te herkennen aan een 
Black Friday Poster van de win-
keliersvereniging op hun etala-
geruit.
Ten minste 30 winkels in Heem-

stede hebben Black Friday aan-
biedingen op vrijdag 29 novem-
ber. Veelal lopen de aanbiedingen 
door op zaterdag 30 november. 
(foto aangeleverd)

Heemstede/Haarlem - Ja, hoor, 
Sinterklaas komt naar de Snuff el-
mug warenhuizen. In zijn overvol-
le agenda in de komende weken 
heeft de Goedheiligman woens-
dag 4 december ingepland. Tus-
sen 13en 14 uur is hij bij Snuff el-
mug Heemstede (Cruquiusweg 
37)  en tussen 15 en 16 uur bij 
Snuff elmug Haarlem (Suriname-
pad 9b). Alle kinderen en hun ou-
ders en grootouders zijn welkom.
 
De Sint komt natuurlijk niet voor 
niets op deze twee plekken. De 
kringloopwarenhuizen staan 
boordevol met mooie spullen. 
De inkoop-Pieten zijn in de af-

gelopen weken langs alle afde-
lingen geweest. Ze vonden er 
speelgoed, kleding, fi etsen, mu-
ziek, boeken, schoenen, meube-
len, kleine apparatuur, enzovoort. 
Gebruikte, maar prachtige spul-
len die via de grote Kindervriend 
hun weg weer vinden naar de
vele kinderen in de regio.
De Snuff elmug kringloopwaren-
huizen zijn goed bereikbaar per 
fi ets, bakfi ets en auto. Voor de ou-
ders is er ook gratis koffi  e en thee.
 
De Sint komt dit jaar voor het 
eerst naar Snuff elmug in Heem-
stede en Haarlem. Voor de plan-
ners: op maandag 30 en dinsdag 

31 december is er Wintersale in 
de winkels met 50% korting op 
alles in de winkels.
 
www.snuff elmug.nl
www.facebook.com/snuff elmug.

Foto aangeleverd door Snuff elmug

Sinterklaas komt bij Snuffelmug

Sint bij Foto Vincent van Dijk
Heemstede - Zoals elk jaar komt Sinterklaas weer langs in de 
fotowinkel van Vincent van Dijk. Kinderen kunnen gratis op de foto 
met Sint. Ook zaterdag 30 november is dat weer het geval.
(12.30-14u.) Binnenweg 137 Heemstede.

De krachten gebundeld in de Jan van Goyenstraat:

Gastronomisch arrangement bij 
Groene Druif, Sanz en Cheval Blanc

Heemstede - Maak kennis met de hoogwaardi-
ge  gastronomie in de Jan van Goyenstraat. Proef-
lokaal de Groene Druif, Brasserie Sanz en sterren-
restaurant Cheval Blanc slaan de handen ineen 
en bezorgen u een onvergetelijke avond met een 
uniek en tijdelijk arrangement van €59,50 p.p.
 
Allereerst wordt u ontvangen in Proefl okaal de 
Groene druif, met een heerlijk glas en een amuse.
Daarna volgt een 4-gangen diner met bijpassen-
de wijnen, waarvan 2 gangen genuttigd worden 
bij Brasserie Sanz en 2 gangen genuttigd wor-

den bij sterrenrestaurant Cheval Blanc. Ten slotte 
wordt er koffi  e/thee geserveerd met friandises.
Reserveer dit exclusieve, gastronomische arran-
gement nu via info@sanz.nl.

Dit unieke arrangement kunt u reserveren van-
af 4 personen en is geldig op dinsdag, woensdag 
en donderdag in de maanden januari en februari.
Na betaling sturen wij u een bevestiging van uw 
reservering via de mail.
Dit arrangement is ook als cadeaubon te bestel-
len via info@sanz.nl.

Heemstede – Aiyara Wellness & Aroma,
zo heet offi cieel de mooie zaak die aan 
de Kerklaan 25, naast Aldi. Het is op-
gericht – nu 3 jaar geleden – door de 
uit Thailand afkomstige Nok Chang-
mai. De onderneemster laat klanten
uit Heemstede en ver daarbuiten ken-
nismaken met de Thaise massagetech-
nieken. 

Op de
koffi  e bĳ  . . .

Heemstede – Aiyara Wellness & Aroma,

Aiyara Wellness
& Aroma

Inmiddels bij velen niet meer weg te denken, deze oase van rust 
waar je je helemaal kunt opladen. Maar kent ú de salon al? Mis-
schien bent u er al eens langsgelopen en keek nieuwsgierig naar 
binnen. Als je behoefte hebt aan meer rust en balans in lichaam 
en geest, van een verkwikkende massage houdt van lijf en hoofd 
én graag van een Oosterse serene sfeer wilt proeven dan is het 
nu tijd de eerste stap te zetten. Aiyara is misschien wel het best 
bewaarde geheim van Heemstede als je het nog niet kende. 
Want eenmaal in de salon, in de ervaren handen van een van de 
zes medewerksters, vergeet je dat je in Heemstede bent. Daar 
zorgen niet alleen de Thaise masseuses voor maar zeker ook de 
entourage. Een gesprekje met de eigenaresse. Wat betekent 
Aiyara eigenlijk?

Nok Changmai: “Dat is de naam van de keizersolifant, de belang-
rijkste olifant van de keizer in Thailand. Gaat het goed met de sa-
lon? “Ja, we krijgen familie en vrienden van mensen die hier al 
enige tijd komen, bijvoorbeeld doordat ze een bon hebben ge-
geven, dat is heel leuk. Daarnaast hebben we elke maand een 
actie op onze website. De moeite waard om af en toe op te kij-
ken. Bovendien gebruiken we voor zowel massages als gezichts-
behandelingen hele vooraanstaande merken. Oliën gebaseerd 
op natuurlijke grondstoffen met heerlijke aroma’s en sinds kort 
is een nieuw merk toegevoegd voor gezichtsverzorging: Matiz.” 
Informeer is naar de ruime keuze aan massages. Er zijn massage-
tafels die ook voor de wat zwaardere personen zeer comfortabel 
zijn. Je kunt eveneens met twee vriendinnen bijvoorbeeld een 
massage krijgen of gecombineerd met yoga.

Nog even terug naar de andere behandelingen: je kunt hier ook 
voor pedicure en manicure terecht. “We werken met OPI-lak, de 

beste die er is.” Het is duidelijk dat Aiyara alleen voor het beste 
gaat om de klant een zeer goed gevoel te geven.
Het meest trots is de onderneemster op de toprating die haar 
zaak in het eerste, het tweede en hopelijk ook dit jaar ontvangt. 
Mensen kunnen een review achterlaten op de site en die zijn keer 
op keer zo goed dat Aiyara gewoon tot topbedrijf is uitgegroeid! 
Afspraak maken gebeurt via de site: https://aiyara-wellness.nl of 
telefonisch: 023-8888786.

Joke van der Zee

Aiyara, misschien wel het best bewaarde geheim van Heemstede

  verkoop@heemsteder.nlMogen wĳ  ook bĳ  u op de koffi  e?
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Geschiedenis
In 628 wordt Trudo, een zoon van Frankische edellieden ge-
boren in Zerkingen, thans de Sint-Pieterswijk in de huidi-
ge stad Sint-Truiden. Trudo verzamelt een gemeenschap van 
enkele vrome mannen om zich heen, waaruit later een abdij 
ontstaat op de naar hem vernoemde nederzetting Sint-Trui-
den. Sint-Truiden is de enige Vlaamse stad die de naam van 
haar stichter draagt. Trudo sterft in 693. In 740 ontstaat de 
eerste woonkern ‘vicus’ rond de abdij. Die is waarschijnlijk 
ontstaan door de massale bedevaarten naar de graven van 
de Heilige Trudo en de Heilige Eucerius, de verbannen bis-
schop van Orléans, die 2 jaar eerder in in 738 stierf en hei-
lig werd verklaard. In 883 vallen de Noormannen binnen en 
verwoesten de abdij, die vervolgens 60 jaar een ruïne blijft.
Bisschop Adalbero I van Metz, tevens abt van Sint-Truiden, 
laat een driebeukige kerk bouwen met crypte. Verder breidt 
hij het abdijdomein uit met eigen goederen in Pommeren, 
een wijngaard aan de Moezel. Zo kan de abdij zichzelf voor-
zien in eigen wijn. Tijdens het abbatiaal van de belangrijke 
abt Adelardus II, van 1055-1082, worden de romaanse ab-
dijkerk en de toenmalige Onze-Lieve-Vrouwekerk van Sint-
Truiden opgetrokken. De abdij kent haar grootste bloeitijd 
van de 11de tot de 13de eeuw. Ze domineert de stad volle-
dig en fungeert als belangrijk cultureel en religieus centrum. 
Op het kerkhof van de OLV Kerk wordt echter in de 14de 
eeuw een moord gepleegd. Gedurende twee jaar mag daar-
door niet meer begraven worden op deze plek. Rond 1345 
eist de pest ook slachtoffers in Sint-Truiden, waar broeders 
en monniken de verzorging van de zieken op zich nemen. 
Vanaf de 14de eeuw komt de stad meer op de voorgrond 
en maakt zich geleidelijk los van de abdij. Gedurende de-
ze tijd kent de stad afwisselende periodes van bloei en ver-
val. In 1467 barst de strijd los tussen Luikse milities en de 
Bourgondiërs. Karel de Stoute van Bourgondië wint de slag 
bij Brustem. Op 1 november geeft Sint-Truiden zich over en 
worden de stadspoorten in de grachten gegooid en mensen 
terechtgesteld.
In 1566 wordt de drukbezochte jaarmarkt verboden om de 
calvinisten buiten Sint-Truiden te houden. De abdij wordt 

ook geplunderd door de troepen van Oranje. De 17de eeuw 
gaat voor Sint-Truiden gepaard met rampen, ziektes en op-
vallende natuurverschijnselen. 
De Franse revolutie leidt in 1794 het einde in van de ab-
dij. Monniken vluchten, de abdij wordt verkocht en de ge-
bouwen worden geplunderd en grotendeels afgebroken.
In 1839 herrijst het als de Kleine Seminarie. De fatale brand 
in 1975 verwoest echter aanzienlijke delen van de roem-
rijke abdij en de Seminariekerk en laat diepe sporen en won-
den voor de stad achter.

Bezienswaardigheden
Een wandeling door de stad is een wandeling door de ge-
schiedenis en een waar openluchtmuseum. Enkele high-
lights in het kort. Zo bevindt zich op de markante Grote 
Markt het Oude Stadhuis, waar nu een toeristenbureau is 
gevestigd en de OLV Kerk. Een paar stappen verderop de 
Abdijtoren, die je kunt bezoeken. Om boven te komen dien 
je wel een trap met 196 treden te bestijgen. In het abtskwar-
tier is de fraai versierde Keizerszaal te bezoeken. Aan de an-
dere kant ligt de Minderbroederskerk, ook wel Sint-Fran-
ciscus-Solanuskerk genoemd, een barok kerkgebouw. De 
kerk wordt gebruikt als expositieruimte. In de Breendonk-
straat vind je de grotendeels neo-romaanse Sint-Maarten-
kerk, toegewijd aan de 6e-eeuwse heilige bisschop Marti-
nus van Tours. In de deelgemeente Ordingen ligt nog het 
kasteel van Ordingen.
Als je dan je tegoed hebt gedaan aan al die historische 
pracht en praal en fl ink de Truienaarse cultuur hebt opge-
snoven, is het tijd om de inwendige mens te verwennen. En 
dat is zeker geen straf in Sint-Truiden. Aan de Grote Markt 
en in het stadscentrum bevindt zich een legio aan barre-
tjes en restaurants die staan te trappelen om je graag de rij-
ke Vlaamse keuken en vele Belgische (abdij)bieren te laten 
proeven! Meer informatie op: https://www.sint-truiden.be/.

Tekst en foto’s: Bart Jonker

(Bron: Expo H. Trudo)

Pluswijzer
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van

de Pluswijzer en hierin adverteren?
Neem dan gerust contact op via: verkoop@heemsteder.nl.

OLV Kerk.

Even over de grens in het Belgisch Vlaams-Limburg ligt een historisch juweel dat Sint-Truiden heet. De 
fraaie stad, die ooit begon als machtige abdij in deze Vlaamse regio, heeft een roemrijke geschiedenis die
teruggaat tot de zevende eeuw. Hoe is Sint-Truiden ontstaan en hoe heeft de stad van de ‘Truienaren’ zich 
gedurende 1300 jaar ontwikkeld? De Pluswijzer bezocht België om dit prachtige stadje eens nader onder de 
loep te nemen. Een geschiedenis van een welvarend en bloeiend stadje, dat alsmede door de eeuwen heen 
veel voor de kiezen heeft gehad. 

Even over de grens in het Belgisch Vlaams-Limburg ligt een historisch juweel dat Sint-Truiden heet. De 

Sint-Truiden: stad met roemrijk
verleden van 1300 jaar 

Sint-Maartenkerk. Oude Stadhuis.

Gezicht vanaf achterzijde OLV Kerk.

Minderbroederskerk

Grote Markt met Oude Stadhuis en OLV Kerk.

Abdijtoren.



Veiligheid belangrijkste bij prettig wonen
Regio - Ruim de helft van de volwassenen 
in regio Kennemerland vindt veiligheid het 
belangrijkste aspect van prettig wonen.  Dit 
blijkt uit het panelonderzoek van de GGD 
Kennemerland. Op de vraag wat panelle-
den verstaan onder een gezonde woonom-
geving, worden veel uiteenlopende aspec-
ten genoemd. Ook zien panelleden hierbij 
ruimte voor verbetering. Meedenken over 
(gemeente)plannen op het gebied van ge-
zondheid en veiligheid wil men wel, maar 
een deel weet niet hoe.

Dit en meer blijkt uit onderzoek van GGD 
Kennemerland onder haar digitale inwo-
nerspanel. In de zomer van 2019 vulden bij-
na 1.900 panelleden een online vragenlijst 
in over gezonde woonomgeving. Veiligheid 
het belangrijkst, gevolgd door groen, voor-
zieningen en bereikbaarheid Veiligheid vindt 
men het belangrijkste aspect van prettig wo-
nen (57%), gevolgd door groen, rust en stil-
te (49%), voorzieningen (47%) en goede 
bereikbaarheid (47%). Op de vraag of de 
eigen buurt een WhatsApp-groep heeft 
waarin bewoners elkaar informeren over ver-
dachte situaties in de omgeving, antwoordt 
bijna de helft dat de eigen buurt niet zo’n 
appgroep heeft of dat men het niet weet.

Meerderheid vindt woonomgeving gezond, 
maar het kan nog beter. Twee derde vindt 
de eigen woonomgeving gezond. Bij gezond 
denkt men niet alleen aan een gezonde 
fysieke omgeving (bijvoorbeeld luchtkwali-
teit), maar ook aan andere aspecten, zoals 

voldoende ruimte hebben, een schone en 
opgeruimde buurt, aandacht voor elkaar en 
betrokkenheid. Suggesties van panelleden 
om de omgeving nog gezonder te maken, 
zijn onder andere het tegengaan van lucht-
vervuiling, aanpassingen in het (auto)verkeer 
en het groener maken van de omgeving.

Meedenken over plannen voor eigen woon-
omgeving, maar hoe doe je dit 30% van de 
panelleden denkt of beslist mee over (ge-
meente)plannen op het gebied van gezond-
heid en veiligheid in de eigen woonomge-
ving, of is dit van plan. 35% wil dit ook, 
maar weet niet hoe. Panelleden blijven het 
vaakst in contact met hun buren door mid-
del van een praatje op straat (94%). Een 
derde gaat bij elkaar op de koffie (34%) of 
heeft contact via WhatsApp/telefoon (38%). 
Dit laatste hebben vooral inwoners onder de 
45 jaar. Driekwart van de panelleden heeft in 
het afgelopen jaar buurtactiviteiten gedaan. 
Bijna de helft doet mee aan deze activiteiten 
om anderen te helpen (46%). Van degenen 
die geen buurtactiviteiten doen, weet 12% 
niet waar ze terecht kunnen. 

Alle resultaten van het onderzoek zijn terug 
te vinden op www.gezondheidsatlaskenne-
merland.nl (Factsheets en rapporten > GGD 
Panel > Gezonde Woonomgeving).Ook lid 
worden van het panel van GGD Kennemer-
land?  Aanmelden kan via:
www.ggdkennemerland.nl/panel.

Deelname is vrijblijvend. 

Regio - Alle twaalf provincies gaan 
de komende weken op zoek naar fo-
to’s van de Tweede Wereldoorlog en 
de periode kort daarna. In het kader 
van 75 jaar bevrijding wordt volgend 
jaar in de Tweede Kamer een bijzon-
dere tentoonstelling ingericht, het vi-
suele canon van de Tweede Wereld-
oorlog in Nederland. Hiervoor wor-
den uiteindelijk honderd foto’s gese-
lecteerd, maar hieraan gaat een pro-
vinciale selectie van vijftig foto’s voor-
af. In Noord-Holland heeft Commissa-
ris van de Koning Arthur van Dijk op 
15 november de eerste foto onthuld.

Nu zijn de inwoners van Noord-Holland 
aan zet. Verondersteld wordt dat op zol-
ders nog heel wat foto’s liggen uit de 
Tweede Wereldoorlog, die bij het gro-
te publiek tot nu toe niet bekend waren. 
Veelal zal het gaan om beeldmateriaal uit 
de privésfeer, maar de initiatiefnemers van 
dit project verwachten dat ook die foto’s 
een nog beter beeld gaan geven van de si-
tuatie gedurende de oorlogsjaren. Veel be-
langrijker zijn daarbij nog de verhalen ach-
ter de foto’s.

Erik Somer, projectleider van het Neder-
lands Instituut voor Oorlogsdocumentatie 
(NIOD), legt uit: ,,We leven in een beeld-
cultuur, met social media en selfies. Maar 
wat zegt dat beeld ons nu? Wat is de bete-
kenis ervan en wat is het verhaal erachter? 
Een beeld kan niet op zichzelf staan zon-
der kennis te nemen van dat verhaal.’’ Met 
de introductie van Somer startte de gro-
te zoektocht naar de vijftig meest aanspre-
kende Noord-Hollandse foto’s uit de Twee-
de Wereldoorlog.

,,Een beeld zegt meer dan duizend woor-
den’’, benadrukte ook Lieuwe Zoodstra, 
directeur van het Noord-Hollands Archief 
(NHA). Hij toonde enkele wereldberoemde 
nieuwsfoto’s, waaronder die van de des-
tijds 9-jarige Kim Phuc, bekend geworden 
als het napalm-meisje, tijdens de Vietnam-
oorlog in 1972. Ook de foto van de 5-ja-
rige Omran Daqeesh uit Aleppo, gewond 
na een luchtaanval en zittend op de stoel 
van een ambulance, verscheen op het 
scherm. ,,Foto’s die aantonen wat de zeg-
gingskracht en impact van een beeld kan 
zijn’’, aldus Zoodstra.

Beelden hoeven volgens hem echter niet 
altijd schokkend of spectaculair te zijn 
om waarde te hebben voor het histo-
risch besef. Juist daarom is men nu op 
zoek naar foto’s die mensen zelf thuis 
hebben liggen, want ook eenvoudige 
taferelen kunnen een waardevolle bijdrage 
leveren aan het vervolmaken van het beeld 
dat we nu hebben van de oorlogsjaren.

Filip Bloem, de collectiebeheerder van 
het Verzetsmuseum, wees erop dat het, 
zo veel jaar na dato, vaak erg lastig is om 
met zekerheid te kunnen vaststellen wel-
ke personen op aangeboden beeldmateri-
aal te zien zijn: ,,Het materiaal is vaak niet 
meer van mensen die zelf de Tweede We-
reldoorlog hebben meegemaakt.’’ Op ba-
sis van een foto van verzetsstrijdster Truus 
Oversteegen, zittend in een roeibootje, liet 
hij zien dat kleine details soms van belang 
zijn voor het bepalen van de locatie waar 
de foto is gemaakt. Op de achtergrond 
zijn twee schoorstenen zichtbaar, die her-
kend werden als onderdeel van de PEN-
centrale in Velsen-Noord. Op basis van die 
informatie is vastgesteld dat het bootje 
zich op dat moment op het Noordzeeka-
naal bevond.

Voor de expositie kan beeldmateriaal wor-
den aangeleverd in vijf thema’s, te weten 
‘militaire strijd en bevrijding’, ‘vervolging 
en uitsluiting van Joden, Sinti en anders-
denkenden’, Duitse aanwezigheid’, ‘ver-
zet en repressie’ en ‘dagelijks leven’. Ar-
thur van Dijk mocht als Commissaris van 
de Koning als eerste een keuze maken, hij 
selecteerde een foto waarop de verzets-
strijdsters Freddie en Truus Oversteegen te 
zien zijn, samen met twee anoniem geble-
ven mannen van de Binnenlandse Strijd-
krachten.

Bijzonder is dat Truus en Freddie op de fo-
to met wapens te zien zijn. Dat geeft de 
foto een extra lading. Slechts een heel 
klein deel van het Nederlandse verzet be-
trof gewapend verzet en binnen die groep 
gewapende verzetsstrijders vormden de 
vrouwen weer een zeer kleine minder-
heid. De twee zussen zijn glimlachend op 
de foto te zien, de foto dateert van net 
na de oorlog, Toch moeten ze de bevrij-
ding met zeer gemengde gevoelens heb-
ben beleefd, want drie weken eerder werd 
verzetsstrijdster en goede vriendin Han-
nie Schaft in de duinen bij Overveen ge-
fusilleerd. Van Dijk denkt dat er nog heel 
wat doosjes met lagen stof erop op zol-
ders zullen staan, waar beeldmateriaal in 
zit dat van grote betekenis kan zijn voor 
de beeldvorming van de Tweede Wereld-
oorlog.

Iedereen die beschikt over dergelijk, niet 
eerder openbaar gemaakt materiaal, kan 
dit via www.in100fotos.nl aanleveren. In 
januari kiezen Noord-Hollanders uiteinde-
lijk 25 foto’s uit een selectie van 50 foto’s.

(Tekst en foto: Bos Media Services)

Op zoek naar 
foto’s uit 
de Tweede 
Wereldoorlog

Publiek kan gratis de selecties bijwonen. 
Reken op een feestelijke en muzikale sfeer: 
zoveel jong jazztalent zie je niet vaak bij el-
kaar!   

Deelnemers Sergio (17 jaar, piano) en Tim 
(19 jaar, drums) hebben veel zin in het jazz-
concours. Sergio: ‘Ik deed twee keer eerder 
mee en vond het erg tof. Het was te gek 
om in het Bimhuis te spelen en ik heb veel 
nieuwe muzikanten leren kennen.’ Ook 
Tim kijkt uit naar zijn deelname. ‘Ik vind 
het leuk om met muzikanten te strijden op 
een vriendschappelijke manier. Daarnaast 
heeft winnen een meerwaarde. Als de mu-
ziek goed is, geeft het Christina Concours 
je een goed podium waarop je nieuw en 
ander publiek kunt bereiken!’

Programma selecties en finale
Op zaterdag 30 november spelen alle so-
listen, duo’s en bands in het Bimhuis, van-
af 9.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Iedere 
deelnemer speelt 12 minuten. De toegang 
is gratis tijdens de selecties en tussen de op-
tredens door is er telkens voldoende gele-
genheid om binnen te komen of de zaal te 
verlaten. 
Aan het einde van de selecties wordt be-
kend gemaakt welke deelnemers door-
gaan naar de finale op zondag. De finalis-
ten worden door een professionele jury ge-
selecteerd.
Zondag 1 december ziet er als volgt uit: 
Eerst treden de bigbands op, tussen 9.00 
uur en 12.30 uur. Daarna, aan het begin 
van de middag, is de prijsuitreiking van de 
bigbands; de winnaar mag spelen tijdens 
de finale. De finale start op zondagmiddag 
om 15.00 uur, ook in het Bimhuis. Na de fi-
nale maakt de jury bekend wie in de prijzen 
zijn gevallen. Ook maakt de laureatenjury 
van oud-prijswinnaars en de persjury hun 
oordeel bekend.

Kaarten voor de finale zijn te koop via:
www.bimhuis.nl.

Het Prinses Christina Jazz Concours wordt 
eens in de twee jaar georganiseerd en is 
het enige landelijke jazzconcours voor jon-
ge musici. Deelnemers krijgen na afloop 
van hun optreden tips en adviezen van ju-
ryleden om zich verder te ontwikkelen. 
Ook ontvang elke deelnemers een certi-
ficaat van deelname. De prijzen die wor-
den toegekend zijn gericht op de verde-
re ontwikkeling van jonge jazzmuzikan-
ten. Finalisten maken bijvoorbeeld kans 
op een studiereis naar New York, een op-
treden op het North Sea Jazz Festival of 
een les bij een bekende jazzmusicus naar 
eigen keuze.
Meer informatie is te vinden op:
www.christinaconcours.nl.

Regio - Op zaterdag 30 november en 
zondag 1 december aanstaande barst 
het Bimhuis in Amsterdam van het 
jonge jazztalent. In dit weekend vin-
den de selecties plaats van het Prinses 
Christina Jazz Concours, dat georgani-
seerd wordt voor jazzmuzikanten van 
12 t/m 22 jaar. Bijna 36 solisten, duo’s 
en (big)bands hebben zich ingeschre-
ven. Zij mogen optreden in het Bimhuis 
voor jury en publiek en maken kans op 
mooie prijzen. In totaal doen ruim 200 
jonge jazzmuzikanten mee.

Bijna 40 bands op Prinses 
Christina Jazz Concours 2019

Deelnemer Sergio (17 jaar).

Deelnemer Tim (19 jaar). Foto’s: Rens Dekker.
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

✔ Voor al uw stoffeerwerk
✔ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✔ Gespecialiseerd in leer

DIJKSTRA
Hoorne 8a 1911 BE Uitgeest
Tel. 0251 - 31 72 70
www.stoffeerderij-dijkstra.nl

STOFFEERDERIJ
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Actrice/schrijfster Manouk van der 
Meulen bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op vrijdag 29 no-
vember presenteert actrice en 
schrijfster Manouk van der Meu-
len (opgegroeid in Bentveld) haar 
roman De rode draagdoek, ‘s mid-
dags om 16 uur bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede.
 
De zeventienjarige Ana, in de 
steek gelaten en zwanger, gaat 
als vrijwilliger in Oeganda met 
beschadigde olifanten werken. 
Na de geboorte van haar baby 
komt zij terug in Londen waar 
zij het kind afstaat voor adoptie. 
Steeds wanhopiger probeert zij 
daarna de draad weer op te pak-
ken, wat haar op de grens brengt 
van wat nog draaglijk is. Uiteinde-
lijk beseft zij dat teruggaan naar 
Afrika en de olifanten voor haar 

de enige weg is. Daar wacht haar 
na lange jaren van hard werken 
een grote verrassing.
 
Manouk van der Meulen (1961) 
is actrice en schrijfster. Ze maak-
te haar debuut in 1980 met de 
speelfi lm ‘Sprong naar de Liefde’. 
Ze werd daarna snel bekend door 
rollen in populaire tv-series zo-
als ‘Het Wassende Water’, ‘Spijker-
hoek’, ‘De Erfenis’, en ‘Levenslied’. 
In 1996 verhuisde ze naar Lon-
den waar ze rollen vertolkte in 
BBC-series zoals ‘A Touch of Frost’ 
en ‘Close Relations’. Ze speelde in 
meer dan 50 fi lms en tv-series de 
hoofdrol. 
 
Toegang vrij. Reserveren via in-
fo@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Manouk van der Meulen (foto aan-
geleverd door Boekhandel Blok-
ker(.

Trefpuntcafé met 
Arkgemeenschap Haarlem
Bennebroek - Onder de titel: 
‘Verschillen verrijken. Samenle-
ven, werken en vieren in de Ark-
gemeenschap Haarlem’ wordt de-
ze woon- en werkgemeenschap 
op vrijdag 6 december om 20.30 
uur in het Trefpuntcafé op het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek 
voor het voetlicht gebracht door 
Marc Wopereis, gemeenschaps-
verantwoordelijke. Hij neemt ook 
nog een metgezel mee: iemand 
die in de dagbesteding binnen 
de Arkgemeenschap meeloopt 
cq deelneemt.
 In een Ark leven mensen met en 
zonder verstandelijke beperking 
samen in één of meerdere hui-
zen. De Ark Haarlem, gevestigd 
in het voormalige klooster van 
de Zusters van de Goede Herder 
in Bloemendaal, heeft ook een 
Tuinderij en een Werkplaats waar 
mensen met een verstandelij-

ke beperking komen voor zinvol 
werk of dagbesteding. Huis, tuin 
en werkplaats worden gedragen 
door een gemeenschap van men-
sen die hun leven willen delen en 
vriendschappelijke relaties aan 
willen gaan met mensen met een 
verstandelijke beperking.
Zaal open om 20 uur.

Marc Wopereis (foto aangeleverd).

Nieuwjaarsconcert Rotterdamse 
Harbour Jazzband in Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdagmid-
dag 4 januari om 15 uur organi-
seert de Stichting Vrienden van 
de Oude Kerk te Heemstede haar 
traditionele nieuwjaarsconcert in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein. Deze keer met klassieke 
dixielandmuziek.
Het concert zal verzorgd wor-
den door de Rotterdamse Har-
bour Jazzband. De Harbour Jazz-
band, is één van de beste tradi-
tionele jazzorkesten van Neder-
land. Kwaliteit, inzet en enthou-
siasme van de musici staan borg 
voor een super sfeer tijdens de 
optredens.

Op het programma staan compo-
sities van o.m. Louis Armstrong, 
Jelly Roll Morton, Bix Beider-
becke, Duke Ellington en Glenn 
MiIler. 
De bezetting van de band be-
staat uit Flip Robers trombone/
leider, Bart Tuinman cornet, Hans 

Verheul en Jan Wouter altklari-
net/ saxofoon, Ton Hameeteman 
piano, Matthijs Willering gitaar/ 
banjo, Ludo Deckers contrabas, 
Raymond van der Hooft drums, 
zang.
De toegangsprijs is €15,- incl. een 
drankje na afl oop.  Kaarten zijn 
verkrijgbaar via de website van 
de Stichting: 

www.oudekerkheemstede.nl/
nieuwjaarsconcert. Alleen op ver-
toon van een toegangskaart kan 
dit concert bijgewoond worden.
De deuren van de Oude Kerk 
gaan om 14 uur open. 

Wees er snel bij want er kunnen 
slechts 285 mensen in de Oude 
Kerk.

Foto aangeleverd door Stichting Vrienden Oude Kerk

Seniorengroep Sing-In zoekt 
ook mannelijke deelnemers
Heemstede - Contact tussen ou-
deren onderling is erg belangrijk 
en dat wil Seniorengroep ‘Sing-in’, 
dan ook graag stimuleren. Daar-
om komt de groep  iedere dins-
dagochtend van 10:00  tot 11:45 
uur samen in Theater de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heemste-
de. Daar worden liedjes uit een 
aanbod van populair nostalgisch 
repertoire uit de jaren ‘30 tot en 
met de jaren ’70 gezongen. In de 
pauze wordt, er onder het genot 
van een kopje koffi  e of thee, vol-

op met elkaar gesproken. Sing-
In zoekt niet alleen vrouwelijke 
maar juist ook mannelijke deel-
nemers.Wilt u ook deel uitmaken 
van deze gezellige groep, kom 
dan gerust een keertje kijken op 
de dinsdagochtend.

Voor verdere informatie kunt u 
contact opnemen met Ton Ever-
out per mail:
tonenveraev@gmail.com.
U kunt natuurlijk ook bellen: 
0640301871.

Haarlems 
Straatorkest bij 
Parkinson Café

Haarlem - Op woensdag 11 
december is er van 14-16 uur 
weer Parkinson Café voor 
Haarlem en omstreken.
Zoals gebruikelijk in decem-
ber is er deze woensdag 
een feestelijke en gezellige 
middag met lekkers en live-
muziek door het Haarlems 
Straatorkest . Er mag natuur-
lijk ook gedanst worden.

Locatie: Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adri-
chemlaan 98 in Haarlem. 
Toegang €2,- p.p. incl. kof-
fi e/thee.
Informatie: 023 5278170 of 
06 36323306.

Matroesjka met ‘Brainwash’ 
in Theater de Luifel
Heemstede - Op vrijdag 29 no-
vember om 20.15 uur speelt tech-
nocabaretduo Matroesjka (Lisa 
Loeb en Janneke Rinzema) hun 
voorstelling ‘Brainwash’ in The-
ater de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede. In ‘Brainwash’ zijn alle 
ingrediënten aanwezig die je van 
dit illustere duo kunt verwachten; 
ze zappen moeiteloos van type-
tje naar typetje in vlijmscherpe 
sketches en zingen onderweg de 
longen uit hun lijf met prachtige 
liedjes op een frisse, eigentijdse 
technobeat.    
Lisa en Janneke leerden elkaar 
kennen op het Conservatorium 
van Amsterdam, waar zij beiden 

cum laude afstudeerden in de 
richting jazz-zang. In 2014 won 
het duo de Publieksprijs op het 
Amsterdams Kleinkunst Festi-
val. En met het nummer #Ima-
live werden zij genomineerd voor 
de Annie MG Schmidtprijs, de 
prijs voor het beste theaterlied. 
Matroesjka is daarnaast bekend 
van hun scherpe liedjes over de 
actualiteit in het programma 
van Giel Beelen op 3FM en het 
duo speelde op festivals als Low-
lands en Zwarte Cross. Kaarten 
à 20 euro via: www.podiaheem-
stede.nl of via de theaterlijn 023-
5483838 of op de avond van de 
voorstelling aan de zaal.

Fo
to

: R
ob

in
 A

ly
sh

a 
C

le
m

en
s

Knipkaartkoor 
op 1 december
Haarlem - Zondag 1 december 
kan er weer gezongen worden 
bij het Knipkaartkoor van Leny 
van Schaik van 12 tot 13.30 uur in 
het gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem.
Iedere zangliefhebber van 12 tot 
100 jaar is welkom. Naast het zin-
gen van gevarieerd repertoire, 
wordt er aandacht besteed aan 
stemvorming. En natuurlijk zullen 
er ook Sinterklaasliederen wor-
den gezongen, zoals van Schu-
mann ‘Hij komt, hij komt, de lieve 
goede Sint’.
Knipkaarten à € 30,- voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor aan-
vang aan de zaal verkrijgbaar.
 
Inlichtingen 023-5312396,
 0621633898 of via:
leny.van.schaik@12move.nl en
www.lenyvanschaik.nl.

Christmas Carols zingen 
in Remonstrantse kerk
Haarlem - Op zondag 15 decem-
ber worden er om 10.30 uur in de 
Remonstrantse kerk (Oranjeka-
de 1 in Haarlem) prachtige Christ-
mas Carols uit de Engelse traditie 
gezongen.

In the Bleak Midwinter, Once in 
Royal, God Bless You Merry en 
nog vele andere kunt u meezin-
gen in het Engels en Nederlands. 
Bij de ‘Lessons and Carols’ dienst 

worden korte tekstlezingen afge-
wisseld met veel heerlijke liede-
ren. Een prima voorbereiding op 
een vrolijke kerst. Het workshop-
koor zingt o.l.v. Antje de Wit  en 
Gerrie Meijers begeleidt op orgel.
Ds. Sabine du Croo heeft de lei-
ding. Toegang vrij, vrijwillige col-
lecte.

Meer informatie op:  https://
haarlem.remonstranten.nl.

‘Haarlem naar de Kerst’ 
zingt in de Pelgrimkerk
Haarlem - Op donderdag 12 
december zingt Haarlem naar 
de Kerst in de Pelgrimkerk, aan 
de Stephensonstraat hoek Pijl-
slaan te Haarlem, met het man-
nenkoor David uit Lisse en sa-
menzang onder leiding van Hu-
go van der Meij. Zij verzorgen 
het concert samen met Arjan 
Wouters op piano en orgel. Het 

concert begint om 20 uur, de 
entree is € 12,50 - kinderen t/m 
15 jr. € 5,00 .

De Pelgrimkerk is open vanaf 
19.30 uur. Kaarten zijn dan in 
de kerk verkrijgbaar. Meer info: 
www.zingenenzo.com.
Vrij parkeren in de directe om-
geving van de kerk.

Mamacafé in 
Bibliotheek 
Heemstede
Heemstede - Ontmoet vrijdag 
13 december in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1) tij-
dens het Mamacafé andere (aan-
staande) vaders en moeders van 
jonge kinderen. We praten met 
elkaar onder het genot van een 
kopje koffi  e of thee over onze kin-
deren. Hoe ze bijvoorbeeld groter 
worden, over de peuterpuberteit 
en de combinatie van kinderen 
en werk. Natuurlijk krijg je ook 
leuke tips voor kinderboeken. Er 
is altijd een professional aanwe-
zig die je vragen kan beantwoor-
den. Vaak wordt er een thema 
in het zonnetje gezet. Loop ge-
woon binnen tussen 10 – 11:30 
uur – aanmelden is niet nodig – 
en neem je baby of peuter ge-
zellig mee. Het Mamacafé is gra-
tis te bezoeken en wordt georga-
niseerd in samenwerking met het 
Centrum voor jeugd en gezin.
 

Foto aangeleverd door Bibliotheek 
Zuid-Kennemerland

Buurtinitiatief 
Kerst Sing-In
Heemstede - I.s.m. WIJ Heemste-
de wordt op 4 donderdagen van 
13-14.15 uur het buurtinitiatief 
Kerst Sing-In georganiseerd, te 
weten op: 28 november en 5, 12 
en 19 december. Zingt u mee?

Annelies Smit studeert de liedjes 
met jullie in en Mirjam Neervoort 
ontvangt jullie in de kantine van 
Tennisclub Merlenhove in het 
Groenendaalse Bos achter restau-
rant Groenendaal. (Deze locatie is 
ook te bereiken als je niet zo goed 
ter been bent.) Adres: Tennispark 
Merlenhove, Groenendaal 1, 2104 
WP Heemstede. 

Kosten: € 7,50 per keer, aanmel-
den via : info@wijheemstede.nl. 
Heb je vragen over het zingen: 
bel Annelies Smit 06 18 52 34 90. 
Heb je vragen over de locatie, 
bereikbaarheid enz. bel Mirjam 
Neervoort 06 15 38 20 47.

Foto aangeleverd
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Recycleactie 
kerstverlichting
Regio - De meeste huizen wor-
den dit jaar weer uitgebreid 
versierd met feestverlichting. 
Al deze lampen en armaturen 
zoals kerstboomlampjes, led-
kaarsen en verlichte figuren 
mogen niet in de kliko belan-
den maar dienen te worden 
gerecycled.
Wecycle heeft in meer dan 
7.000 winkels e-waste inlever-
bakken staan. Laat ze bijvoor-
beeld direct achter in de Wecy-
cle inleverbak bij diverse tuin-
centra. Dat ruimt lekker op, is 
goed voor het milieu en bij 
veel tuincentra levert dit ook 
nog een cadeautje op 

Snelle inleveraars ontvangen 
namelijk een gratis kinder-
boek: De Tulp van Tellingen 
(op=op). Het boek is speciaal 
voor deze campagne geschre-
ven door Naomi Tieman. In het 
boek leren kinderen alles over 
samenwerken en recyclen. 

Meer informatie op:
www.wecycle.nl.

Spelend omgaan met een haperend 
brein bij Alzheimer Café
Haarlem - De Ontmoetingscen-
tra van Zorgbalans ontwikkelden 
de improvisatietraining ‘Spelend 
omgaan met een haperend brein’. 

De training wordt op maandag 2 
december om 19.30 uur gegeven 
in Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten 

de Bruynstraat 60, Haarlem. De-
ze training geeft op een informe-
le manier meer inzicht in de wer-
king van het haperende brein en 
hoe daarmee om te gaan in het 
dagelijks leven, want bij de diag-
nose zit immers geen boekje. Tij-
dens deze praktische workshop 

wisselen theorie en oefeningen 
elkaar af. Zo hopen we de om-
geving handvatten te geven om 
met deze ongeneeslijke ziekte 
om te gaan, zodat fijner contact 
mogelijk is en blijft.

Toegang gratis.

Actieplan stikstof gepresenteerd 
voor Noord-Holland
Regio - Natuur en Milieufedera-
tie Noord-Holland, Landschap 
Noord-Holland, IVN, Goois Na-
tuurreservaat, Samenwerkende 
Vogelwerkgroepen Noord-Hol-
land, Duinbehoud en Natuurmo-
numenten presenteren het Actie-
plan Stikstof voor Noord-Holland 
‘Geef natuur en mensen weer 
schone lucht” aan de provincie 
Noord-Holland.

De stikstofcrisis houdt Neder-
land in de greep en raakt iedere 
inwoner van Noord-Holland. De 
bouwsector, de landbouwsector, 
infrastructurele projecten, nieuw 
geplande activiteiten liggen stil 
door de te hoge stikstofuitstoot. 
De natuur- en milieuorganisa-
ties vinden de afnemende kwali-
teit van de natuur en een gezon-
de leefomgeving de kern van het 
probleem naast de vergunning-
verlening voor woningbouw en 

Foto: Henk van Bruggen

andere nieuwe maatschappelijk 
relevante activiteiten. 
Het actieplan met de uitgangs-

punten en maatregelen is te le-
zen op de websites van de be-
trokken natuurorganisaties.

Fortnite in het echt spelen 
tijdens Sport-In Fun Experience
Haarlem - Nieuw dit jaar tijdens 
de Sport-In Fun Experience is 
dat kinderen beide dagen Fort-
nite in het echt kunnen spelen. 
Eén sporthal wordt omgetoverd 
tot een echt battlefield met veel 
obstakels en verstopplekken. De 
Sport-In Fun Experience is in de 
kerstvakantie op zondag 22 de-
cember en maandag 23 decem-
ber 2019 in het Kennemer Sport-
center, IJsbaanlaan 4A in Haar-
lem. Dit sportevenement is voor 
kinderen van 2 t/m 13 jaar.
 
Een Fornite Nerf battle duurt on-
geveer 3 kwartier. In de herfst-
vakantie tijdens een SportInstuif 
in gemeente Velsen was dit spel 
een groot succes onder de kinde-
ren. De game in het echt spelen 
is natuurlijk veel leuker. Kinde-
ren kunnen naast Fornite natuur-
lijk heel veel andere gave clinics 
doen. Glow-in-the-dark sporten, 
een funhal met springkussens en 
een survival baan, potje tafelten-

nissen, de spectaculaire airjump, 
klimmen, er is echt te veel om op 
te noemen.
Voor de kinderen van 2 t/m 4 jaar 
is er een Mini Sport-In. Het pro-
gramma voor deze mini’s is in de 
ochtend van 9:45 uur tot 12:00 
uur. De peuters kunnen kiezen uit 

judo, hockey, voetbal, peutergym 
en dansen. Daarnaast is er voor 
deze groep een eigen kleinere 
funhal met leuke luchtkussens 
speciaal voor hun leeftijd.
De inschrijving voor dit sport-
spektakel is geopend. Inschrijven 
kan via www.sportindewijk.nl. 

Foto: Renata Jansen Fotografie

Luchtvaartsector en regio nemen 
maatregelen voor hinderbeperking
Regio - In de Omgevingsraad 
Schiphol (ORS) hebben regio-
nale bestuurders, omwonen-
den en de luchtvaartsector afge-
lopen vrijdag met elkaar afspra-
ken gemaakt over het uitvoeren 
van twee concrete hinderbeper-
kende maatregelen. Aan de zuid-
kant van de luchthaven wordt er 
tussen Rijsenhout en Leimuiden 
definitief via een vaste bocht ge-
vlogen zodat minder verkeer Lei-
muiden raakt (gemeente Kaag en 
Braassem). Aan de noordkant van 
de luchthaven komt er een vas-
te naderingsroute in de nacht 
naar de Zwanenburgbaan zo-
dat er minder verkeer uitwaaiert 
over de regio. Deze maatregelen 
leiden tot zo’n 600 à 700 minder 
ernstig gehinderden.
Per 1 juli 2019 is de heer Pieter 
van Geel door de minister aange-
steld als interim-voorzitter van de 
ORS. Hij heeft als interim-voorzit-
ter de opdracht meegekregen lei-
ding te geven aan de evaluatie 
van de ORS en intussen de conti-
nuïteit van de ORS als overlegor-
gaan in het uitvoeren van de wet-
telijke taken te borgen. Dat over-
leg leidde afgelopen vrijdag tot 
besluitvorming over diverse hin-

derbeperkende voorstellen, met 
de genoemde concrete maatre-
gelen als resultaat.

Zuidkant
De proef met het toepassen van 
de techniek van een vaste bocht-
straal tussen Rijsenhout en Lei-
muiden loopt al enige tijd. KLM 
en Transavia hebben hieraan ac-
tief medewerking verleend. De 
proef is uitvoerig geëvalueerd 
en de besluitvorming daarover 
is nu in positieve zin afgerond. 
Hiermee wordt invulling gege-
ven aan een afspraak in de ORS 
op verzoek van de gemeente 
Kaag en Braassem. Voor met na-
me Leimuiden betekent dit min-
der uitwaaierend verkeer en 
minder hinder in het dorp. Om-
dat de maatregel voor de woon-
kern Kudelstaart niet positief uit-
pakt en er daar sprake is van een 
optelsom van hinder wordt, op 
verzoek van de wethouder van 
Aalsmeer Robbert-Jan van Duijn, 
door de ORS bij de minister aan-
gedrongen op aandacht voor de 
gehele zuidoosthoek in het door 
Schiphol nog te presenteren plan 
voor hinderreductie in de toe-
komst.

Noordkant
Daarnaast realiseert Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL) 
aan de noordkant een verbete-
ring voor de omgeving met een 
vaste route voor de nachtnade-
ring van de Zwanenburgbaan. 
De Zwanenburgbaan wordt ’s 
nachts ingezet wanneer de Pol-
derbaan niet beschikbaar is. Ge-
middeld gaat het om 500 landin-
gen per jaar. De regio IJmond-
Alkmaar had voor deze landingen 
een voorstel ingediend voor een 
vaste naderingsroute. De nu door 
LVNL gepresenteerde vaste  rou-
te zorgt voor minder spreiding 
van het luchtverkeer over het ge-
bied richting de Zwanenburg-
baan en daarmee voor minder 
hinder. Daarbij wordt door LVNL 
een innovatieve naderingstech-
niek toegepast: een zogenoem-
de gekromde eindnadering. Die 
wordt hier voor het eerst in Ne-
derland toegepast. Daarnaast 
vindt op de route de landing met 
een glijvluchten plaats. De nieu-
we nachtnadering van de Zwa-
nenburgbaan kan vanaf de zo-
mer van 2020 toegepast worden.
De vernieuwde aanpak leidt tot 
minder hinder in de nacht.

Fakkeltocht en 
themabijeenkomst in Haarlem
Haarlem - Op dinsdag 10 decem-
ber, de Dag van de Rechten van 
de Mens, vindt op initiatief van 
de groep Haarlem e.o. van Amne-
sty International vanaf 16.45 uur 
een fakkeltocht door de binnen-
stad van Haarlem plaats. Daarna 
wordt in de Lutherse Kerk (Wit-
te Herenstraat 22) met een the-
mabijeenkomst stilgestaan bij 
het feit dat de Universele Verkla-
ring van de Rechten van de Mens 
en Amnesty International Neder-
land respectievelijk 71 en 30 jaar 
bestaan.
 
Op de Dag van de Rechten van 
de Mens is de Lutherse Kerk het 
start- en eindpunt van de fakkel-
tocht, die om 16.45 uur begint. 
Fakkels zijn verkrijgbaar à € 2. 
Na een korte uitleg gaat de fak-
keltocht om 17.00 uur van start.
 
Na terugkeer bij de Lutherse 
Kerk, rond 17.30 uur, is er koffie 
en thee om op te warmen, waar-
na de schrijfactie ‘Write for Rights’ 
wordt afgesloten. De brieven 
gaan naar regeringen en vragen 
aandacht voor mensen in on-
rechtvaardige situaties, de kaar-
ten als steunbetuiging naar de-
genen die met schending van 
hun mensenrechten worden ge-
confronteerd.
 
De resultaten worden op 10 de-
cember door coördinator Karin 
Ennik-Maarsen bekend gemaakt. 
De avond wordt muzikaal omlijst 

door het kinderkoor Living Co-
lours onder leiding van Analies 
Kole en celliste Quirine Viersen.

 Het volledige programma van 10 
december is te vinden op:
www.haarlem.amnesty.nl.

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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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Biomarkt in 
Haarlem
Haarlem - December is een fees-
telijke maand. In december wor-
den er heel wat cadeautjes ge-
kocht en er wordt lekker en speci-
aal gekookt. Ook op de Biomarkt 
kun je hiervoor terecht.

De BioMarkt is in de Haarlem-

merkweektuin, Kleverlaan 9 tus-
sen 10 en 15 uur. Je kunt er te-
recht voor allerlei biologische, 
glutenvrije, lokale of duurzaam 
geproduceerde producten. Bij-
voorbeeld groente, brood, gebak, 
kaas, worst, jam, honing, wijn, 
bier, olijfolie en azijn, zero waste 
verpakkingen.

Het is behalve voor je zaterdagse 
boodschappen doen op de markt 
ook een gezellige plek om wat te 
eten en te drinken.





Foto aangeleverd door HBC Gymnastics
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RCH had het lastig tegen 
hekkensluiter VV Knollendam
Heemstede - Voetbal kan zo leuk 
zijn om naar te kijken, maar dan 
moet er wel iets te genieten zijn. 
RCH, dat dit jaar prima meedoet 
om de bovenste plaatsen, liet 
het danig afweten tegen het zeer 
zwakke Knollendam.

Dat de Oost-Knollendammers dit 
seizoen niets in de melk te brok-
kelen hebben geven de cijfers 
weer. Slechts één schamel punt-
je wisten ze te behalen. Het zou 
voor RCH een walkover moeten 
worden. Dat werd het niet. Zeker 
20 corners kreeg RCH, dat veel 
sterker was, zonder dat daar een 
kans uit ontstond. Het spel speel-
de zich vooral af op de helft van 
Knollendam. Spaarzaam kwam 
Knollendam over de middenlijn 
en was maar op één moment na 
dicht bij een treff er. RCH-doel-
man Van Drunen bracht fraai red-
ding. RCH daarentegen kreeg 
volop kansen en mogelijkheden, 
maar de scherpte en vooral over-
leg voor het doel van de tegen-
stander ontbrak.

Rachid Harrou wilde steeds een 
overmacht aan verdedigers om-
spelen en strandde steeds op een 
of ander been van een Knollen-
dammer. Zonder oog te hebben 
voor zijn medespelers leverde al 
zijn inspanningen zo niets op. Dat 
RCH de overwinning al vroeg kon 
vieren had gekund, als een inzet 
van Erwin IJssel niet op de lat van 
het Knollendam doel uiteen was 
gespat. Virgil Moal stak er bij RCH 

Nieuw jubileumboek
Kon. HFC ziet het levenslicht
Haarlem - Op donderdag 21 no-
vember droeg de commissie, die 
verantwoordelijk was voor het ju-
bileumboek van HFC, het eerste 
exemplaar over aan Dirk Jan Rut-
gers, de voorzitter van de club. 
Een fantastisch naslagwerk van 
324 pagina’s geeft de geschiede-
nis van de club weer tot en met 
heden. Veertig schrijvers teken-
den voor de inhoud van het boek. 

Alles komt aan bod. Naast de 140- 
jarige geschiedenis, weergege-
ven in een tijdlijn, staan er verha-
len in over de jaarlijkse wedstrij-
den tegen de hockeyers van Bloe-
mendaal en de cricketspelers van 
Rood en Wit. Hoogte- en diepte-
punten van de club. Leuke ver-
halen over de musicals, het da-
mesvoetbal, de G-voetballers en 
het walking football. Zeer lezens-
waardig met honderden foto’s die 
alleen al de moeite waard zijn om 
te bekijken.  Bondscoach Ronald 
Koeman schreef het voorwoord. 
Voor hen die interesse hebben 
in het ontstaan van het voetbal-
spel in Nederland, is er op de tijd-
lijn veel te lezen. De oorspronke-

met kop en schouders bovenuit 
en werd terecht gekozen tot man 
van de wedstrijd. Hij heeft oog 
voor vrijstaande medespelers en 
een splijtende pass in de benen. 

De meer dan uitstekende doel-
man van Knollendam kon keer 
op keer redding brengen. Toch 
moest ook hij uiteindelijk capitu-
leren. Tot de 65e minuut had hij 
zijn doel schoon kunnen houden. 
Na een afgeslagen bal door de 
Knollendamverdediging, bracht 
Harrou de bal terug in de zes-
tienmeter. De vrijstaande Nour-
din Chabbouk kon tussen alle 
verdedigers door de bevrijdende 
1-0 aantekenen. Coach Mehmet 
Simsek kon eindelijk rustig op de 
bank gaan zitten. Hij had zich het 
eerste uur nogal opgewonden 

dat uit de vele aanvallen niet al 
veel eerder was gescoord. Knol-
lendam begon zowaar een off en-
sief. Dat gaf RCH wat meer ruimte 
om met snelle uitvallen de voor-
sprong verder uit te bouwen. Ze-
ven minuten voor het verstrijken 
van de speeltijd leverde een aan-
val uit het boekje de 2-0 eind-
stand op. De ingevallen Hoep 
bediende Harrou, die nu wel het 
overzicht behield en Urwin IJssel 
liet scoren. 

RCH kan veel beter, deze wedstijd 
is er een om snel te vergeten. Met 
een prachtige 2e plaats op de 
ranglijst en twee punten achter 
koploper WSV’30 doet RCH volop 
mee om de prijzen.  
 
Eric van Westerloo

Foto: Harry Opheikens

Foto’s: Robert Koolbergen

lijk wat elitaire sport is gaande-
weg gemeengoed geworden. Dat 
HFC in 1879 aan de basis stond 
van het voetbalspel in Nederland 
en nog steeds springlevend is al-
om bekend. Indrukwekkend te le-
zen is hoe het de club al 140 heeft 
alle stormen heeft doorstaan. In 
1919 verscheen het eerste jubile-
umboek bij haar 40-jarig bestaan. 
Voor de leden van HFC is het ze-

ker een must dit boek te hebben. 
Daags na het verschijnen van het 
boek pakte de selectie de eerste 
plaats in de tweede divisie. Weer 
een hoogtepunt dat over jaren 
in een volgend boek zal worden 
opgenomen. Geïnteresseerden 
kunnen het boek bestellen via de 
website van de Koninklijke HFC.  
 
Eric van Westerloo

Drie medailles bij eerste wedstrijd HBC Gymnastics
Heemstede - Afgelopen week-
end was de start van het wed-
strijd seizoen voor de wedstrijd-
groep van HBC Gymnastics in 
sporthal de Walvis in Beverwijk. 
 
Een nieuw seizoen met een nieu-
we wedstrijdgroep bestaande 
uit 19 meisjes. Voor 10 hiervan 
was dit de allereerste keer dat 
ze in wedstrijdverband hun oe-
feningen mochten laten zien op 
sprong, brug, balk en vloer. Op 
zaterdag deden Dorien, Scarlett, 
Chloe, Puck, Lone, Iris, Livia, Mer-
le, Lieve, Eva en Ires mee. Oefe-
ningen onthouden, zenuwen, pu-
bliek en jury maakte het allemaal 
erg spannend. Zo’n eerste keer 
is toch wel een hele ervaring en 

daardoor lukte nog niet alles. Er 
waren vanuit de jury complimen-
ten voor de vrije oefeningen van 
onze senioren Eva en Ires die zelf 
hun oefeningen gemaakt had-
den.

Op zondag was de beurt aan 
Fleur, Sam, Rose, Amber, Maxe, 
Veerle, Sara en Olivia. In een sterk 
deelnemersveld mochten ook zij 
hun oefeningen laten zien. Rose 
turnde voor het eerst de keuze 
oefenstof en dat ging haar goed 
af. Ze behaalde een vierde plaats. 
Sara en Veerle turnde bij de jong-
ste categorie onbevangen hun 
wedstrijd en dat resulteerde in 
een vierde plaats voor Sara en 
een derde voor Veerle.

De surprise op rijm:
HBC G1 - ZCFC G1   10-6
Heemstede - Voor coach George viel er vandaag niet veel te kiezen.
De selectie bestond uit slechts 8 man/vrouw sterk,
Dus zette hij die dan ook allemaal aan het werk.
Tot aanvoerster was deze keer Debora uitverkoren
en die stuurde het team vanaf de aftrap naar voren.
De intenties waren zo duidelijk geworden,
toch was het ZCFC die als eerste scoorde.
Het antwoord kwam vrijwel direct van Martijn.
Hij trok de stand weer gelijk, wel zo fi jn.
Zo golfde het spel in de eerste helft heen en weer.
De netten bolden voor HBC nog twee keer.
ZCFC deed het beter, want die scoorden er vijf.
Gespreksstof genoeg in de rust, dat stond buiten kijf.
De opstelling werd hier en daar iets aangepast
En daarmee werd de tegenstander verrast.
Arjen kwam nu nog beter tot zijn recht
en scoorde er in totaal zeven, ja echt.
Gevoed door Davy, de koning van de assist,
en Jeroen, die zich ontwikkelt tot cornerspecialist.
De verdediging met aan het hoofd Sebastiaan
Hoefde nog maar twee goals toe te staan.
Dat is ook niet zo gek met klassespelers als Liban.
Zijn onderscheppingen, daar worden aanvallers gek van.
Komen ze er toevallig toch wel een keer door,
dan staat als extra slot Bodiam daar nog voor.
Johan, Maarten, Gert-Jan en Ashwin
hebben blessures en staan er daarom niet in.
Mathijs had de tijdswijziging niet meegekregen
en zag zo helaas alleen nog maar de 10-6 eindzege.
Nu staan we in het rechterrijtje bovenaan
en met nog slechts 1 wedstrijd te gaan,
in het verre Wormer tegen WSV,
hebben we daar best vrede mee.
 
De Rijmpiet

Sprookjestocht door Kinderboerderij
Heemstede - Eindelijk na vier jaar 
weer een bal van de Vrienden van 
de Kinderboerderij. Door de vo-
gelgriep kon dat een paar jaar 
niet, maar niets hield de 85 vrij-
willigers meer in toom te houden. 

Ze hoorden dat de heks alle kleu-
ren had weggetoverd. Gelukkig is 
daar nog de tovenaar die, samen 
met de bosbewoners, gepro-
beerd heeft om de kleuren terug 
te krijgen, maar daar heb je wel 

de hulp van kinderen bij nodig. 
Al die elfen, vlinders, bloemen en 
zelfs de tovenaar waren zwart-
wit. Kinderen kunnen de kleu-
ren terugbrengen, zelfs in dro-
men. Ze brengen hun kleurstaaf-
jes naar de kleurenpot in de tun-
nel om uit te komen bij de stoute 
trol die zit bij de heks.

Die was zo blij dat de kleuren weg 
waren, maar nu die door de to-
venaar en hulp van de kinderen 

weer terug zijn, is ze fl ink boos 
en dat laat ze horen ook. Met de 
kleuren komen ook de dromen 
weer terug. Die waren een beet-
je de weg kwijt, maar droomvan-
gers wisten ze te vangen en terug 
te brengen naar de droomlinde.
Daar kreeg ieder kind een ca-
deautje als dank voor alle hulp bij 
het terugbrengen van de kleuren. 
Om bij het plein te zien hoe mooi 
dat el� e in de boom hangt, hoe 
mooi al die kleuren zijn en hoe 
lekker de poff ertjes en alle drank-
jes smaken.

Alle hulde aan al die vrijwilli-
gers, wel 85, die zorgden voor 
zoveel lichtjes, de feestelijke kle-
ding, allemaal zelfgemaakt en 
al die mensen die kinderen een 
mooie sprookjestocht lieten be-
leven. Benieuwd naar het volgen-
de sprookje.

Ton van den Brink

Heemstede - Sinterklaas heeft 
het in deze periode altijd heel 
druk met cadeautjes bezor-
gen en het schrijven van Sinter-
klaasgedichten. De Heemsteder 
en Chocolaterie Van Dam den-
ken daarom dat Sinterklaas en 
zijn pieten wel wat hulp kunnen 
gebruiken en zij roepen de le-
zers van de Heemsteder op een 
leuk, grappig of spannend Sin-
terklaasgedichtje te mailen van 
maximaal 10 regels naar redac-
tie@heemsteder.nl, voorzien 

van naam, e-mailadres en te-
lefoonnummer. Dit kan tot ui-
terlijk maandag 2 december
17 uur.

Sinterklaas zoekt de 10 leukste 
gedichtjes uit die op 4 december 
in de Heemsteder worden ge-
plaatst. De 10 leukste gedichten 
worden beloond met een heer-
lijke chocoladeletter van Choco-
laterie Van Dam. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. 
Succes!

Schrijf een Sinterklaasgedicht en maak kans op 
een van de 10 chocoladeletters van Van Dam!

Workshop 
iPhone

Heemstede - In deze workshop in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede op woensdag 4 december, 
van 10-12 uur, leert u omgaan 
met de iPhone. Kosten € 5,-. Re-
serveren kan via www.wijheem-
stede.nl of telefonisch van maan-
dag t/m vrijdag tussen 9.00-13.00 
uur: tel.: 023-548 38 28.





28 november
  Mediacafé. Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. Van 
13.30-15.30 u. Gratis.

  Een avond met prof. dr. Wessel 
Stoker. Adventskerk, Leeuweri-
kenlaan 7, Aerdenhout. Van 20-
22 u.

  Muzikale familie�lm bij Film en 
Lunch. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 10.30-13.30 u. 
Entree € 13,50 incl. lunch. Re-
serveren is verplicht via www.
wijheemstede.nl of telefonisch: 
tel.: 5483828.

  Lezing Zuiver water. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.  Om 20 u. Kos-
ten: € 8,-. Reserveren is ver-
plicht via www.wijheemstede.
nl of tel.: 5483828.

  Buurtinitiatief Kerst Sing-In. 
Tennispark Merlenhove, Groe-
nendaal 1, 2104 WP Heem-
stede. Van 13-14.15 u. Kosten: 
€7,50 per keer. Aanmelden via: 
info@wijheemstede.nl.

5 en 19 december
  Creatieve middag met Gaby 
Godijk. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede.  Van 
14-15.30 u.

12 december
  Haarlem naar de Kerst zingt in 
de Pelgrimkerk. Stephenson-
straat hoek Pijlslaan te Haar-
lem. Om 19.30 u. Kaarten 
à   €12,50 - kinderen t/m 15 jr. 
€5,-  in de kerk verkrijgbaar.

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

  Actrice/schrijfster Manouk van 
der Meulen bij Boekhandel 
Blokker. Binnenweg 138 in 
Heemstede. Om 16 u. Toegang 
vrij. Reserveren via info@boek-
handelblokker.nl en/of 023-
5282472.

  Matroesjka met ‘Brainwash’ in 
Theater de Luifel.  Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang 20.15 
u.  Kaarten à €20,- via:  www. 
podiaheemstede.nl of via 023-
5483838.

▲

  All that Swing, music & mind 
project bij Heemstroom. Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Van 14-15.30 u.

6 december
  Trefpuntcafé met Arkgemeen-
schap Haarlem. Akonieten-
plein 1, Bennebroek. Om 20.30 
u. (Zaal open 20 u.)

13 december
  Mamacafé in Bibliotheek 
Heemstede. Julianaplein1. Van 
10-11.30 u. Aanmelden niet 
nodig.

4 januari
  Nieuwjaarsconcert Rotterdam-
se Harbour Jazzband in Oude 
Kerk. Wilhelminaplein, Heem-
stede. Om 15 u. zaal open om 
14 u. Toegang: €15,- incl, een 
drankje na a�oop. Kaarten via  
www.oudekerkheemstede.nl/
nieuwjaarsconcert.

1 december
  Collegereeks Filoso�e door 
Stichting Oud Geleerd Jong 
Gedaan. Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. Van 14-15 u. 
Kosten 20 euro voor een hele 
serie. Aanmelden bij WIJ 
Heemstede, Julianaplein 1, 
2101 ZC Heemstede, tel 023-
5288510.

  Muzikale Taizédienst in Re-
monstrantse kerk. Oranjeka-
de 1 in Haarlem. Om 10.30 u, 
gratis toegang met collecte.

  Kerstfair bij Tuincentrum de 
Oosteinde. Vestigingen in Hil-
legom (Zandlaan 22) en Vijf-
huizen (Schipholweg 1088). 
Van 12-16 u.

  Knipkaartkoor. Gebouw Zang 
& Vriendschap, Jansstraat 74, 
Haarlem. Van 12-13.30 u. Knip-
kaarten à €30,- voor vijf keer 
zingen zijn een half uur voor 
aanvang aan de zaal verkrijg-
baar.

  Verhaallezing ‘Zet je verlangen 
op aan’.  St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1, Bloemendaal. Van 
14-16 u. Toegang: €9,- inclu-
sief ko�e/thee/fris en schrijf-
materiaal. Meer informatie op 
www.Carmendehaan.nl.

15 december
  Christmas Carols zingen in Re-
monstrantse kerk. Oranjeka-
de 1, Haarlem, om 10.30 u. 
Toegang vrij, vrijwillige collec-
te.

22 december
  Luisteren naar en meezingen 
met sfeervolle kerstmuziek uit-
gevoerd door gemengd koor 
Cantate Domino o.l.v. dirigent 
Paul Waerts, organist Jan Lui-
ten. Moeder van de Verlos-
serkerk, Prof. Eijkmanlaan 48, 
Haarlem/Schalkwijk. Aanvang 
14.30 u. Toegang gratis.

2 december
  Cursus Klik & Tik in de Biblio-
theek. Bibliotheek Heemstede, 
(Julianaplein 1). Va 10-11.30 u. 
Aanmelden aan de balie van 
de Bibliotheek of via www. 
bibliotheekzuidkennemerland.
nl.

  Spelend omgaan met een ha-
perend brein bij Alzheimer Ca-
fé. Trefpunt ’t Trionk, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60, Haarlem, 
om 19.30 u. Toegang gratis.

  Chinees-Indisch bu�et in de 
Luifel. Herenweg 96 in Heem-
stede. Van 17.15-18.00 u. Kos-
ten: €11,50.  Reserveren tot ui-
terlijk 10 uur op de dag zelf, 
tel.: 023 - 5483828.

2, 9 en 16 december
  Lezing Cyprus Afrodite. WIJ 
Heemstede, de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Om 
13.30 u. Toegang 45 euro voor 
3 bijeenkomsten. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
tel.: 023-5483828.

9 december
  VVD houdt 2e bijeen-
komst  energietransitie. Om 
20 u. bij Café De 1ste Aanleg, 
Raadhuisstraat 103, Heemste-
de.  Inloop vanaf 19.30 uur.

3 december
  Trefpuntlezing: De link tussen 
Picasso en González. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30 u. Entree: €5,-. Reserve-
ren via www.wijheemstede.nl 
of op tel.: 023 - 5483828.

4 december
  Taalsoos, 10:15-11:30 uur. Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Gratis.

  Workshop iPhone en An-
droid smartphone (twee apar-
te sessies) De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 10-12 
u. Kosten € 5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 023 - 5483828.

11 december
  Haarlems Straatorkest bij Par-
kinson Café. Wijkcentrum De 
Ringvaart, Floris van Adrichem- 
laan 98, Haarlem. Van 14-16 u. 
Toegang €2,- p.p. incl. ko�e/
thee.  Informatie: 023 5278170 
of 06 36323306.

TENTOONSTELLINGEN
11 t/m 17 december

  Tentoonstelling ‘Bekende ge-
zichten’ in Historisch Museum 
Haarlemmermeer Historisch 
Museum Haarlemmermeer, 
Bosweg 17. Hoofddorp. Open 
op woensdag en in het week-
end van 13 tot 17 uur. Zie: www.
haarlemmermeermuseum.nl. 

Tot 1 maart
  Tentoonstelling Keizerin Sisi. 
Zandvoorts Museum, Swaluës-
traat 1, Zandvoort. Meer infor-
matie op: www.zandvoorts-
museum.nl.

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Le Tour d’encore speelt voor Rabo
Heemstede - Een diner voor ruim 
zeventig gasten van de Rabo-
bank kregen donderdagavond 
een heerlijk diner opgediend in 
de Oude Kerk, met een ontvangst 
van de private bankdames Bi-
anca Fernandez en Judith Truij-
ens. Heel bijzonder was de bin-
nenkomst van enkele muzikan-
ten en Tour de France liefheb-
bers die zich van Le Tour d’encore 
noemen. Caspar Vos piano/kop-
man, Koen Stapert viool/klimgeit 
en Marcus van der Munckhof cel-
lo/sprinter, allen afgestudeerde 
conservatoriummusici, die lieten 
horen hoe mooi Brahms en Bach 
klinken in een volle kerk. Ze pro-
beerden de akoestiek uit door 
hun toegift die ze het liefst spe-
len, nu eens in diverse uitvoerin-
gen te laten horen. Dat klonk heel 
verrassend.

Caspar vertelde van hun wielren-
passie en hoe zij op het idee kwa-
men om muziek naar de Tour de 
France te brengen. Ze lieten een 
YouTube�lmpje zien waarin ze 

op slapstickwijze van Nederland 
naar Epernay reden in hun cam-
perbusje. Volgens de TomTom in 
zeven uur te doen, zij kwamen 
uitgeput na 15 uur aan. Na enke-
le pogingen die muziek tussen de 
rijen publiek te laten horen wer-

den zij uitgenodigd door NPO 
4 voor de Avondetappe. Na een 
heerlijk diner werd als adieu ge-
speeld: ‘Stairway to Heaven’, een 
ode aan de Belvedère.

Ton van den Brink 

Een paar weekjes terug was ik in Duitsland. Duits kan toch wel 
een ietwat bruuske taal zijn. Als je geen Duits spreekt, dan kan 
de taal voor een Nederlander verrassend gewelddadig overko-
men. Neem nu de naam van het stadje waar ik was: Meppen. 
Dan denk je toch in de eerste instantie dat ze daar losse handjes 
hebben? Alsof iedereen elkaar een �inke ram of dreun geeft. Als 
je dan ook nog af en toe hoort: “Es klappt”, dan krijg je het hele-
maal benauwd. Dat betekent dus “Het lukt”. Daarna veeg je op-
gelucht het zweet van je voorhoofd, maar dan komt het volgen-
de lijfelijke woord alweer de hoek om. ‘Kneipe’, ook zo’n hand-
tastelijk woord. Dan wil je ertussen uitknijpen. Niets aan het los-
se handje: Kneipe blijkt gewoon het woord voor kroeg te zijn.
 
Ik keek als kind graag naar Duitse Krimi’s, zoals Derrick en Der 
Alte. In bijna iedere a�evering was het dan raak: “Ich bin von 
meiner Frau getrentt”. Dan dacht ik altijd dat de echtgenoot 
door zijn vrouw in elkaar was getremd. Uit de hand gelopen 
emancipatie? Nee, het bleek ‘slechts’ dat hij van zijn vrouw 
was gescheiden. Of ‘der Pfarrer’ (pastoor of dominee) had het 
in de kerk over ‘der Schöpfer’, ook zo’n ‘typisch’ woord. Iemand 
die rake schoppen en knietjes uitdeelt? Welnee, dat bleek onze 
Schepper te zijn.  Of het woord ‘schlagend’. Slaand? Nee, dit be-
tekent afdoende of overtuigend.  

Is Duits werkelijk zo’n taal van lijf en leden? Valt wel mee hoor. 
Toen ik Duits op het havo en het vwo kreeg zei mijn docen-
te altijd: “Ik wil twee soorten Duits in mijn les niet horen: het 
Zwitsers Duits of het Duits van Rudi Carell.” ‘Der Rudi’ was als 
Nederlander ongeloo�ijk populair op de Duitse televisie, of-
tewel Fernsehen. Zijn ‘Duits’ was verduitst Nederlands, zoals: 
“Das macht kein Flauss aus”. De Duitsers vonden dat wel ‘toll’. 
En het maakt ook geen �uit uit, als je je maar verstaanbaar kunt 
maken. Besten Dank, auf Wiederschnitzel!

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

“Das macht kein Flauss aus”

Maestro Leon Bosch van 
Symfonisch Blaasorkest gehuldigd
Heemstede - 10 met een baton 
heet het concert dat het symfo-
nisch Blaasorkest zondagmiddag 
24 november gaf in de Pinkster-
kerk. Dirigent Leon Bosch diri-
geert al tien jaar dit orkest en dat 
willen zijn musici vieren. Met een 
stevig concert waar je je dirigeer-
stokje goed kunt gebruiken.

Leon gaf een grappig verhaaltje 
weg over het ontstaan van dat 
stokje. Dirigenten in de 17e en 
18e eeuw hadden nog geen di-
rigeerstok. Zij stampten op de 
grond met een staf om de maat 
aan te geven. Beroemd is het ver-
haal dat Jean-Baptiste Lully met 
zijn staf op zijn voet stampte, hij 
overleefde dit niet.

Leon Bosch gebruikte het hele 
concert geen baton, hij deed dit 
nog ambachtelijk met linker- en 
rechterhand. Een heerlijk concert 
met een suite uit de musical Tin 
Tin, Kui�e. ‘Hobbits’ uit The Lord 
of the Rings, een Schotse balla-
de uit Perthshire Majesty en de 
draken van Pilatus in Mountain of 
Dragons. Iedereen veerde op bij 
de Tiger Rag, leuk ingeleid door 
Leon, waarna de bezoekers voe-
ten en vingers lieten swingen. 
Met delen uit de musical Les Mi-
sérables mocht de dirigent het 
stokje wegleggen.

Emile Cossee, voorzitter van het 
Symfonisch Blaasorkest Heem-
stede, wilde zijn dank uitspreken 
over het werk van dirigent Le-
on Bosch die al 10 jaar de musi-
ci weet te motiveren en te inspi-
reren. Hij vergeleek het met wat 
gastdirigenten bij het TV-pro-
gramma ‘Maestro’ denken het or-

kest te kunnen laten doen en hoe 
zij denken hoe dat moet. Hoe 
moeilijk is dat niet voor een or-
kest. Hij gaf Leon een boek, ge-
maakt van A-viertjes door alle or-
kestleden waar Leon veel plezier 

aan zal beleven. Met een felici-
tatie, bloemen en wijn van Anna 
Zimmermann werd het concert 
met een glas wijn afgesloten.

Ton van den Brink 

Emile Cossee met het boek voor Leon Bosch.

Happy Leon Bosch.

Vlooienmarkt in Hillegom
Hillegom - Zondag 1 december 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Sportcentrum de 

Vosse te Hillegom. Het aanbod 
op een rommelmarkt is altijd ver-
rassend: van oude rommeltjes tot 

een mooi stukje speelgoed voor 
de kids.
Op deze zondag zullen Sint en 
Piet aanwezig zijn tussen 11.00 
en 14.00 kunnen de kinderen met 
hen op de foto.. dus kom gezellig 
kijken…
De vlooienmarkt is open van 
09.30 tot 16.00 uur en de toegang 
bedraagt 2,50 p.p (kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben vrij entree).
Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-24 47 39 
of 24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

Foto’s aangeleverd
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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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur 
en donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

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

Heemstede

Collecteren en venten 
in Heemstede
- Voor collecteren en venten is 
 altijd een vergunning nodig. 
- Collecteren en venten met 
 vergunning mag alleen van 
 maandag tot en met zaterdag 
 van 10.00 uur tot 20.00 uur.
- Per week kan maar 1 instantie 

collecteren. 
- Het collecterooster van 
 het CBF is leidend. Kijk op 
 www.heemstede.nl/collecterooster 
- Heeft de collectant/verkoper geen 

vergunning en legitimatie? Meld dit 
dan bij de politie via 0900-8844.

Voor december 2019 zijn geen 
collecte- of ventvergunningen 
verleend.

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp

06-10987687

Beleid voor bed & breakfast en 
particuliere vakantieverhuur
Heemstede kent een heel prettig woon- en 
leefklimaat en ligt in een mooie omgeving. 
Om deze reden wordt onze gemeente ook 
graag bezocht door recreanten. Daarom stelt 
Heemstede, net als andere gemeenten in 
de regio, verblijfsaccommodatiebeleid op. 
Het beleid verbindt voorwaarden aan bed & 
breakfast en particuliere vakantieverhuur. 
De raadscommissie Middelen bespreekt het 
conceptbeleid op 4 december. De vergadering 
begint om 20.00 uur in het raadhuis. Tijdens 
de commissievergadering kunt u uw mening 
geven door gebruik te maken van het 
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden 

bij de commissiegriffier via (023) 548 56 37 of 
per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Plan voor opknapbeurt basisscholen in 
commissie Samenleving en gemeenteraad
Om goed op de toekomst voorbereid te zijn, 
krijgen de gebouwen van de 10 basisscholen 
in Heemstede een grote opknapbeurt. Zo 
kunnen ouders en kinderen van nu en in de 
toekomst blijven rekenen op goed onderwijs 
in een prettige leeromgeving. Ook worden de 
gebouwen veel duurzamer zodat ze minder 
energie verbruiken. De plannen op hoofdlijnen 
voor nieuwbouw, verbouw of renovatie staan 
in het Integraal Huisvestingsplan voor het 
primair onderwijs in Heemstede (IHP). Dit plan 
bestrijkt een periode van circa 20 jaar. 
De commissie Samenleving bespreekt 

het plan voor de basisscholen in de 
vergadering van dinsdag 3 december. De 
vergadering begint om 20.00 uur. Tijdens de 
commissievergadering kunt u uw mening 
geven door gebruik te maken van het 
spreekrecht. U kunt zich daarvoor aanmelden 
bij de commissiegriffier via (023) 548 56 37 of 
per e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
Het debat over het plan volgt in de 
gemeenteraad van woensdag 18 december. 
Ook deze vergadering begint om 20.00 uur. 
Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/ihp.

Publieksbalie 
gemeentehuis ’s avonds 
5 december gesloten
Op donderdag 5 december vervalt de 
avondopenstelling van de publieksbalie 
van het gemeentehuis in verband met 
de landelijke Sinterklaasviering. U kunt 
tot 17.00 uur bij de balie terecht.

Controles 
�etsverlichting 
in Heemstede
In december 2019 en januari 
2020 controleert de politie extra 
op werkende fietsverlichting. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fietslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. 

Met goed werkende fietsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd of 
voorkomen worden.

Stedin werkt aan straatverlichting 
in Heemstede
In december voert netwerkbeheerder 
Stedin werkzaamheden uit aan de openbare 
verlichting in Heemstede. Tijdens dit werk 
is het mogelijk dat de straatverlichting niet 

overal op hetzelfde moment aan of uit 
gaat. Na de werkzaamheden geldt voor 
heel Heemstede weer hetzelfde in- en 
uitschakelmoment.

Raadhuis oranje verlicht tijdens 
wereldwijde Orange the World-campagne
Tot 10 december is het oude deel van het 
raadhuis in Heemstede ’s avonds oranje verlicht. 
De gemeente Heemstede steunt daarmee 
de wereldwijde Orange the World-campagne 
waarmee aandacht wordt gevraagd voor de 

strijd rond fysiek of seksueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Het oranje uitlichten van 
landmarks, zoals gemeentehuizen, bruggen en 
fonteinen, is onderdeel van de campagne. 
Lees meer op www.orangetheworld.nl.

Voorgenomen uitschrijvingen 
Basisregistratie personen (BRP)
Uit adresonderzoek is gebleken dat 
onderstaand(e) personen niet meer wonen op 
het ingeschreven adres in de Basisregistratie 
personen (BRP). Dit kan gevolgen hebben 
voor het recht op overheidsvoorzieningen en 
-diensten. 
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om uit te schrijven:

Per 12 november 2019: 
- R.N. Soe, geboren 07-01-1969, 
 Zeelandlaan 24

Per 14 november 2019:
- B.I. Crică, geboren 15-09-1986, 
 Havenstraat 63
- A.M. Tescariu, geboren 06-12-1975, 
 Havenstraat 63

Reageren
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen 4 weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede (023) 548 58 68).

Toestemming aanleg in/uitrit 
Maaslaan 2
Op 3 oktober 2019 heeft het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in/

uitrit aan te leggen bij Maaslaan 2, 2105 XC in 
Heemstede.



Vergaderingen raadscommissies december
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 3,4 en 9 december 2019. Al 
deze openbare vergaderingen zijn om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1. 
U bent van harte uitgenodigd bij hierbij 
aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
3 december
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 3 december 2019
- Spreekrecht inwoners
- Extra stimuleren parttime arbeid
- Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Heemstede 2020
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen 

2019-2039 (definitief )
- Invulling reserve ‘Nieuwe Initiatieven’
- Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder

- Ontwikkelingen participatie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Middelen 
4 december
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Belastingverordeningen 2020
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Verblijfsaccommodatiebeleid
- Concept-MRA Agenda 2.0
- Rapport Rekenkamercommissies – Evaluatie 

van de samenwerking tussen Heemstede 
en Bloemendaal op het gebied van 
automatisering en informatisering

- Visie op Informatievoorziening 2020-2024
- Kader voor de ambtelijke samenwerking 

Heemstede - Bloemendaal
- Regionale energiestrategie
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
9 december
- Opening en vaststellen agenda 
- Spreekrecht inwoners
- Baggerplan 2020-2029
- Resultaten Afvalproef Merlenhoven
- Overzicht bouwprojecten
- Omgevingswet
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier 
via (023) 548 56 37 of per e-mail: raadsgriffier@
heemstede.nl

Vaststelling wijzigingsplan ‘Hageveld 1’ Heemstede
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat zij op 12 
november 2019 het wijzigingsplan ‘Hageveld 1’ 
met planidn: NL.IMRO.0397.WPHageveld1-0201 
hebben vastgesteld.

Waarvoor is het wijzigingsplan opgesteld?
Villa ‘t Clooster staat op het perceel Hageveld 
1, vlakbij het Atheneum College Hageveld. 
De eigenaar van de villa wil het bestaande 
bijgebouw aan de woning vervangen door 
een nieuw bijgebouw. Daarnaast bestaat de 
wens om een nieuw vrijstaand bijgebouw te 
realiseren bij de inrit vanaf de Nijverheidsweg 
na sloop van een oud vrijstaand bijgebouw. 
Vanwege het beschermde karakter van het 
landgoed zijn de bestaande gebouwen 
specifiek opgenomen in het bestemmingsplan. 
Wijziging van de gebouwen is alleen mogelijk 
binnen de bestaande bouwvlakken. Een 
wijziging van de bouwvlakken is mogelijk, 
maar daarvoor moet een wijzigingsprocedure 
doorlopen worden. Daarvoor is dit 
wijzigingsplan.

Waar kunt u het wijzigingsplan inzien?
Het wijzigingsplan en het vaststellingsbesluit 
liggen van 28 november 2019 tot en met 
woensdag 8 januari 2020 ter inzage:
- in de publiekshal van het gemeentehuis, 

Raadhuisplein 1 in Heemstede (voor 
openingstijden zie www.heemstede.nl)

- op www.ruimtelijkeplannen.nl met planidn: 
NL.IMRO.0397.WPHageveld 1-0201 

Mogelijkheden voor beroep
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op het ontwerpwijzigingsplan naar voren 
hebben gebracht, kunnen van 27 november 
2019 tot en met woensdag 8 januari 2020 
tegen dit besluit beroep instellen. Dit geldt ook 
voor belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet te kunnen worden verweten 
niet (tijdig) zienswijzen kenbaar te hebben 
gemaakt. 
Dit beroep kan worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. 
Naast de mogelijkheid om op papier beroep 
in te stellen, kunnen particulieren ook digitaal 
in beroep gaan. Dat kan alleen via het speciale 
digitale loket dat u op de homepage van de 

website van de Raad van State vindt. Om 
toegang te krijgen tot het digitale loket moet u 
beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt u 
de instructies en vult u de formulieren in. Deze 
kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u ook digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail.
Als beroep wordt ingesteld, kan ook een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, als spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist. 

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

Contact 
Neem voor meer informatie contact op met 
mevrouw E. Suijk van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via (023) 548 57 53 of per e-mail 
e.suijk@heemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Grevelingen 11, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
493864, ontvangen 11 november 2019

- Hageveld 102, renovatie voormalige kapel 
t.b.v. woonruimte, wabonummer 494433, 
ontvangen 12 november 2019

- Herfstlaan 3, het plaatsen van 2 bruggen in het 
urnenbos op de begraafplaats, wabonummer 
495470, ontvangen 13 november 2019

- Melchior Treublaan 11, het kappen van een 
Noorse esdoorn en een den, wabonummer 
492577, ontvangen 9 november 2019

- Oosterlaan 8, het plaatsen van een 
dakopbouw en realiseren van een 
appartement, wabonummer 494268, 
ontvangen 12 november 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 92, het wijzigen van de entree 

pui van de winkel, wabonummer 489032, 
verzonden 19 november 2019

- Burgemeester van Rappardlaan 1, restauratie 
Groenendaalse Molen, wabonummer 
477424, verzonden 19 november 2019,

- Frans Lisztlaan 21, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 477862, 
verzonden 18 november 2019

- Herenweg 9, het kappen van een beuk, 
wabonummer 492112, verzonden 21 
november 2019

- Lombokstraat 1A, het versterken van de begane 
grondvloer van het bedrijfspand, wabonummer 
486709, verzonden 19 november 2019

- Troelstralaan 61, de bestaande erker 
vernieuwen en het dak verhogen tot 
aan het balkon, wabonummer 480681, 
verzonden 22 november 2019

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’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van 

een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
ontvangen 24 oktober 2019

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
- Achter Glipperpad 1, het vervangen van 

een bestaande loopbrug door een dam met 
duiker tussen de percelen C5302 en C5878. 
Huidige dam tussen de percelen C5712 en 
C4664 verwijderen en het vervangen door 
de vrijgekomen brug tussen de percelen 
C5302 en C5878, wabonummer 482466, 
ontvangen 24 oktober 2019

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

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 (griffierecht). 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’.

Verleende omgevingsvergunningen 
Leidsevaartweg 15 en 17
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
heeft namens het college van B&W van 
Heemstede omgevingsvergunningen (op 
grond van artikel 2.1 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) verleend aan: 
- A.W. Mense Groen B.V., voor het intrekken 

van het gebruik van een lpg-tankstation 
op het perceel Leidsevaartweg 15 te 
Heemstede. 

- Tinq Heemstede, voor het oprichten van 
een onbemand tankstation op het perceel 
Leidsevaartweg 17

Inzage omgevingsvergunningen
De omgevingsvergunningen met bijlagen 
liggen ter inzage van 28 november 2019 tot 9 
januari 2020:
- bij Omgevingsdienst IJmond. Hiervoor kunt 

u op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur 
een telefonische afspraak maken via (0251) 
26 38 63

- via www.odijmond.nl
- in de publiekshal van het gemeentehuis in 

Heemstede op werkdagen tussen 08.30 en 
17.00 uur (op donderdagavond tot 19.30 
uur en op vrijdag tot 16.00 uur)

Bezwaar maken of voorlopige 
voorziening aanvragen
U kunt tot 9 januari 2020 bezwaar maken bij 
het algemeen bestuur van Omgevingsdienst 
IJmond via:
- een e-mail aan info@odijmond.nl
- een brief aan Postbus 325, 1940AH 

Beverwijk
- (0251) 26 38 63
Voor de procedure van het aanvragen van 
een voorlopige voorziening bij spoedeisende 
belangen: zie Reageren, inzien en bezwaar 
maken.




