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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Ze bestaan nog, helden 
die hun eigen leven in de waagschaal 
stellen om de medemens te helpen 
in benarde situaties. Twee helden, 
Arno Kuiter en Pim Metselaar, ont- 
vingen op vrijdag 20 november een 
onderscheiding. Wat ging hieraan 
vooraf? Op twee mei van dit jaar reed 
Arno over de Leidsevaartweg naar 
zijn woning, die hij net een dag 
eerder verworven had. Hij dacht dat 
een busje dat achter hem reed, hem 
wilde inhalen. Niets bleek minder 
waar. Het busje reed pardoes de 
Leidsevaart in. Arno bedacht zich 
geen moment, stopte zijn auto met 
aanhanger, trok trui en schoenen uit 
en sprong de auto achterna. Met 
blote handen lukte het niet de auto 
te openen. Hij zwom terug naar de 
kant. Daar reikte iemand hem een 
hamertje aan. Met het hamertje 
sloeg hij de ruit stuk en klom hij in de 
wagen om de bestuurder, een Poolse 
man, uit de gordel te krijgen. De man 
sputterde tegen: “Het leek wel of hij 
niet geholpen wilde worden”, ver-
klaart Arno achteraf. Toch lukte het 
hem de tegenstribbelende man rich-
ting de oever te brengen. Daar dook 
ook Pim Metselaar het water in en 
samen wisten zij de man op de kant 

te brengen. Diverse malen gingen ze 
kopje onder, want de geredde man 
wilde nog steeds niet meewerken.  
Wat aan het gedrag van de man ten 
grondslag lag, blijft in het ongewisse. 
Hij had niet gedronken en had geen 
drugs gebruikt. Wat de oorzaak van 
het ongeval is, blijft tot vandaag de 
dag onduidelijk. Wat Arno verbaasde 

was dat er veel mensen langs de 
oever stonden te kijken, maar nie- 
mand die een handje kwam helpen. 
Mondelinge adviezen van de kant 
dat wel, maar echte fysieke hulp 
bleef uit. In aanwezigheid van burge-
meester Nienhuis, de politie en Jan 
de Bie Leuveling Tjeenk van de 
Koninklijke Maatschappij tot Redding 

van Drenkelingen, ontvingen de 
koene redders een medaille, een 
oorkonde en bloemen. Dat hadden 
de heren na zoveel maanden later 
niet verwacht. Zij hadden het voorval 
al van zich afgezet. De politie heeft 
een week na de reddingsactie wel 
een bos bloemen bezorgd, een 
mooie geste.

Koene Heemsteedse redders 
ontvangen onderscheiding

V.l.n.r.: de helden Arno Kuiter en Pim Metselaar.

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Grote Houtstraat 139 - Haarlem
cremefresh.nl

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Tijdens de commissie-
vergadering Ruimte op 19 november 
stond het onderwerp ‘hoe nu verder 
met de afvalinzameling’ prominent 
op de agenda. Het college stelt voor 
100 extra ondergrondse containers 
te plaatsen voor het restafval, afval 
dat nu in de grijze bak belandt. Dit 

voornemen heeft consequenties, 
want niemand wil een container in 
de omgeving hebben. Het thuis op- 
halen wordt vervangen door een 
loopje naar de container. Zoals ook 
nu al het geval is, ontstaat zwerfvuil 
rond de containers. De kosten voor 
de aanschaf en het plaatsen van de 
containers bedraagt 1,4 miljoen euro.  
Het CDA en in hun kielzog de VVD, 
verzetten zich tegen de plannen. 
Fractievoorzitter Oscar Boeder (CDA) 
ont- vouwde een alternatief plan. Het 
CDA kiest voor grootschalige na- 
scheiding. Voor het PMD (Plastic, 
Metaal en Drinkkartons) zou in de 
laagbouw een extra container kun- 
nen komen. Veel PMD verdwijnt nu in 
de groenbak wat de gemeente een 
boete oplevert volgens het CDA.  
De opbrengst voor de gemeente van 
PMD wordt positief voorgesteld, 
maar valt in de praktijk tegen. De 
huidige afvalverwerker in Amster-

dam AEB heeft een contract tot eind 
2021. Het bedrijf presteert zwaar 
onder de maat. Opzeggen moet nu 
gebeuren. Het CDA stelt voor het GFT 
(groente-, fruit- en tuinafval) weke-
lijks te laten ophalen, een extra kliko 
voor het PMD of via zakken aan de 
straat zetten, zoals in Bloemendaal. 
Zij stellen voor de gemeente Haar-
lemmermeer te volgen waar 80 liter-
bakken worden verstrekt voor het 
grijze afval en dat dan 1 x per 4 
weken wordt opgehaald. Dat zou 
aanzienlijk in de kosten voor de 
inwoners schelen. Volgens het CDA 
gaat het om de doelstelling van 
30 kg restafval te halen. Op termijn 
moet er een bedrag per kilo betaald 
worden. De collegepartijen en D66 
zijn het niet eens met de CDA ‘red-
dingsboei’. Zij volgen het college en 
willen nu na jaren de knoop door-
hakken. Jagtenberg (HBB) schoot 
gaten in de zienswijze van het CDA, 

maar dat liet onverlet dat er zeker 
positieve kanten zitten aan het CDA-
voorstel. Kanten die het overwegen 
waard zijn. 
Volgens de oppositie staat in het 
collegeakkoord dat het college veel 
waarde hecht aan de inbreng van de 
gemeenteraad. Het CDA en de VVD 
vinden dat dit hier van toepassing is, 
dus tenminste een onderzoek waar- 
dig. Er is nog even tijd tot de raads-
vergadering, waarin dit wordt be- 
sloten. De doelstelling van 30 kg per 
huishouden per jaar in 2030, zal een 
hele toer zijn om te halen. De 100 kg 
per jaar in 2020 wordt nu al niet ge- 
haald. Voor- en nascheiden, dus thuis 
alle PMD verzamelen en de rest bij de 
vuilverwerker nog eens laten schei- 
den, dat levert volgens onderzoek 
het beste resultaat op. Daar staan 
kosten en het ongemak hiervan 
tegenover. Iedere gemeente doet het 
weer anders, dat heeft ook te maken 

Afvalproblematiek leidt tot een langdurige 
discussie in de commissie Ruimte

Een afvalcontainer.

met de omgeving. Huizen of hoog-
bouw maakt een groot verschil. In 
een aantal gemeenten moet men 
betalen voor het grijze afval. Dit 
werkt weer afvaltoerisme in de hand. 
Niemand weet het precies bleek ook 
weer tijdens deze vergadering.
Wat de toekomst brengt is nog niet 
zeker. Europa wil een heffing op 
plastic. Den Haag wil de vuilverbran-
ding extra gaan belasten. Kortom: 
een onzekere toekomst waar de 
lokale politiek zich over moet buigen.   
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens 

Bronsteeweg 21-23-25 is 1 pand, 
gebouwd in 1923 (bouwteke-
ning). In die bouwtekening wordt 
ook melding gemaakt van een 
werkplaats. De toen-foto is een 
fragment uit een ansichtkaart van Vincent Martin met 
links het pand van deze week. Rechts kijken we tegen 
nummer 29 aan. 
De eerste bewoner op 21 is een ondernemer: (1923-
1926 adressenboek Haarlem) grossier in manufacturen 
C.P. Blankwaardt. In het adressenboek van Heemstede-
Bennebroek van 1 januari 1930 worden ‘Dames van den 
Berg’ genoemd. M.M. v.d. Berg overleed in 1932, J.C. v. 
d. Berg in 1935. In 1936 het ‘gevestigde gezinshoofd’ 
C.L.P.H. Willers Holman, in 1937 D.H.J. Verkerk. Op 30 
januari 1937 is er een tentoonstelling “teken- en schil-
derwerk” in huize ’t Palet’. Zo werd nummer 21 toen 
genoemd. Kunstschilder A.W. Verhorst (1879-1972) was 
toen de bewoner, gaf cursussen en verkocht zijn kunst-
werken. In die periode woonde ook Mej. D.J. de Wolf op 
nummer 21. Beide zeker tot 1957. In de jaren 60/70 
woonden er verschillende mensen in dezelfde tijdspe-
riode, o.a. arbeidstherapeute mw. J. Disse en coupeuse 
mw. H. Slieker. Tot op heden is het een gewoon 
woonhuis. 
 
Nummer 23 is ook voornamelijk woonhuis geweest. In 
het adressenboek van Haarlem van 1 januari 1923 
wordt kantoorbediende W.H. Bauer als eerste bewoner 
genoemd. In het Haarlems Dagblad van 8 januari 1935 
wordt er geadverteerd voor de ‘Nederlandse Vereenin-
ging voor vrouwenbelangen en gelijk staatsburger-
schap; aanmelding cursus bij mej. G. Groustra op 
Bronsteeweg 23’. Verder is het gewoon een woonhuis 
met soms meerdere mensen in dezelfde tijdsperiode, 
maar er wordt niet gesproken over 23a en of 23b. Via 
Google werd nog wel een onderneming op 23 vermeld: 
Airtime Partners B.V. 
J. Molenaar bewoonde als eerste op nummer 25 (van 
1923 tot 1927), waarna dan toch nog een ondernemer: 

H.M. Fockens, makelaar, later ook wel vermeld als 
‘timmerman en aannemer’, maar ook als ‘bouwkundig 
taxateur’. Wellicht was voor hem de in de bouwteke-
ning genoemde werkplaats. G.J. Fockens was gediplo-
meerd verpleegster. De familie Fockens wordt tot in de 
jaren 60 op Bronsteeweg 25 genoemd, echter in 1945 
ook de familie Groenewegen en in 1951 radiotechnicus 
M.C. Bronsveld. 
Als ondernemingen worden nog genoemd: sinds 2009 
‘Deveenvandam B.V.’; januari 2020 ‘Van Veen Bestuur & 
Toezicht’.  
De nu-foto van Harry Opheikens is van 22 november 
2020.  

Mocht u informatie of oude foto’s over de Bronsteeweg 
hebben. dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl 
(H. Opheikens). Fotomateriaal van de panden is ook 
zeer welkom. Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bronsteeweg toen en nu (38)

GEBOORTE
16 november
Sven Dorus Slomp

BURGELIJKE 
STAND

Heemstede - Er zijn in Nederland 
55.000 kinderen waarbij het zo mis 
gaat dat kinderen niet meer thuis 
kunnen wonen. Samen met Kenter 
Jeugdhulp (Haarlem) heeft Katrien 
Broeders uit Heemstede daarom een 
kerstactie opgezet, met als doel om 
250 kinderen die het wat minder 
hebben een mooie en warme kerst 
geven. Deze kinderen zijn via Kenter 
in pleeggezinnen ondergebracht of 
wonen in een van de tehuizen van 
Kenter. De ouders van deze kinderen 
kunnen, mogen of willen niet meer 
(fulltime) voor ze zorgen.

Het idee achter de kerstactie is dat 
deze 200 kinderen een kerstattentie 
ontvan-gen in de vorm van een leuk 
knutselpakket. Hiermee kunnen zij 
iets maken voor iemand die ze dier-
baar is en zo ons gebaar doorgeven. 
Ze kunnen met het hele pleeggezin 
samen knutselen zodat een warm 
familiemoment ontstaat. 
De 50 jongeren in de tehuizen van 
Kenter worden nog weleens ver-
geten. Ook zij krijgen natuurlijk een 
attentie om hun kerst een beetje 
mooier te maken. Met 20 euro kun je 
al één pleegkind verrassen met een 
kerstattentie. Het doel is natuurlijk 
om alle 250 kinderen uit de buurt te 
verrassen.

Daar is jouw hulp als buurtbewoner 
hard bij nodig. Je helpt al door een 
bedrag aan ons over te maken. Dat 
kan heel een-voudig. Deel je voor 
donderdag 26 november mobiele 
nummer en het bedrag dat je over 
wilt maken via de app met Katrien 
(+31624555442), dan ontvang je een 
Tikkie. Je mag het ook overmaken, 
stuur haar dan een persoonlijk 
bericht via Facebook of Whatsapp of 
via de e-mail:
katrienbroeders@gmail.com.

Wil je de kerstattentie net even iets 
persoonlijker maken? Dat kan met 
een kaart of een tekening van je 
eigen kind. Deze kan je afgeven bij 
de knutselwinkel Juul (Julianalaan 3 
in Heemstede) zodat het kan worden 
toegevoegd in de doos met de 
kerstattentie.

Speciale 
kerstactie voor 
pleegkinderen

Kerstverrassing 
maken bij de 
Knutselclub
Heemstede – Op woensdag 2, 9 en 
16 december maken de kinderen bij 
de Knutselclub een kerstverrassing.
De Knutselclub is er voor jongens en 
meisjes van 5 t/m 10 jaar. Iedere 
woensdag kunnen kinderen super-
leuke en originele kunstwerken 
maken van klei, papier, hout en stof. 

De Knutselclub is van 13.30 tot 15 
uur bij WIJ Heemstede in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samen doen.
Vanwege de corona moet je je nu wel 
van tevoren opgeven. Dat kan door 
een appje te sturen naar 06-14 23 45 
80 van begeleider Gaby Godijk. Let 
op: ouders mogen niet mee naar 
binnen.

Door Bart Jonker

Heemstede – Op vrijdag 27 
november is het zover: Black Friday in 
meer dan 50 winkels aan de Binnen-
weg en Raadhuisstraat in Heemstede. 
Lekker speuren naar koopjes en aan-
biedingen en dan shoppen maar! Op 
Black Friday kunt u goed uw slag 
gaan slaan. Zeer aantrekkelijk voor 
de komende feestdagen, dus mis 
hem niet.

De deelnemende winkels zijn te 
herkennen aan een Black Friday-
poster van de Winkeliersvereniging 
Centrum Heemstede op de etalage-
ruit. Om het winkelen zo veilig en 
prettig mogelijk te maken, nemen de 
winkeliers alle noodzakelijke corona-
richtlijnen in acht. Misschien is Black 
Friday wel de leukste en aantrekke-
lijkste vrijdag van het jaar. Maar waar 
komt de Black Friday-rage nu precies 
vandaan en hoe is die ontstaan?  

De term Black Friday komt uit de 
Verenigde Staten en werd voor het 
eerst gebezigd in 1869. De betekenis 
dekte toen een totaal andere en 
negatieve lading en werd gebruikt 
voor de financiële crisis op een be- 
wuste vrijdag van 24 september. 
De term Black Friday kreeg meer haar 
betekenis van aankopen doen in 
1924, toen warenhuis Macy’s een 

parade in New York organiseerde die 
voor de feestdag Thanksgiving be- 
gon en tegelijkertijd consumenten 
aanspoorde om hun kerstinkopen 
alvast te doen. 

In de Verenigde Staten evolueerde 
Black Friday pas in 1980 tot een posi-
tieve term als de vrijdag voor Thanks-
giving met aanbiedingen van kerst-
aankopen en aantrekkelijke deals 
voor consumenten. Door deze jaar-
lijkse succesvolle vrijdag, schreven de 
winkeliers in de Verenigde Staten 

’zwarte cijfers’. Hieruit is de uiteinde-
lijke betekenis van Black Friday 
ontstaan.

In 2015 kreeg de Black Friday-rage 
vanuit Amerika pas voet aan de 
grond in Nederland, waarschijnlijk 
overgewaaid door de socialemedia-
kanalen. Sindsdien is Black Friday in 
Nederland niet meer weg te denken 
en een zeer populaire en gewilde 
winkeldag. En nu dus ook in het ge- 
zellige winkelcentrum van Heem-
stede op vrijdag 27 november.

Sla je slag op Black Friday in 
winkelcentrum Heemstede

Cursus Creatief leven
Heemstede - Maak op 30 november 
van 10.00 – 12.30 uur kennis met een 
andere aanpak van gevoelens van 
eenzaamheid in de cursus Creatief 
leven door Marijke Coert en Julie 
Koch. De cursus is voor jong- tot oud 
volwassenen. Locatie: De Luifel, He- 
renweg 96 Heemstede. Verplicht op- 
geven via: Julie Koch 06 - 27 87 82 01 
- Marijke Coert 06 - 38 06 71 58. Zie: 
www.faktor5.nl/professional/tse/.





4 inderegio.nl • 25 november 2020NIEUWS

Ik werd gebeld door een kennis, Ben. 
Zijn moeder (89) was overleden aan 
de gevolgen van Corona. Ze mochten 
de laatste weken alleen nog maar con-
tact hebben via de telefoon en beeld-
bellen met de verpleging. Wat ver-
drietig als je moeder zo ziek is en je  
fysiek niet bij haar mag zijn.

We zouden de volgende dag de uitvaart be-
spreken en ik wees Ben op de informatie 
op onze website. Daar is veel digitaal be-
schikbaar gemaakt, zodat nabestaanden 
bijvoorbeeld alvast onze rouwkaarten- en 
kistencollectie kunnen bekijken.

En zo zat ik een dag later om tafel met 
Ben en zijn zus Sandy. Tijdens het gesprek 
voelde ik dat er iets in de lucht hing en ik 
stelde dan ook de vraag: “Ik heb het ge-
voel dat er wat aan de hand is. Kan ik daar  
iets in betekenen?”      
“Nou Alexander,” zei Ben met het schaam-

rood op de kaken, “eigenlijk heeft mama 
niet genoeg geld voor een begrafenis…” 
“Wat niets is voor mama,” voegde Sandy 
daar nog aan toe, “want die heeft altijd alles 
goed geregeld, zodat wij ons geen zorgen 
hoeven te maken.”

Ik pakte de documentatie van hun moe-
der. “Ben en Sandy, ruim zes jaar geleden 
is jullie moeder bij ons geweest en heeft 
zij haar uitvaart al besproken. Dit zijn 
haar persoonlijke wensen en daarnaast 
heeft zij een bedrag gestort in het depo-
sitofonds. Het saldo is ruimschoots toerei-
kend, omdat het deposito rentedragend is.  

Een zucht van verlichting ging door de ka-
mer. “Zie je wel,” zei Ben, “dát is nou mama. 
Alles netjes geregeld!” 

De woorden ‘netjes geregeld’ stonden ook 
in het gedicht op de kaart. Alleen Ben, San-
dy en ik kenden de diepere betekenis ervan.

Geen geld?

Alexander van der Pijl 
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur  
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het  
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 563 35 44
• Dunweg.nl

Door Mirjam Goossens

Heemstede – Loco is de naam van 
de nieuwe koffiebar aan de Juliana-
laan die sinds 4 november is ge-
opend. Loco zou kunnen verwijzen 
naar de Spaanse term, want moet je 
niet een beetje prettig gestoord zijn 
om midden in de coronazomer van 
2020 een horecazaak te openen? 
Maar Loco is in werkelijkheid de 
samentrekking van Lotte & Constan-
tijn, twee ondernemende Haarlem-
mers die zich niet lieten afschrikken 
en hun droom najagen.  
Dat het stel heeft ingezet op duur-
zaam, eigentijds en creatief is onmid-
dellijk af te lezen aan de aankleding. 
Vrijwel de totale inrichting bestaat 
uit meubilair met een tweede leven 
en items van gerecyclede materialen. 

Lotte Godfroy en Constantijn van 
Duren kwamen anderhalf jaar gele-
den in Heemstede wonen. Met een 
kleintje om zich heen, zoontje Sonny, 
was het bovenhuis aan een drukke 
Haarlemse straat niet meer ideaal en 
kochten ze een huis in het oude 

centrum van Heemstede. Daarmee 
kreeg hun droom, de koffiebar, vas-
tere vorm. De zoektocht naar een 
geschikt pand in het winkelcentrum 
eindigde bij de vroegere winkel van 
Banjers aan de Julianalaan. Lotte: “De 
plek is ideaal gelegen naast een ge-
zellige bloemenzaak en de winkels 
van de Binnenweg om de hoek.” Er 
werd flink verbouwd gedurende 
enkele maanden en ingericht naar 
hun specifieke wensen. 
Het eerste wat opvalt is de muur-
schildering die enigszins doet den- 
ken aan het mysterie Banksy, maar 
van de hand is van het Street art duo 
Pipsqueak was Here, dat het kunst-
stuk ter plekke maakte en waarmee 
de passie voor moderne kunst van de 
eigenaren tot uitdrukking komt. 
Houten stoelen en tafels, een 4 meter 
lange tafel, de bar waar-aan gewerkt 
kan worden aan de etalagezijde en 
de comfortabele lounge fauteuils 
zorgen voor een ongedwongen en 
laagdrempelige sfeer; gezellig en 
eigentijds. 

Helaas kunnen Lotte en Constantijn 

nu geen gasten ontvangen en blijft 
de service voorlopig ‘to go’, maar kan 
iedereen toch genieten van wat zij 
de lekkerste koffie noemen, in welke 
vorm dan ook, van het duurzame 
merk White Label Coffee. De huis-
boon komt uit Brazilië en wisselboon 
uit Ethiopië, volgens Lotte een iets 
spannendere koffieboon met een 
vleug citrus.  De biologische thees-
oorten worden geleverd door Citea 
van Heemstedenaar Dio Buchner.  
“Wij bieden veel meer dan koffie en 
thee”, vertelt Lotte. “Huisgemaakte 
taarten, ook de vega-variant, soepen, 
limonades en wijn staan op de kaart. 
Wij popelen om de klanten kennis te 
laten maken met onze producten 
met de uitnodiging om te komen 
proeven. Dat is waarom we deze 
koffiebar zijn gestart: een ruimte 
creëren om vrijelijk te komen 
snuffelen.”  

Loco Coffee is iedere dag geopend 
van 8.00 – 15.00 uur. Zaterdag en 
zondag van 9.00 – 15.00 uur.
Adres: Julianalaan 6, Heemstede.
De website: www.lococoffee.nl.

Kunst en koffie bij Loco Coffee

Lotte en Constantijn van Loco Coffee.

Door Joke van der Zee

Heemstede – Wie kent niet de 
markante winkel ‘Mystique’, op de 
hoek van de Herenweg en de Koe-
diefslaan? Het leuke oude pandje, 
voorzien van vensters met kleine 
ruiten én natuurlijk met de elegante 
vrouw die altijd buiten voor de zaak 
zit, rustig alles overdenkend en op- 
vallend stijlvol gekleed. Die ‘vrouw’ is 
de bekende etalagepop die meer het 
buitenleven dan van binnen zitten 
houdt. Een leuke eyecatcher die bij 
menig voorbijganger een glimlach 
op het gezicht tovert. Binnenkort zal 
zij echter verdwijnen want… de 
winkel houdt op te bestaan. 

Mystique, bekend om haar vintage 
merkkleding, tassen, schoenen en 
modeaccessoires sluit de deuren 
noodgedwongen. Eigenaresse Petra 
van Ooijen vindt het héél jammer. 
“Door de coronacrisis zijn veel klan-
ten thuisgebleven”, vertelt ze. “Begrij-
pelijk, maar het heeft ervoor gezorgd 
dat ik mijn zaak niet meer open kan 
houden.” Petra heeft de beslissing 
met pijn in haar hart genomen. “Ruim 
30 jaar zijn we een begrip in Heem-
stede en omgeving geweest. 
Vrouwen die graag mooie kleding-
stukken van gerenommeerde ont-
werpers dragen wisten Mystique te 
vinden. Dat kon gaan om zakelijke 
outfits maar ook jurken speciaal voor 
party’s en gala’s. We zagen er heel 
streng op toe dat de ingebrachte 
merkkleding aan kwaliteit niets had 
ingeboet. Het is heerlijk om kostbare 
kledingstukken te kopen die een 
fractie van de nieuwwaarde kosten, 
ik had ook echt een schare klanten 
die hier graag kwamen neuzen.”  

Dagelijks kwamen er nieuwe items in 
de winkel, gemaakt door beroemde 
designers met namen om van te 
likkenbaarden: Armani, Jo’s, Tods, 
Pianura Studio, Airfield, Sophie 
D’Hoore, Marc Cain, Prada, Max Mara, 

Louis Vuitton, Cavalli, etc.  De online 
concurrenten in vintage kleding 
maakten het er al niet makkelijker op 
maar de stoffen voelen, de kleding 
passen en meteen een vakkundig 
advies krijgen kon lange tijd rekenen 
op veel succes. Wie bij Petra binnen-
ging voelde zich in een soort snoep-
winkel met niet alleen prachtige 
stukken maar tevens bijpassende 
schoenen en tassen, ook hoeden en 
sieraden. Petra’s kijk op mode zorgde 
ervoor dat je tiptop de zaak weer 
verliet, jezelf echt iets moois gegund. 
Maar dit jaar is een rampjaar gewor-
den doordat veel mensen liever niet 
te veel voor niet-noodzakelijke ‘in- 
kopen eropuit gingen. Het gezellig-
heidsaspect van even neuzen is er 
momenteel niet echt meer bij. Veel 
meer ondernemers hebben er onder 
te lijden en ieder proberen creatief 
met de verandering om te gaan, 
maar het is helaas zo dat sommige 
verhuurders niet bereid zijn om de 
huur te verlagen, ondanks de over-
macht van COVID-19. 
In het geval van Mystique moet ook 
nog eens worden omgegaan met 
een complete terugval van feesten 
en andere gelegenheden waarbij 
chique robes en ensembles gedra-
gen worden – iets waar Mystique 
toch in uitblinkt. 

Al met al neemt Petra vol realisme 
maar wel met een zeer hart afscheid 
van de bekende vintage-winkel die 
een begrip is in de regio. 
“Ik ga echter niet achter de gera-
niums zitten, want ik vind het veel te 
leuk om te werken en wil altijd blij-
ven werken. Ik ben toe aan een 
nieuwe uitdaging en zie wel wat er 
aan nieuwe kansen op mijn pad 
komt!” Petra sluit positief af met de 
woorden: “Ik wil natuurlijk graag mijn 
lieve klanten bedanken voor 30 jaar 
trouwe klandizie, ik vond het heerlijk 
om ondernemer te zijn en mijn 
klanten in mooie kwaliteitskleding 
tevreden de deur uit te zien gaan!”

Mystique sluit haar deuren

Eigenaresse Petra van Ooijen.
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Door Joke van der Zee

Heemstede – Coronaproof winkelen, 
hoe doe je dat? Wat doen Heemsteed-
se ondernemers om het hun klanten 
zo veilig mogelijk te maken? Je wilt 
immers ondanks de geldende coro-
namaatregelen op je gemak kunnen 
winkelen. Bij Boekhandel Blokker 
midden in het Heemsteedse winkel-
centrum is er voldoende ruimte na 
de verbouwing in 2019. Desondanks 
zijn er wel een aantal ‘huisregels’ op- 
gesteld en die vindt de boekenlief-
hebber bij binnenkomst van de zaak. 
Een van de voorwaarden is een 
winkelmandje te nemen (en zijn de 
mandjes op dat graag even wachten 
tot ze weer zijn schoongemaakt). Een 
ander verzoek is het dragen van een 
mondkapje (m.i.v. 1 december ver-
plicht in elke winkel). Natuurlijk ook 
hier op gepaste afstand rondkijken 
en bij binnenkomst kun je trouwens 
je handen reinigen. De klanten doen 

het graag want voor hun favoriete 
boek wil je wat overhebben. In elk 
geval merkt eigenaar Arno Koek ziet 
dat de meeste mensen zich aan de 
huisregels houden. Weliswaar kun-
nen mensen hun boek(en) bestellen 
via e-mail of de website en via Whats-
App, maar de winkel heeft als voor-
deel dat je nog eens een goede boe-
kentip kunt vragen, en… het blijft 
natuurlijk een snoepwinkel voor wie 
van lekker neuzen tussen de boeken 
houdt, hoewel Premier Rutte ervoor 
waakt dat we niet moeten gaan fun-
shoppen, maar gewoon efficiënt 
winkelen.

De laatste week is er een ware ‘run’ 
geweest op de biografie van oud-
president Barack Obama. Mede door 
de huidige presidentswissel doet zijn 
verhaal goede zaken. Blokker heeft 
genoeg ingekocht dus je kunt ervoor 
terecht – wel even de coronamaatre-
gelen tot je nemen…

Coronaproof winkelen bij 
Boekhandel Blokker

‘Buitenaffiche met boek Barack Obama’. Foto: Joke van der Zee.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het leek de goede kant 
op te gaan met het aantal besmet-
tingen en ziekenhuisopnames. De 
aanvankelijke positieve cijfers wer- 
den deze week achterhaald. Voor de 
zoveelste keer lieten de computers 
van de GGD het afweten, zodat de 
cijfers even niet zo betrouwbaar 
blijken als voorgesteld. Volgens de 
GGD is alles weer in orde en zijn de 
ontbrekende cijfers aangepast. Afge-
lopen zondag liep het aantal positief 
geteste inwoners in Heemstede 
opeens op tot 15 personen. Of dit te 
maken heeft met de aanpassing van 
de cijfers van de weekdagen ver-
meldt het cijfer niet. Was premier 
Rutte aanvankelijk positief over de 

mogelijkheid rond de kerstperiode 
enige versoepeling van de maatre-
gelen toe te staan, nu lijkt dat nog 
ver weg.  
In de afgelopen week werden er 44 
inwoners positief bevonden. Dat is 
weliswaar 1 minder dan in week 46, 
maar nog altijd veel te hoog en meer 
dan in de voorgaande weken. Zover 
uit de cijfers is op te maken is er geen 
enkele inwoner in het ziekenhuis be- 
land. Ook landelijk neemt het aantal 
besmettingen weer toe. Al is dat in 
Groningen, Friesland en Drenthe juist 
niet het geval. Het optimisme over 
het beschikbaar komen van een 
vaccin valt alom te horen. Of dat snel 
beschikbaar komt en wie dan als 
eerste in aanmerking komen is nog 
niet exact bepaald. 

Corona in Heemstede week 47

Door Eric van Westerloo

Heemstede - De bewoners van het 
oostelijk deel van de Rembrandtlaan 
vormen een hechte groep. De ver-
schillende buurtjes gaan gemoede-
lijk met elkaar om. Ieder najaar als de 
bladeren vallen en het wild mag 
worden geschoten organiseert men 
in de straat een ‘Wilddiner’. Elke be- 
woner bereidt een gerecht voor dat 
dan gezamenlijk, na een uitgebreide 
borrelsessie, wordt genuttigd. Zes of 
zeven gangen maken de avonden tot 
een lange maar oh zo gezellige zit. 
Nu corona heeft toegeslagen komt er 
van een diner met 35 personen dicht 
op elkaar niets terecht. Om toch iets 
te doen bedachten creatieve straat-
geesten een wedstrijd taartbakken. 
Zo ging ieder gezin richting keuken 
om een mooie taart te bereiden. Op 
zondagmiddag 22 november werden 
de taarten op tafeltjes buiten bij de 
voordeur gezet. Twee jonge straat-
bewoonsters mochten de taarten 
keuren onder het toeziend oog van 
een echte banketbakker. Het resul-
taat van alle baksels was zo divers dat 
een overall winnaar moeilijk viel aan 
te wijzen. Besloten werd de taarten 
per categorie in te delen, uiterlijk, 

smaak en thema. Bijzonder waren 
twee speculaaspoppen gegoten in 
een houtenmal van +/-70 jaar oud. 
Na afloop van de jurering gingen alle 

bewoners bij elkaar langs om stukjes 
taart te proeven, dat alles binnen de 
geldende coronaregels. Een mooi 
lichtpunt in coronatijd was een feit.     

Ludiek gebeuren in sombere 
tijden: heel de straat bakt 

Anne (links) en Floortje, de keurmeesters.

Heemstede/Regio - Afgelopen week 
(van 12 t/m 18 november) zijn er 
7.624 testen afgenomen. Daarvan 
waren 672 uitslagen positief. Op het 
moment van publicatie van deze 
cijfers waren nog niet alle uitslagen 
bekend. Het aantal en percentage 
positieve testen zal daarom hoger 
uitvallen. 

Maandag 23 november is de tweede 
hal bij de Expo Haarlemmermeer in 
Vijfhuizen geopend. De eerste hal is 
verbouwd en is weer open. De test-
capaciteit wordt hiermee verdub-
beld. GGD Kennemerland neemt 
hiermee stappen om te voldoen aan 
de wens van het Ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn & Sport om de 
landelijke testcapaciteit te vergroten.
Momenteel kunnen dagelijks ruim 

1800 inwoners uit de regio terecht 
voor een test in de Expo Haarlem-
mermeer. Met de uitbreiding worden 
dat er ruim 3500. De afgelopen 
weken is er al een slag gemaakt in de 
doorlooptijd. Wie getest wil worden, 
kan dezelfde dag terecht. De uitslag 
volgt voor het grootste deel van de 
geteste personen binnen 24 uur. 

XL-teststraat op Airport 
Amsterdam  Schiphol krijgt vorm
De XL-teststraat op Amsterdam 
Airport Schiphol krijgt vorm. Het 
pand is opgeleverd, momenteel 
wordt de laatste hand gelegd aan de 
infrastructuur en inrichting. De test-
straat opent op 1 december.
Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update van GGD

Ambachtelijk gebakken speculaas.

Er worden wekelijks veel coronatesten afgenomen. Foto: Bigstock.
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Driehuis - Op het Ichthus Lyceum in 
Driehuis wordt degelijk onderwijs 
gegeven volgens een wetenschap-
pelijk onderbouwd onderwijscon-
cept. Dat klinkt natuurlijk prachtig, 
maar wat houdt het precies in? 

Rector Alexander Volmer legt uit: 
,,Het onderwijsconcept gaat ervan 
uit dat leerlingen niet alleen kennis 
opdoen, maar vooral ook vaardig-
heden ontwikkelen om die kennis 
snel en effectief te gebruiken. Dit 
passen we onder andere toe door 
leerlingen eigen keuzes te laten ma- 
ken in hun rooster. Zij bepalen zelf of 
ze behoefte hebben aan extra uitleg 
via Pluslessen, of dat ze meer verdie-
ping of verbreding willen via Master-
classes. Mentoren en vakdocenten 
begeleiden de leerlingen hierbij, 
zodat ze onderbouwde en verant-
woorde keuzes maken. Op deze 
manier wordt de leerling eigenaar 
van zijn of haar eigen leerproces.” 

,,Het erkende Technasium van het 
Ichthus Lyceum past heel goed bij dit 
onderwijsconcept’’, vervolgt de 
rector. ,,Leerlingen werken in groeps-
verband aan echte opdrachten van 
bedrijven of gemeenten. Hierbij 
doen ze kennis op, maar ontwikkelen 
ook hele belangrijke vaardigheden, 
zoals samenwerken, onderzoek 
doen, presenteren, evalueren en 
reflecteren. Bedrijven waarderen de 

creatieve oplossingsgerichtheid van 
onze leerlingen enorm.” In de lessen 
werken onze leerlingen met boeken 
én hun Chromebook. Volmer: ,,We 
combineren traditionele en moderne 
leermiddelen om de vaardigheden 
zo breed mogelijk te ontwikkelen. 
Daarnaast biedt het gebruik van 
Chromebooks allerlei voordelen, 
zoals de mogelijkheid tot individuele 
differentiatie en toegang tot diverse 
digitale leermiddelen.”

Bent u nieuwsgierig geworden naar 
deze veelzijdige school? Neem een 
kijkje op www.ichthuslyceum.nl en 
meld u aan voor één van de twee 
online informatieavonden. 

Het Ichthus Lyceum biedt 
ruimte voor ontwikkeling

Leerlingen op het Ichtus.

Foto: Sebbe Perry.

Door Bart Jonker

Heemstede – De kerst is weer in 
aantocht en dan het wordt weer tijd 
om het huis in een warme gezellige 
sferen om te toveren. En dat doe je 
natuurlijk met een mooie kerstboom. 
Pak alvast de kerstversiering van 
zolder, want voor een kerstboom in 
alle soorten en maten kun je vanaf 
dinsdag 1 tot en met donderdag 24 
december terecht bij Kerstbomen-
verkoop Haven van Heemstede 
(HVH) van Gerard Meeuwenoord, aan 
de kade van het haventje in Heem-
stede, zijde Heemsteedse Dreef. 
Iedere dag geopend, ook op zondag, 
van 9-18 uur.  

Coronaproof
Gerard: “Onze kerstbomenverkoop 
verloopt helemaal coronaproof: we 
dragen allemaal faceshields als ge- 
laatscherm. We hanteren niet de ge- 
bruikelijke 1,5 meter - maar nog 
beter - juist een boomlengte afstand 
van elkaar. Er zijn verschillende loop-
paden op de kade uitgezet met een 
speciale in- en uitgang. Bij de uit-
gang kun je gelijk pinnen en afreke-
nen en dan pak je links je boom. Zo 
loop je elkaar niet in de weg en kun- 
nen we het voor elkaar zo veilig mo- 

gelijk houden. Kun of wil je je boom 
niet direct meenemen, dan bieden 
we een gratis bezorgservice voor 
Heemstede en rond de gemeente-
grens Haarlem-Zuid. Voor bezorging 
buiten Heemstede wordt een beetje 
in rekening gebracht.” 

Hoogste kwaliteit
“We gaan nu het achtste jaar in met 
onze kerstbomenverkoop aan de 
haven en we bieden een groot assor-
timent kerstbomen met allerlei soor-
ten sparren, zoals diverse Nordmann-
sparren en omorica’s. Allemaal van 
de hoogste kwaliteit: we nemen al 
onze bomen af uit Denemarken. 
Denemarken ligt tussen twee zeeën, 
waardoor deze sparren juist beter 
bestand zijn tegen zwaardere weers-
omstandigheden en kwalitatief ster-
ker zijn. Daarom gaan ze langer mee 
als kerstboom. De Nordmannspar uit 
Denemarken is echt de beste boom 
die er te krijgen is. We hebben al 
bomen vanaf 19,95 euro.” 

Easyfix
“Daarnaast hebben we nu Easyfix bij 
de Haven van Heemstede: een snelle 
en doeltreffende manier om uw 
boom op te zetten. Easyfix maakt uw 
boom klaar in 5 seconden en met 

een speciale bak zorgt dit ervoor dat 
een boom nooit meer scheef staat in 
uw woonkamer. Je kunt de boom 
nog water geven ook. Deze bak is 
een eenmalige investering waar je 
jaren plezier van hebt en is verkrijg-
baar in verschillende kleuren en 
maten.” 

Speciale wensboom met wens
voor een ander
“Er staat ook een speciale wensboom 
bij ons. Iedereen die bij ons een 
kerstboom koopt mag een wens voor 
een ander invullen en in deze boom 
hangen. Die wens mag voor iedereen 
zijn, behalve voor jezelf. Die kan voor 
een vriend, een familielid, een sport-
club of goed doel zijn bijvoorbeeld. 
Wij stellen een bedrag van maar liefst 
200 euro beschikbaar en trekken een 
van deze wensen uit de boom. Dat 
doen met camera’s en dit is te volgen 
op onze Facebookpagina www.face-
book.com/KerstbomenHavenvan-
Heemstede. De gelukkige winnaar 
wordt gebeld en ontvangt hier die 
200 euro voor zijn of haar wens. Een 
mooie kerstgedachte toch?” aldus 
Gerard Meeuwenoord.
Meer informatie op Facebook:
KerstbomenHavenvanHeemstede of 
via tel.nr.: 06-51768013. 

Kerst met een kwaliteitsboom 
van Kerstbomenverkoop HVH

V.l.n.r: Theo van Bakel en Gerard Meeuwenoord van Kerstbomenverkoop HVH. Foto: Aad van Koningshoven/ Aad Design.

Heemstede/Regio – Ongeveer 100 
bushaltes in Noord-Holland worden 
zo aangepast dat reizigers met een 
beperking er gebruik van kunnen 
maken. De haltes worden hoger en 
breder, waardoor mensen met een 
rolstoel de bus in en uit kunnen 
gaan. Verder komen er ribbeltegels 
voor blinden en slechtzienden. De 
provincie stelt hiervoor 2 miljoen 
euro beschikbaar.
De meeste bus- haltes langs de 
provinciale wegen zijn al toeganke-
lijk gemaakt. Om ervoor te zorgen 
dat ook bushaltes langs de lokale 
wegen worden aan-gepakt, stelt de 

provincie voor komend jaar 2 miljoen 
euro subsidie beschikbaar aan de 
wegbeheerders (dit zijn meestal 
gemeen-ten). Het gaat niet alleen om 
het aan-passen van bestaande haltes, 
maar ook om de aanleg van nieuwe 
bus-haltes, voor als in 2021 nieuwe 
bus-routes in gebruik worden 
genomen.

In de regio’s Noord-Holland Noord, 
Haarlem-IJmond en Gooi en Vechts-
treek zijn momenteel zo’n 3200 
bushaltes. Daarvan is ruim de helft 
toegankelijk voor mensen met een 
beperking.

Meer bushaltes toegankelijk voor 
reizigers met een beperking

Bushalte van R-Net. Foto: aangeleverd 

door provincie Noord-Holland.

Heemstede - Tien winnaars zijn uit 
een lawine van juiste inzendingen 
van de Van Dam woordzoeker ge- 
trokken van vorige week.

De oplossing was ‘Win een heerlijke 
chocoladeletter!’ En die voortreffe-
lijke Van Dam chocoladeletters zijn 

gewonnen door: Olga Hommes-de 
Beer, Dagmar Lammertink, Freek van 
Wensen, Jorindel Schlotter, Menno 
de Jong, Linda Heubült, Paul Korst-
jens, Sonja Determan, Jan Koper en 
Frederik Roerink. Alle winnaars zijn 
inmiddels geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

Winnaars chocoladeletters
woordzoeker Van Dam bekend

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - In de nieuwe rubriek ‘Opmerkelijk Heemstede’ legt Marenka 
Groenhuijzen de komende tijd mooie of opmerkelijke taferelen vast met 
haar fotocamera. Zoals dit ‘palet aan kleur’, zoals ze het zelf noemt.
Het is de ondergaande zon, met zicht op het Manpadveldje en de Leidse-
vaart. De foto werd geschoten om 17.10 uur. Dit fraaie palet is rijk aan 
kleur en zou zo van de hand kunnen komen van Van Gogh of Karel Appel.  

Opmerkelijk Heemstede
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Gratis parkeren in de leukste winkelstraat in uw buurt



Beste inwoner 
van Heemstede,
Hoe vieren we de feestdagen dit jaar? Ondanks het feit 
dat door corona allerlei festiviteiten waaraan we ge-
hecht zijn niet kunnen doorgaan op de manier zoals we 
gewend zijn, brengt deze periode ook mooie en goe-
de dingen. Nu we minder kunnen reizen en ontdekken, 
waarderen we opnieuw onze directe woonomgeving en 
ons eigen land. Heemstede en de regio waarin we wo-
nen heeft veel te bieden. 

De Jan van Goyenstraat is daar een voorbeeld van. De 
winkelstraat voorziet in alle basisbehoeften, zoals eten, 
drinken, persoonlijke verzorging, zorg voor dieren… 
Het is een van de fi jne winkelgebieden die Heemstede 
rijk is. Het afgelopen ‘coronajaar’ is de waardering voor 
goed eten en voor lokale ondernemers gegroeid. Men-
sen lijken meer belang te hechten aan de kwaliteit van 
producten. En in Heemstede mogen we ons gelukkig 
prijzen met veel kwaliteitswinkels. 

Het doet me goed te zien dat zoveel inwoners juist in 
deze tijd kiezen voor ondernemers in hun eigen woon-
omgeving. En dat is ook nodig. Met name voor horeca-
ondernemers is 2020 geen gemakkelijk jaar. Ik prijs de 
creatieve manieren waarop zij blijven ondernemen, bij-
voorbeeld met afhaalmenu’s en de enthousiaste reac-
ties van inwoners daarop.

De aandacht en waardering voor elkaar die hieruit 
spreekt, is een positief eff ect van de coronacrisis. Juist 
nu, in coronatijd, zijn we meer aangewezen op de ba-
sis. Op onze naasten en op de kring direct om ons heen. 
Ik waardeer dat u zich bekommert om die buurtgenoot 
die er alleen voor staat en het onderlinge contact on-
derhoudt. 

En goed nieuws: ik heb met Sinterklaas gesproken en 
die verzekert mij dat hij lokaal inkopen zal doen. Daar 
begint hij ook op korte termijn mee, om drukte te voor-
komen.

Zo maken we er samen een mooie decembermaand 
van! 

Astrid Nienhuis
Burgemeester

Sinterklaas vrijdag 27 november bij de 
burgemeester op bezoek
Heemstede - Sinterklaas is weer in het land! 
Burgemeester Astrid Nienhuis heeft de Sint 
en zijn pieten op vrijdag 27 november 2020 
om 10.00 uur op visite gevraagd, maar gaat 
het hem lukken om op tijd naar Heemste-
de te komen?Altijd weer een spannend mo-
ment natuurlijk. Jullie kunnen het allemaal 
zien en meemaken… wel online (dit jaar). 
De burgemeester ontvangt Sinterklaas en 
zijn pieten in het Raadhuis op genoemde 
vrijdag en deelt dit live met iedereen. Judy: 
welke link moeten de kids gebruiken? Face-
book? Site gemeente? Het belooft een hart-

verwarmend bezoek te worden. Aan de in-
spanningen van de kinderen zal het niet 
liggen: Sinterklaas werd al overladen met 
mooie tekeningen. Alle kids opgelet: Zet 
vrijdagochtend in jullie agenda, bedenk al-
vast leuke vragen en stuur ze naar sinter-
klaas@heemstede.nl. Wie weet komt jouw 
vraag voorbij tijdens de live chatsessie op 
vrijdag 27 november!

Speurtocht Jan van Goyenstraat
Op zaterdag 5 december is er een hele leuke 
speurtocht in de Jan van Goyenstraat. Loop 

langs alle etalages in de straat en kijk of jij 
en je vriendjes/vriendinnetjes de speur-
tocht-letterwedstrijd  kunnen oplossen.
Vul de oplossing van de chocoladeletter-
speurtocht in op het strookje (zie hieron-
der).  Lever je strookje op 5 december in bij 
Lucas Primeurs of Judy Beauty Boutique. Je 
ontvangt een lekkere traktatie van Sinter-
klaas!
 
Proefl okaal de Groene Druif schenkt deze 
dag gratis warme chocolade en voor de ou-
ders is er warme glühwein!! 

Naam:  .......................................................................

Leeftijd:  .......................................................................

Adres:  .......................................................................

Oplossing:  .......................................................................

Sinterklaas dit 
jaar helaas NIET
op het dak in de 
Jan van Goyenstraat

Brief van Sinterklaas

Zo´n 60 jaar al verschijnen Sinterklaas en 
mijn Pieten één keer per jaar op het dak in 
de Jan van Goyenstraat.
Daarvoor spelen de Muziekpieten en zin-
gen de Zangpieten leuke en gezellige lied-
jes voor de dan al aanwezige kinderen.
In de winkelstraat wordt het steeds drukker 
en drukker, want hoewel het heel gezellig is, 
komen ze toch voor Sinterklaas.
Om 17.30 uur gaan de lichten uit in de straat 
en worden de lampen richting het dak aan-
gezet. Dan wordt het spannend! Komt Sin-
terklaas als enige plek in Nederland op het 
dak daar tevoorschijn?
De Muziek- en Zangpieten zingen dan het 
bekende liedje ‘Sinterklaasje kom maar bin-
nen’...enz.  Dan opeens komen een paar Pie-
ten bovenop het dak en ja hoor Sinterklaas 

komt dan ook onder oorverdovend enthou-
siasme in de spotlights op het randje van 
het dak.
Dat enthousiaste geluid van kinderen en ie-
dereen die beneden aanwezig zijn, is voor 
Sinterklaas het mooiste en toch ook een 
beetje emotioneel; het lawaai dat nergens 
overtroff en wordt.
Voor de kinderen is dit gebeuren een ge-
weldige belevenis en voor de ouders, opa’s, 
oma’s en volwassenen die vroeger als kind 
dit meegemaakt hebben een nostalgische 
herinnering.
Helaas, helaas kan dit allemaal dit jaar niet 
doorgaan vanwege de coronapandemie. 
Erg jammer, maar natuurlijk een heel wijs 
en verstandig besluit.
Het zal vreemd zijn voor Sinterklaas en de 
Pieten dat de Jan van Goyenstraat dit jaar 
helemaal leeg en stil zal zijn. Sinterklaas 

denkt dan zeker aan de kinderen, de ou-
ders, grote mensen, maar zeker ook aan de 
ondernemers en organisatie van de Jan van 
Goyenstraat waar Sinterklaas zo goed mee 
op kan schieten.
Maar als alles weer kan, hoop ik volgend jaar 
met alle Pieten weer in de Jan van Goyen-
straat te verschijnen. 
Voor nu wens ik de kinderen en grote men-
sen een heel fi jn Sinterklaasfeest toe, al zal 
dat overal rustig en meest in huiselijke krin-
gen zijn. Toch zal ik de kinderen niet verge-
ten en als jullie dan niet vergeten je schoen-
tje te zetten, zullen de Pieten daar een leuk 
cadeautje in doen.

Lieve groeten,
Sinterklaas en alle Pieten.

Doe mee met de speurtocht!



Jan van Goyenstraat 19 2102CA Heemstede Tel. 023 5293616
www.christiaancoiffures.nl

Wij wensen u gezonde feestdagen

Jan van Goyenstraat 19 2102CA Heemstede Tel. 023 5293616
www.christiaancoiffures.nl

Jan van Goyenstraat 19 2102CA Heemstede Tel. 023 5293616
www.christiaancoiffures.nl

U bent welkom bij 
Hoorcentrum JvG, 
wij zijn er voor u
Juist in deze moeilijke tij-
den is goed kunnen horen 
en communiceren essenti-
eel! Uiteraard volgen wij al-
le hygiënemaatregelen van 
het RIVM op. Wij hebben 
een contactloze desinfec-
tiepaal en spatschermen. 
Alle medewerkers dragen 
continue een mondmasker 
en gebruiken handschoe-
nen. Ook reinigen wij na ie-
der bezoek de gebruikte op-
pervlakten. Uw veiligheid 
en welzijn heeft onze hoog-
ste prioriteit!

•  Grote verbetering van het verstaan bij het dragen
 van een mondkapje
• Hoor uw partner tijdens een fietstocht
• Aansluitbaar op uw TV
• Mobiel telefoneren via bluetooth
• Geschikt voor elk merk hoortoestellen CI / BCD

Bel ons wanneer u een gratis proef wilt
of kijk voor meer informatie op www.phonak.nl/rogerselect



Visagiste en haarstyliste
Na haar middelbare school be-
sloot ze een opleiding tot 
schoonheidsspecialiste te vol-
gen. Dat was leuk, maar voor Ju-
dy niet voldoende. Ze toog naar 
Amsterdam en volgde daar aan-
vullend een opleiding tot visagis-
te. Met de opgedane kennis en 
een mooi diploma op zak kon ze 
terecht bij verschillende mode-
bladen en de TV waar zij haarsty-
ling en de visagie van modellen 
en artiesten mocht verzorgen. In 
de detailhandel begon zij op de 
Zandvoortselaan bij Bart drogist/
parfumerie. 
Daarna volgden meerdere zaken 
in de regio waar zij haar kennis en 
kwaliteiten kwijt kon. Zij werd ge-
vraagd door Hildering parfume-
rie waar zij de scepter zwaaide 
over de winkel in de Jan van Goy-
enstraat.

Bruiden
Intussen werd ze een veel ge-
vraagd visagiste en haarstylist 
voor aanstaande bruiden. Aan-
staande bruiden boeken haar 
soms wel twee jaar vóór hun hu-
welijk. Twee maanden voor de 
trouwerij wordt er een proefses-

sie gepland waar ongeveer drie 
uur voor wordt uitgetrokken om 
de bruidslook te creëren. Op de 
dag van de bruiloft zelf gaat Ju-
dy met haar koff ers vol attribu-
ten naar de bruid. Thuis of op de 
trouwlocatie. Zo komt ze regel-
matig op landgoed Elswout, Duin 
en Kruidberg of het Oude Slot in 
Heemstede.

Crowdfunding
Judy had haar zinnen gezet op 
een eigen winkel. Het mooi-
ste pandje van de Jan van Goy-
en kwam vrij in 2017, maar op 
dat moment kwam dat, als jon-
ge moeder, nog niet uit. In 2018 
kreeg ze een tweede aanbod 
en toen gebeurde het dan echt. 
Maar toen de fi nanciering nog... 
Een voorraad artikelen en de eer-
ste maanden huur vergen een 
fl inke investering. Judy bedacht 
een crowdfunding-actie om zo 
aan voldoende fi nanciële midde-
len te komen. Het liep boven ver-
wachting en binnen een mum 
van tijd had ze voldoende geld 
om te starten. Veel mensen gun-
den haar het succes en wat nog 
belangrijker was: ze geloofden in 
haar kunnen als vakvrouw. Wat 

bijzonder is aan Judy Beauty Bou-
tique is dat alle schoonheidspro-
ducten, parfums en vele andere 
artikelen selectief te verkrijgen 
zijn. Haar producten zijn dus niet 
terug te vinden in de grote ke-
tens. Zo heeft Judy een parfum-
collectie ‘Les Senteurs Tropézien-
nes’ die alleen verkocht wordt in 
Miami, Saint Tropez en in Heem-
stede bij Judy. Zij vindt het erg 
belangrijk dat haar cosmetica-
merken natuurlijk zijn en zonder 
toevoegingen van chemische in-
grediënten.

Beauty blijft iets magisch 
hebben
Op de vraag wat Judy in de Jan 
van Goyenstraat nog mist in het 
winkelbestand kan ze zo een rijtje 
uit haar mouw schudden. Een no-
tenbar, kaaswinkel, snackbar of 
een kiosk zouden het best goed 
doen in de winkelstraat, naast al-
le andere al aanwezige speciaal-
zaken. Ondanks de coronacrisis 
ziet Judy de toekomst zonnig te-
gemoet. “Beauty blijft altijd iets 
magisch hebben en iedereen wil 
zichzelf of een ander graag ver-
wennen met unieke producten, 
ook nu”, besluit zij het interview.

Het is met voorsprong het kleinste winkeltje in de Jan van Goy-
enstraat. Wie zit er achter deze naam? Gezichten zijn vaak be-
kend, maar wie bestiert de zaak? Het is Judy Dekker. 
Geboren in Haarlem en opgegroeid in Heemstede. 
Het ondernemen heeft ze van jongs af aan meegekregen. 
Haar vader was de eigenaar van een broodbakkerij in Haarlem, 
waardoor ondernemen thuis het gesprek van de dag was. 
Rond haar tiende levensjaar verhuisde de familie naar Assen-
delft. Waar voldoende ruimte was om de paardensport goed te 
beoefenen.

Judy Beauty Boutique,         
        Parijs in Heemstede

Eric van Westerloo

The Season of Giving - 2020 is een pittig jaar voor velen. Je familie, 
vrienden en relaties, ze hebben allemaal een verhaal. Daarom is het 
tijd voor 'The Season of Giving'. Sluit het jaar positief af met een 
mooi geschenk! Met zorg en aandacht uitgezocht, prachtig verpakt 
en desgewenst verstuurd met een geschreven kaartje. 

Parfums & skincare (ook voor heren), make up en heerlijke producten 
voor in huis. Of verras iemand met onze populaire Cadeau-Cheque!
Uiteraard maken wij ook prachtige geschenkverpakkingen in diverse 
prijs categorieën. 

Wees welkom in de Boutique. Wil of kan je niet naar de Boutique 
komen? Bel, app of bestel online op www.judybeautyshop.nl .

Liefs, Judy

Jan van Goyenstraat 35
2102 CA Heemstede
Tel:+31 613116165
www.judyartofmakeup.nl
www.judybeautyboutique.nl

CADEAU-TIP:

Marie-Stella-Maris 
Gift Set 
Hand & Bodywash 300ml.
+ refi ll zak 600 ml.

Objets d’Amsterdam is onze iconische geur; helder 
en subtiel prikkelend. Sprankelende Citrus akkoor-
den en groene thee zorgen voor een frisse sensatie, 
terwijl de onderliggende amber en musk de geur 
diepte en warmte geven. Objets d’Amsterdam is 
een echte no-nonsense geur, zoals de mentaliteit 
in de stad waarnaar ze is vernoemd. €49,-





Nikkie: “Ik ben gauw even 
naar de straat gefi etst omdat 
ik een boodschap vergeten 
was. De Plus is dan prima te 
doen. Vaak neem ik nog een 
bloemetje mee van Van Bae-
kel en toevallig heb ik zojuist 
nog een afspraak bij de kap-
per gemaakt. Dat allemaal in 
één straat, hartstikke handig 
en ik ben zó weer thuis.”

Het echtpaar De Bies: “Wij bezoe-
ken de straat regelmatig. We heb-
ben gelukkig zo na onze pensio-
nering rustig de tijd om naar al-
le verswinkels te gaan: de groen-
teman, de slager, de bakker en 
we kopen wekelijks een heerlijk 
vers visje bij de kraam. Mijn man 
is klant bij het hoorcentrum en ik-
zelf ben laatst binnengewandeld 
bij het fi nanciële adviesbureau 
in de straat. Reuze handig dat je 
daarvoor niet naar de stad hoeft!”

Andy: “Mijn vriendin en ik 
houden erg van uit eten gaan 
en wat dat betreft heeft de 
straat veel te bieden: een ster-
renrestaurant, de brasserie er-
naast en ook nog een gezelli-
ge kroeg. Helaas kunnen we 
niet naar hen toe maar geluk-
kig kunnen we wel afhalen. 
Dat gaan we tijdens de feest-
maand ook zeker doen, of met 
kerst. Ik hoop echt dat we snel 
weer naar de horeca kunnen 
want wij vinden het hier altijd 
zeer gezellig en goed!”

Christine: “Het leuke van de straat 
vind ik dat je er niet alleen voor 
je boodschappen terecht kunt 
maar dat er ook een praktijk is 
voor diverse soorten behande-
lingen. Heel laagdrempelig trou-
wens. Bovendien houd ik ervan 
om mijn huid op peil te houden 
en ook daarvoor hoef je de straat 
niet uit. En naast de schoonheids-
salon haal ik heerlijke beautypro-
ducten. Ook leuk is dat de onder-
nemers elkaar kennen; er is veel 
gemoedelijkheid in de straat.”

Kees: “Ik vind hier echt de 
kwaliteitszaken waar je lek-
ker lopend naartoe kan of op 
de fi ets. Ik hoef niet zo nodig 
een tijd lang naar een par-
keerplek te zoeken of met de 
auto naar de stad. Nee hoor, 
ik haal hier mijn boodschap-
pen en mijn vrouw gaat er 
naar de haarstylist. Ik ben 
ook benieuwd naar de tuin-
ontwerpster. Toch eens bin-
nenlopen denk ik zo.”

Mevrouw Beelen: “Ik vind het fi jn 
dat je hier voor de deur kunt par-
keren. Ik ben niet zo goed ter 
been en dit is voor mij goed te 
behappen. De winkels met ver-
se producten zijn goed vertegen-
woordigd en de drogist heeft veel 
in huis, en altijd een goed advies. 
Mooi ook dat er een makelaar is, 
ik denk eraan, nu ik weduwe ben, 
om mijn huis te verkopen. Het 
voelt goed dat er een goed kan-
toor is bij mij in de buurt.”

Fenne: “Oké, er is voor kle-
ding en schoenen dan niets 
maar verder kan ik hier voor 
heel veel terecht. Als ik mijn 
kids opgehaald heb gaan we 
altijd even door de straat, lek-
ker fruit en groenten halen, 
langs de slager waar tegen-
woordig ook wijn te koop is 
en meest ging ik op zaterdag 
heerlijk bijkletsen met vrien-
dinnen, op het terras. Nu is 
dat even niet maar wij on-
dersteunen de horeca wel; je 
kunt zalige menu’s gewoon 
afhalen en met je gezin eten. 
Die goede tijd komt echt wel 
terug.. Oja, ik haal mijn kerst-
decoraties bij de bloemenki-
osk en wat ik helemaal fan-
tastisch vind is dat er een die-
renkliniek gekomen is. Su-
perhandig voor onze ‘Harry’, 
mocht het eens nodig zijn. 
Harry is onze labradoodle, 
haha!”

Portobello 
quiches
met oude kaas

Vegetarisch gerecht
 
Totale bereidingstijd: anderhalf uur.
 
Wat heb je nodig?
Deeg voor de quiche:
165 g bloem
125 g koude boter, in blokjes
Voor het gerecht:
basisquichedeeg
2 tl nootmuskaat
4 eenpersoons souffl  évormpjes van 10 
cm Ø en hoogte 4½-5 cm, ingevet
30 g boter
4 portobello’s
knofl ookpoeder
280 ml slagroom
170 ml melk
4 eieren + 1 ei om mee te bestrijken
2 lente-uitjes, ± 40 g, fi jngesneden
100 g oude kaas, geraspt
 
Zo maak je het:
Basisquichedeeg (kan 2 dagen van 
tevoren)
- Zeef voor het deeg de bloem in een 
kom en voeg 1 tl zout en de boterblok-
jes toe. Voeg 4 el koud water toe en 
meng het snel door elkaar.
- Kneed het dan kort en snel tot een 
bal, het is niet erg als er nog wat bo-
ter te zien is in het deeg, en leg het een 
uur in de koelkast.

Voorbereiden 
(kan 1 dag van tevoren)
- Kneed het nootmuskaatpoeder door 
het basisdeeg en laat rusten.
- Rol het korstdeeg uit op een met 
bloem bestoven werkblad en bekleed 
de vormpjes met het deeg. Er mag iets 
deeg over de randen hangen.
- Verwarm voor de vulling de boter in 
een grote koekenpan op middelhoog 
vuur en leg hier de portobello‘s in. Be-
strooi ze met peper en een klein beet-
je knofl ookpoeder en bak ze ± 4 min. 
aan elke kant.
- Meng de slagroom, melk en eieren 
met 1 tl zout en roer daar de lente-
ui en kaas door. Zet alles afgedekt en 
koel weg tot gebruik.

Bereiden
- Verwarm de oven voor op 180°C.
- Roer het roommengsel nogmaals 
door, verdeel over de vormpjes en leg 
in elk een portobello met de bolle kant 
naar beneden. Druk de portobello’s er 
een klein beetje in, zodat er wat room-
mengsel in de hoedjes komt. Druk ze 
er niet te diep in, het is mooi als je nog 
een randje van de hoed en het steel-
tje ziet.
- Vouw het deeg er voorzichtig iets 
over en kwast het in met het losge-
klopte ei. Bak de quiches 40 min. in de 
oven.

DE VEELZIJDIGHEID VAN 
L.KA BEAUTYSALON
 Leyla Akhondy, eigenaresse van de nieuwe zaak L.KA, is een vrouw die een duidelijk 

doel voor ogen heeft en niet stopt tot ze dat bereikt heeft. De Iraanse kwam negen-
tien jaar geleden naar Nederland en na het behalen van alle benodigde diploma’s, 
opende zij vijftien jaar geleden haar eigen kap- en beautysalon aan de Te Winkelhof 
26 in Heemstede.

Tijd om uit te breiden
In de geleerdenwijk vonden steeds meer mensen de weg naar haar salon zodat 
het daar te klein werd voor haar verdere ambities. Het was helaas niet mogelijk om 
de zaak, die inmiddels een kap-, nagel- én schoonheidssalon was geworden, uit te 
breiden. Gelukkig kwam er een pand beschikbaar in de Jan van Goyenstraat, een 
prachtige, veelzijdige winkelstraat in Heemstede. Voor al haar vaste klanten is het 
fi jn dat ze in de buurt van haar vorige salon terecht kunnen.   
Sinds 2015 is de naam offi  cieel gewijzigd van Leyla Kapsalon naar L.KA Beautysalon. 

Unieke behandelingen 
Wat kunt u zoal verwachten in deze allround schoonheidssalon? 
Naast het wassen, knippen, stylen, föhnen en kleuren van uw haar kunt u bij Leyla 
en haar team terecht voor diverse gezichts- en lichaamsbehandelingen. Zij bieden 
u verschillende methodes voor het verwijderen van overtollige haargroei in het ge-
zicht en op het lichaam, zoals laser ontharing, elektrisch epileren, harsen en tevens 
ontharen door middel van draad: dit is een eff ectieve methode afkomstig uit het 
Midden-Oosten. Voor uw huid kunt u ook bij hen terecht! Leyla en haar collega’s zijn 
professioneel opgeleid voor het geven van acne behandelingen, microdermabrasie, 
massages en de Seyo TDA Anti-Aging methode. Ook uw nagels zijn in goede handen; 
algehele verzorging van uw handen tot het plaatsen van kunstnagels behoren tot 
hun expertise. Via uw zorgverzekering kan een aantal behandelingen geheel of ge-
deeltelijk worden vergoed, zoals bijvoorbeeld het elektrisch epileren van het gezicht.

Plan zelf online een afspraak 
Klanten kunnen zelf online een afspraak maken via de website:  www.leylakapsalon.nl 
of via de Salonhub app, op elk moment van de dag. U kunt vanzelfsprekend ook bellen 
of langskomen om een afspraak te maken. Voor informatie over de behandelingen, 
de werkwijze en de kosten kunt u de site raadplegen. De salon werkt corona-proof!
Leyla hoopt u een keer in haar salon te mogen begroeten, u bent van harte welkom! 

Jan van Goyenstraat 8 • 2102 CB Heemstede • tel. 023 -547 27 41 /  023-547 27 42
www.leylakapsalon.nl

NAGELBEHANDELING

SCHOONHEIDSBEHANDELING

PERMANENTE MAKE-UP

SEYO TDA

Waarom is de Jan van 
Goyenstraat zo geliefd?
Zomaar wat quotes van mensen uit de straat......



In de maand DECEMBER hebben we een 
speciale actie van ons merk SASSOON

BIJ TWEE PRODUCTEN KRIJGT U HET 
DERDE PRODUCT CADEAU!

Wij werken met 

Sabastian, 

Sassoon, 

NOIR 
en het
exclusieve
merkt ORIBE.

Rob Peetoom Heemstede in de Jan van Goyenstraat is toonaangevend op het gebied 
van kwaliteit, ervaring en beleving. Je haar moet passen bij je persoonlijkheid en levens-
stijl. We beginnen de behandeling bij Rob Peetoom, door te luisteren naar de wens van 
de klant, samen kijken we naar de gezichtsvorm en kleur van de huid, om te bepalen 
wat het beste bij u past.

Onze stylisten hebben een eigen stijl, op deze manier kunnen wij het juiste advies geven 
over de coupe en of kleur. Look Good=Feel Good!

In combinatie met make-up en custom-made wenkbrauwen van de INGEbrow vervullen 
wij al jouw wensen.

Wij trainen ons stylisten op hoog niveau en we zijn altijd op de hoogte van de nieuwste 
ontwikkelingen, er is een enorme vakkennis.
Die halen we uit onze eigen Academy of seminars in het buitenland.

We willen voor iedereen toegankelijk zijn, daarom gebruiken we een prijsdifferentie-
methode. Elk niveau heeft een eigen prijs, afgestemd op het aantal werkjaren en de 
training van de stylist.

JAN VAN GOYENSTRAAT 15, 2102 CA HEEMSTEDE 023 547 0555
WWW.ROBPEETOOM.COM

BY MABEL
HAIR MAKES THE DIFFERENCE

BY MABEL JAN VAN GOYENSTRAAT 28 HEEMSTEDE (023) 751 52 40

Dan staat
onze
verwarming
weer
aan
en de
luchtvochtigheid
in huis
daalt en dat
merken
we aan ons
huid
en haar.

HET IS WEER WINTERBY MABELHET IS WEER WINTERBY MABELDaar
kunnen
we
gelukkig
wat
aandoen
met een
op
maat
gemaakt
verzorging
van
L'ANZA

Neem deze
voucher mee naar
de salon en krĳg
een verzorging op
maat met de
Ultimate
Treatment ter
waarde van
€19,50
Laat u lekker
verwennen onder
het genot van een
kopje koffie

Onze voorwaarde: bel voor een afspraak / Geldig tot en met 12-12-2020

Portobello 
quiches
met oude kaas

Jan van Goyenstraat 8 • 2102 CB Heemstede • tel. 023 -547 27 41 /  023-547 27 42
www.leylakapsalon.nl

PERMANENTE MAKE-UP

SEYO TDA



Cheval Blanc, 
een pareltje onder de 
restaurants

Coronatijd
Het is anno november natuurlijk 
niet de uitgelezen tijd om een ho-
recaondernemer te interviewen 
maar wat blijkt, bij de pakken 
neerzitten is er niet bij. Ton en zijn 
brigade bezorgen nu de maaltij-
den aan huis. Niet een handje-
vol per dag, maar 100 of meer be-
stellingen zijn geen uitzondering. 
Ton heeft de gasten liever in zijn 
zaak natuurlijk, maar het is even 
niet anders. Alle medewerkers 
zijn nog gewoon in dienst en een 
beroep doen op overheidssteun 
doet hij niet.

Hoe is het zo gekomen?
Van kinds af aan was er maar een 
richting die Ton op wilde gaan en 
dat was de horeca. Wat maakte 
niet zoveel uit als het maar met 
gasten en gastvrijheid te maken 
had. Hij wilde dolgraag naar de 
hogere hotelschool maar kwam 

daarvoor net een paar puntjes 
te kort. Dan maar aan de slag 
om het vak in de praktijk te le-
ren. Ton, geboren en getogen 
Haarlemmer, opgegroeid tegen-
over de oude Maria Stichting, zat 
op school met zijn beste vriend 
Huub van der Velden. Huub ont-
wikkelde ook een passie voor 
de horeca al was dat in zijn ge-
val voor het koken. De twee hiel-
den altijd contact. Ton werkte in 
een handvol horecabedrijven van 
restaurants tot hotels. Overal gaf 
hij zijn oren en ogen de kost. Wat 
werkt wel en wat werkt niet. In de 
horeca is het niet vreemd dat je 
met enige regelmaat wisselt van 
het bedrijf waarvoor je werkt.

Een droom kwam uit
Ton werd gevraagd door de ei-
genaar van een visrestaurant in 
Zandvoort. Ook daar leerde hij 

veel van de eigenaar die wel wat 
in de jongeman zag. Uiteindelijk 
trouwde hij zelfs met de dochter 
van de eigenaar. Na diens overlij-
den werd de zaak verkocht. Ton 
Nelissen woonde, met zijn inmid-
dels gevormde gezin, in Zand-
voort. 
Hij hoorde via-via dat Cheval 
Blanc verkocht zou worden. Ton 
benaderde de eigenaar en nog 
voordat de zaak offi  cieel in de 
verkoop ging werd hij de trotse 
restauranteigenaar. Een droom 
kwam uit. 
Om het te kunnen betalen moest 
hij wel zijn huis in Zandvoort ver-
kopen. Dat werd trouwens toch 
al te klein met drie kinderen. Het 
was oktober 1996 toen de aan-
koop van het restaurant was be-
klonken. De zaak liep in het be-
gin minder goed, mede doordat 
de zaak een jaar gesloten was ge-
weest door de vorige eigenaar.

Je krijgt niet zomaar een ster in de fameuze Michelingids. Daar komt heel wat inzet, inspiratie, hard 
werken en een visie bij kijken. Op bezoek bij Ton Nelissen, eigenaar van het restaurant, ervaar je 
pas echt wat vakmanschap, doorzettingsvermogen en creativiteit teweeg kunnen brengen.

Uitstekende recensies 
en een ster
Na een moeizaam eerste jaar 
heeft Ton zijn oude schoolvriend 
Huub opgebeld met de vraag of 
hij bij Cheval wilde komen wer-
ken om daar de keuken onder 
zijn hoede te nemen. Huub ken-
de het klappen van de zweep 
en was verguld met het feit dat 

hij nu eindelijk zelf eens zelf kon 
uitmaken wat de gast op zijn of 
haar bord krijgt. De samenwer-
king bleek een gouden tandem 
te zijn. Huub nam wat vaste klan-
ten mee naar Heemstede en het 
begon te draaien. Uitstekende 
recensies en tevreden klanten 
deden de rest. Het begon te lo-
pen als een trein. Na een verbou-
wing van het restaurant in 2000 
werd Cheval Blanc opgenomen 
met een vermelding in de Mi-
chelingids. Nog geen ster, maar 
in 2004 werd het restaurant be-
kroond met een zogenaamde 
Bib Gourmand een erkenning 
voor een uitstekende prijs-kwali-
teit verhouding. In 2007 werd de 
Bib Gourmand omgezet in een 
Michelinster. Uniek voor Heem-
stede. Van de ongeveer 25.000 
restaurants in Nederland heb-
ben er maar 110 een of meerde-
re sterren.

De top halen is makkelijker 
dan daar te blijven
Voorwaar een prestatie voor 
een relatief klein restaurant met 
40 zit plaatsen. Michelin had de 
naam vooral restaurants op te 
nemen in de hogere prijsklas-
se. Dat gegeven is intussen ach-

terhaald. Voor een redelijke prijs 
word je bij Cheval Blanc van een 
uitstekend menu voorzien. Werd 
de eerste ster gevierd met alle 
medewerkers, men besefte zich 
gelijktijdig dat aan de top komen 
makkelijker is dan er te blijven. 
Huub, die intussen alweer 23 jaar 
achter het fornuis staat geeft zijn 
fantasie de vrije loop en dat blijft 
dus uitstekend in de smaak val-
len bij de Michelin-inspecteurs 
en de gasten. 
Nu, 13 jaar later is de ster nog 
altijd verbonden aan Cheval 
Blanc de Jan van Goyenstraat en 
Heemstede. Mooi om te ervaren 
dat iemand zijn passie, die in zijn 
vroegste jeugd al is ontstaan, uit-
eindelijk heeft kunnen waarma-
ken.

En de toekomst?
Net als veel andere winkeliers 
in de Jan van Goyenstraat zou 
ook Ton graag zien dat er meer 
detailhandel in de straat komt. 
Met compassie voor al zijn colle-
ga winkeliers geeft hij inwoners 
van Heemstede het devies mee: 
“Koop Lokaal.” 

Eric van 
Westerloo





Graag tot ziens bij John en Jeanet Molenaar
Tel. 06-536 58 243 • john.molenaar@online.nl

De Volendammer
Vishandel

Woensdag Geleerdenwijk - 14.15 tot 17.30 uur
Vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur

Zaterdag van 8.00 tot 16.00 uur in de Jan van Goyenstraat
en tot 15.00 uur warm gebakken vis.

WARM GEBAKKEN VIS, KLAAR TERWIJL U WACHT

SCHOL  KABELJAUW  ZALM
Verder een breed assortiment

en alles van topkwaliteit

Verse vis koop je bij een 
echte Volendammer

Een neef van de Molenaars, Kor-
ving, had een rijdende viswin-
kel op dezelfde standplaats van 

de Molenaars. In 1992 namen 
John en Jeanet de standplaats 
van hem over. Sinds dien zijn ze 

een vertrouwd beeld in de Jan 
van Goyenstraat. Van een een-
voudige wagen werd stap voor 

Wat een mooie traditie gaat er schuil achter het verkopen van vis in de Jan van Goyenstraat. In de ja-
ren vijftig en zestig kwam de heer Bond dagelijks vanuit Volendam naar de Jan van Goyenstraat. In 
het pand, waar nu Judy Beauty Boutique is gevestigd, had de heer Bond zijn winkel. Als bewijs van 
zijn vroegere aanwezigheid in het pand staat er nog altijd een grote ijzeren B op de voordeur ter 
herinnering. Zelf reed Bond met een bakfi ets met hulpmotor door de wijk. Zo had hij twee verkoop-
kanalen. Een groot aquarium met levende paling overheerste in de kleine winkel. Eind jaren zestig 
kwam er een einde aan de periode Bond. Bond ging met pensioen en het enige personeelslid Hans 
vond het te eenzaam in de zaak en haakte af. 

stap gewerkt aan uitbreiding 
en opwaardering van de wagen 
en het assortiment. Iedere vrij-
dag en zaterdag rijden de bei-
de echtlieden vanuit Volendam 
naar Heemstede. De andere da-
gen rijden ze naar Kuddelstaart, 
Aalsmeer en in Heemstede op 
de woensdagmiddag bij de Spar 
winkel in de geleerdenwijk. John 
kreeg als rechtgeaarde Volen-
dammer het vak met de paple-
pel ingegoten. Zijn opa, vader en 
heel veel familie werkte in de vis. 
Zijn vader ondernam zelfs ritten 
naar Maastricht, waar de rijden-
de winkel dan twee dagen bleef 
staan. In de praktijk leerde John 
alles over vis, het fi leren, bewa-
ren en inkopen van verse vis.

Ook de beide dochters en 
schoonzoon werken elders in de 
vishandel, onder andere in Am-
sterdam. Een nieuwe generatie 
dat met nieuwe ideeën op de 
proppen komt. John zegt “zij ko-
men met de recepten en ik mag 
het dan uitvoeren” zo komen er 

steeds nieuwe visproducten bij 
zoals verschillende salades. Iede-
re morgen om 04.15 loopt John 
de groothandel in Volendam bin-
nen. Met het oog van de meester 
zoekt hij de benodigde vis voor 
die dag uit. De hele dag door is 
John druk bezig de verse harin-
gen schoon te maken, terwijl 
Jeanet de klanten helpt. Sommi-
ge soorten vis liggen onder een 
dikke laag ijs. Ook dat wordt re-
gelmatig ververst om de vis in 
de gewenste conditie te houden. 
Met liefde voor het vak valt het 
John niet moeilijk om iedere dag 
zo vroeg uit de veren te moeten 
en om ’s avonds pas tegen half-
acht pas weer thuis te komen. Hij 
heeft het er graag voor over. Tus-
sen neus en lippen door merkt 
John nog op dat hij de samen-
werking met en de coöperatieve 
houding van de gemeente heel 
erg waardeert. 
Ook de vele vaste klanten en de 
sfeer in de Jan van Goyenstraat 
maken hem een tevreden onder-
nemer.  



Groenten, fruit, noten en zuidvruchten

Jan van Goyenstraat 10 - Heemstede - Tel. 023-5471248

Al meer dan 98 jaar uw specialist 
in groente en fruit

Bestel via onze website op tijd voor de
kerstdagen, dan zorgen wij dat uw bestelling 
klaar staat. www.lucasprimeurs.nl

Bestel via onze website op tijd voor de
kerstdagen, dan zorgen wij dat uw bestelling 
klaar staat. 

Proef de feestdagen

Wist u dat….
De voorganger van Lucas Pri-
meurs al in 1922 begon? Het was 
Joop Lucas, grootvader van hui-
dige eigenaar Rob, die op 22-ja-
rige leeftijd een aardappelen-, 
groente- en fruithandel had in 
het centrum van Haarlem.
In 1936 werd Ben, de vader van 

Rob, geboren. Hij ging ook in de 
zaak werken, terwijl hij liever sla-
ger was geworden. Maar een keu-
ze was er niet in die tijd… In 1962 
nam Ben de zaak over van zijn va-
der. In de jaren 80 werd de win-
kel steeds populairder, ook al om-
dat Ben steeds meer klanten van 

Turkse en Marokkaanse afkomst 
trok, hij wist precies welke groen-
ten en fruitsoorten zij graag aten. 
Ben werd een begrip binnen deze 
gemeenschappen. Door zijn per-
soonlijkheid en servicegericht-
heid werd Ben een begrip in de 
oude binnenstad. Tot 2004 heeft 

hij met veel plezier gewerkt. Hij 
geniet alweer een tijdje van zijn 
pensioen maar is nog steeds (op 
83-jarige leeftijd) af en toe in de 
Jan van Goyen te vinden en komt 
even buurten in de winkel waar 
hij zo trots op is.

Zoon Rob en zijn Annemieke 
hebben de huidige zaak in 1993 
overgenomen van Nol en Lida 
van de Hoorn. Heden ten dage 
is de zaak gerenommeerd van-
wege het assortiment, service 
en klantvriendelijkheid, die ge-

neraties bekendstaat. Ook doch-
ter Lotte werkt in de zaak, wie 
weet de vierde generatie die de 
groenten- en fruitzaak voort gaat 
zetten…



De Jan van Goyenstraat: 
een en al veelzijdigheid!

Het is dan ook niet zo raar dat 
voor de bewoners in deze wijk 
de behoefte ontstond aan een 
mooie winkelstraat, die op de 
Jan van Goyenstraat verrees 
rond 1920. De Jan van Goyen-
straat is sinds mensenheuge-
nis een winkelstraat bij uitstek. 
Op-en-top Heemsteeds, maar 
ook vanuit Haarlem-Zuid en el-
ders doen mensen hier graag de 
boodschappen. Dat is niet zo gek, 
want de Jan van Goyenstraat be-
schikt over een scala aan gere-
nommeerde winkels en speci-
aalzaken. Een straat met een rij-
ke winkelhistorie, want sommi-
ge zaken zitten hier al heel lang. 
Daar kun je wel iemand naar toe 
sturen voor een boodschap. Niet 
alleen om te winkelen overigens. 
Voor de inwendige mens  be-
schikt de straat ook over enkele 
gastvrije en vermaarde horeca-
gelegenheden, waar culinair ge-
nieten hoog in het vaandel staat. 
Waar je ook voor komt, het is dus 
altijd goed toeven in de Jan van 
Goyenstraat.

Sint op het Dak: dit jaar niet, 
wel iets anders
Wat ook bij de Jan van Goyen-
straat hoort is ‘Sint op het Dak’. 
Sint betreedt al ruim 70 jaar tra-
ditioneel het dak van de Jan van 
Goyenstraat. Dit jaarlijkse feno-
meen is bekend in heel Heemste-
de en de buurgemeenten. Helaas 
gooit dit jaar het coronavirus met 

de coronamaatregelen roet in het 
eten. De winkeliersvereniging 
Jan van Goyenstraat en de ge-
meente hebben daarom moeten 
besluiten om voor dit jaar ‘Sint op 
het Dak’ af te lasten.
Maar niet getreurd: toch laat de 
Jan van Goyenstraat het Sinter-
klaasfeest niet ongemerkt voor-
bijgaan. Er is een leuke wedstrijd 
voor kinderen opgezet die al-
les met chocoladeletters te ma-
ken heeft. Deze letters liggen ver-
spreid over de etalages van de 
Jan van Goyenstraat. Kijk snel el-
ders in deze krant hoe je daaraan 
kunt meedoen. Er zijn leuke prij-
zen te winnen!

Wie was Jan van Goyen zelf?
Voor het leven van Jan van Goyen 
zelf dienen we terug te gaan naar 
de 17de eeuw. In deze eeuw was 
Nederland een wereldspeler als 
handels- en zeemacht. De VOC 
(Verenigde Oost-Indische Com-
pagnie) kun je in deze tijdgeest 
eigenlijk als de eerste Nederland-
se multinational beschouwen. 
Nederland verwierf hierdoor heel 
wat welvaart en wereldwijd aan-
zien. Daar profiteerden eveneens 
de kunstenaars van. Kunst en 
handel gingen in die tijd hand-in-
hand en vierden hoogtijdagen. 
Dit gold ook de Nederlandse 
schilder en tekenaar Jan Joseph-
sz van Goyen. Hij werd in 1596 in 
Leiden geboren. Zijn vader was 
schoenmaker en de jonge Jan 

werd door hem aangemoedigd 
om een goede teken- en schilder-
opleiding te gaan volgen. Jan van 
Goyen ging in 1606 in de leer bij 
vier leermeesters te Leiden. Tus-
sen 1608 en 1615  vertrok hij naar 
Hoorn. Toen hij 19 jaar oud was, 
vertrok hij naar Frankrijk. 
Terug in Nederland studeerde hij 
bij Esaias van de Velde in Haar-
lem, die hem een nieuwe schil-
derstijl bijbracht. Van Goyen 
werkte van 1617 tot 1618 in Haar-
lem en van 1618 tot 1632 in Lei-
den. Hij werd ook opgenomen 
in het Leidse Sint-Lucasgilde, dat 
was opgericht in 1648.  Het Sint-
Lucasgilde bestond in diverse 
steden en waren stedelijke broe-
derschappen of gilden van kun-
stenaars en kunstambachtslie-
den onder de bescherming van 
de heilige Sint-Lucas. 
Het zijn niet meer de verschillen-
de elementen, maar de totale in-
druk die de schilderijen van Van 
Goyen kenmerken. Hij schilderde 
bij voorkeur uitgestrekte, laagge-
legen weiden en open waterde-
len van de Hollandse rivieren in 
doorzichtige bruingroene en mo-
notone tinten, die zo een sterke 
sfeer uitdrukken. Van Goyen was 
als schilder gespecialiseerd in 
deze landschappen en rivierge-
zichten en erg productief. Er zijn 
meer dan 800 werken van zijn 
hand. Het werk ‘Rivierlandschap’ 
uit 1649 op de foto is er een van. 
Jan van Goyen was niet alleen 

Heemstede – De gezellige winkelstraat Jan van Goyenstraat ligt in de Schilderswijk van Heemste-
de, nabij de gemeentegrens met Haarlem-Zuid. De Schilderswijk is een fraaie wijk, waar veel statige 
huizen en villa’s opgetrokken zijn. Na de bouw hiervan omstreeks 1920, hebben zich destijds her en 
der veel Nederlanders gevestigd in Heemstede, voornamelijk om te rentenieren. Onder meer die-
genen die terugkwamen uit het toenmalige Oost-Indië.



Jan van Goyenstraat in 1979 overkant (Foto via Librariana/NHA)

Jan van Goyenstraat in 1979 (Foto via Librariana/NHA)

Jan van Goyen (Foto: Teylers Museum)

kunstenaar, hij speculeerde te-
vens in huizen en tuinen en werk-
te als kunsthandelaar en taxa-
teur. Een van zijn leerlingen was 
Gerard ter Borch, die onder meer 
Adriaan Pauw portretteerde. De 
schilder Jan Steen trouwde met 
Van Goyens dochter Grietje. Jan 
van Goyen overleed in 1656 in 
Den Haag. 

Kunstmarkt
Net zoals in de 17de eeuw, gaan 
ondernemen en kunst eigen-
lijk nog steeds hand-in-hand in 

de Jan van Goyenstraat. Zo ligt 
de winkelstraat natuurlijk in de 
Schilderswijk van Heemstede 
en organiseren de ondernemers 
van de winkelstraat traditioneel 
rond juni een jaarlijkse kunst-
markt. Dat is een mooi eerbetoon 
aan Jan van Goyen en de ande-
re schilders in de Schilderswijk. 
In heel Heemstede zijn maar liefst 
26 straatnamen vernoemd naar 
kunstschilders, waarvan sommi-
gen in deze gemeente of in de 
buurt woonachtig zijn geweest. 
De meeste kunstenaarsnamen op 

straatnaambordjes bevinden zich 
uiteraard in de Schilderswijk, met 
de Jan van Goyenstraat als cen-
traal en levendig middelpunt. In 
ieder opzicht is de Jan van Goy-
enstraat veelzijdig en van harte 
uw bezoek waard!

Bart Jonker

(Bronnen: Librariana van Hans 
Krol, Frans Hals Museum, Teylers 
Museum, Rijksmuseum Amster-
dam, website winkeliersvereniging 
Jan van Goyenstraat.)

(Foto’s Bart Jonker, tenzij anders vermeld)

Rivierlandschap door Jan van Goyen (1649)



Arjen van der Slikke, een 
ondernemer met ideeën
Een gesprek met een ondernemer die zijn zaak professioneel runt is altijd een plezier om naar te 
luisteren. Op bezoek bij Arjen van der Slikke kom je opeens in een andere wereld. De wereld van 
het slagersvak.

Arjen van der Slikke
keurslager
 

HET JACHT-SEIZOEN 
IS GEOPEND!

 

Bestel uw Hollands wild bij
Keurslager Arjen van der Slikke!

 

O.A.:

• Hertenboutbiefstuk
• Wildzwijn kotelet
• Hazenrugfi let
• Magret de Canard
• Canette fi let
• Hazenachterbout
• Hertenracks
 
NIEUW IN HET ASSORTIMENT:

• WAGYU entrecote
• WAGYU rib-eye
• WAGYU ossenhaas
 
OOK VERKOPEN WE NU NEDERLANDSE
WIJNEN:

•  Langedijker Pracht,
 soepele witte wijn van de Koen uit Noord-Holland
•  Regent, volle robuuste wijn, lekker bij wild, 
 AWB uit de Achterhoek
•  Felix, soepele rode wijn, T Hanik uit Limburg
 

Ook voor de lekkerste maaltijden, soepen
en gourmetschotels kunt u natuurlijk bij 

ons terecht.
 

Tot ziens!

Arjen is geboren en getogen 
op het eiland Texel. Als baantje 
werkte hij in de plaatselijke su-
permarkt. De slager in de winkel 
zag wel iets in de jonge Arjen. Hij 
vroeg hem dan ook of hij er iets 
voor voelde om in zijn slagerij te 
gaan werken. Aldaar zette hij zijn 
eerste schreden in het slagersvak. 
Het vak van slager boeide hem en 
hij dacht: daar moet ik meer van 
weten. Hij volgde de slagersvak-
school waarbij hij de eerste twee 
jaar maar even snel in een keer 
deed. Na vier volle jaren studie 
mocht hij zich slager noemen. Via 
een slagerij in Amsterdam kwam 
Van der Slikke in Heemstede te-
recht, als slager bij Wim Kuijk al-
waar hij 12,5 jaar in dienst bleef. 
Toen Wim Kuijk overwoog om te 
stoppen besprak bij met Arjen of 
die interesse had de zaak voort 
te zetten. Dat wilde Arjen graag, 
want niets is leuker dan op eigen 
benen staan. Al moet je de stap 
wel durven te nemen. 

Passie houdt nooit op
Door de jaren heen heeft hij een 
gezin gevormd en er zijn nu drie 
prachtige zonen. Het is wel aan-
poten om zes dagen per week in 
de zaak te staan en ook nog eens 
de administratie te moeten doen. 
Toch vindt hij nog tijd om er voor 
zijn familie te zijn en ja, zelfs te 
zaalvoetballen. Wim Kuijk staat 
de kersverse ondernemer nog al-
tijd terzijde. De voormalige eige-
naar werkt nog een paar dagen 
per week mee in de zaak. Daar-
uit blijkt maar weer eens dat de 
passie van de echte slagers voor 
het vak nooit ophoudt. Ook de 
medewerksters in de winkel ver-
staan hun vak, kennen de klan-
ten en weten wat de vaste klant 
graag wil. Als lid van de organi-
satie van keurslagers in Neder-
land doet Arjen zijn voordeel via 
de mogelijkheden die de organi-
satie biedt. Het keurslagermerk is 
in heel Nederland overbekend. In 
ieder dorp of stad is de keursla-
ger herkenbaar met het logo op 
de gevel.

Hollandse wijn
Van der Slikke vindt het jammer 
dat wijnhandel Le Grand Cru is 
verhuisd naar de Raadhuisstraat. 
“Het was toch een trekker in de 
straat”, zegt hij. “Ik heb daarom 
de stap genomen om op klei-
ne schaal wijn te gaan verkopen. 
Geen exotische Franse, Italiaanse 
of Chileense wijn, nee púúr Hol-
landse wijnen uit Limburg en van 
de Veluwe.” 

Klassieke muziek in de stal 
Arjen heeft ook een nieuw soort 
vlees in zijn vitrine liggen. Heel 
bijzonder vlees uit Japan. Vlees 
van de Wagyu koe moet de lek-
kerbek in Heemstede en daarbui-
ten gaan veroveren. Deze kaviaar 
onder de koeien heeft een bij-
zonder leven. Zo worden de koei-
en vertroeteld met regelmatig 
een massage en in de stal klinkt 
klassieke muziek. 

Kaas van eigen bodem
Op de vraag welk soort winkel er 
nog ontbreek zegt Arjen zonder 
lang nadenken: “Een kaaswin-
kel.” Die mist hij nog op het ge-
bied van verse producten. Een 
groentezaak, bakker en slager 
zijn er allemaal in de Jan van 
Goyenstraat, maar geen 
kaaswinkel. Op be-
scheiden schaal 
verkoopt Van der 
Slikke zelf Hol-
landse kaas. Al-
leen echte Hol-
landse kaas, puur 
en eerlijk van ei-
gen bodem. Ze 
passen vaak won-
derwel bij de wijn 
die hij verkoopt en 
natuurlijk bij het vlees. 
Zelf lust hij alles en slaat 
een heerlijke stamppot 
met een in huis gemaak-
te rookworst dan ook 
niet af. 

We eten meer thuis
Creatief moet je zijn 
als ondernemer 
dus daarom start-
te hij in novem-
ber een spaar-
actie die ech-
ter bij het ver-
schijnen van 
deze krant 
alweer ach-
ter de rug is. 
Mede door 
de corona-
crisis eten 
de mensen 
meer thuis. 

Dat merkt 
hij duidelijk 
in de omzet. 
Het wild-
seizoen is 
ook weer 
aange-
bro-
ken. 

Trots toont hij 20 kilo hertenvlees 
die in de koeling ligt te wachten 
op fi jnproevers. 

Een winkelier met passie voor 
zijn vak is altijd een genot om 
naar te luisteren en je steekt er 
nog wat van op ook. Arjen van 
der Slikke ziet de toekomst zon-
nig tegemoet en zal zich, jong 
als hij is, nog jaren blijvend in-

zetten voor zijn 
klanten. Daar 
kunnen ze 
op rekenen!
 
Eric van 
Westerloo







Laat vooral nu eens kosteloos een hypotheekinventarisatie
maken door een van onze adviseurs.

Jan van Goyenstraat 22 • 2102 CB Heemstede • Telefoon 023 - 822 35 95
info@deltaplanning.nl  • www.deltaplanning.nl 

Wat was het een spannend toen 
Dierenkliniek Spaarne op 1 novem-
ber 2019 haar deuren opende voor 
de huisdieren in de buurt, maar wat 
heeft het goed uitgepakt. Nu, ruim 
een jaar later, hebben we al meer 
dan 500 nieuwe patiëntjes kunnen 
helpen met de meest uiteenlopen-
de problemen. We zijn erachter ge-
komen dat bijvoorbeeld veel Berner 
Sennen honden (of kruisingen) de 
weg naar de praktijk weten te vinden 
(weet u wat een BernerDoodle is?), 
maar ook veel hondjes met een bui-
tenlandse achtergrond die weer de 
meest exotische verhalen (en soms 
ook problemen) met zich meebren-
gen. 
Dat achter de ramen van de huizen 
prachtige raskatten wonen, en dat 
we heel veel stoere buitenkaters ge-
holpen hebben met hun vechtwon-
den. We hebben kennis gemaakt 
met allerlei lieve en heel betrokken 
diereigenaren en hebben de eerste 
taarten en chocolaatjes alweer op. 
Veel honden trekken hun eigenaren 
inmiddels naar de ingang van de 
praktijk om hun dagelijkse koekje te 
komen halen en dat is precies wat 
we willen. De dierenarts moet leuk 
zijn, niet eng... 
En toen kwam corona. Zouden we 
dat als nieuw gestarte onderne-

ming wel overleven? Het lijkt er ge-
lukkig wel op. Want door alle thuis-
werkende eigenaren die nu eindelijk 
tijd hebben voor een puppy, is er een 
ware babyboom van puppies en kit-
tens ontstaan. Hoe gezellig is dat? 
Het resultaat ziet u hier bij dit artikel. 
Nu gaan we naar het einde van het 
jaar. Soms best een stressvolle peri-
ode voor de huisdieren maar het lijkt 
erop dat dat dit jaar wel mee gaat 
vallen gelukkig. Denk er wel even aan 
dat chocolade (-letters, -kransjes) 
giftig is voor onze huisdieren. Hoe 
puurder, hoe giftiger. Heeft uw huis-
dier toch iets opgegeten, neem dan 
zo snel mogelijk contact met ons 
op. Meer informatie vindt u op onze 
website.

We willen graag afsluiten met het 
bedanken van iedereen die ons het 
afgelopen jaar het vertrouwen heeft 
gegeven. Bent u nog niet eerder 
langs geweest? Of kent u iemand 
die nog een dierenarts zoekt, dan 
geldt de 50% korting op de kosten 
van het eerste consult nog tot het 
einde van dit jaar.

Hopelijk tot snel! 
Jan van Goyenstraat 18,
2102 CB Heemstede
Tel. 023 303 6891.

Het eerste jaar van 



De ondernemers van de straat zijn klaar voor uw inkopen en 
komst naar de straat. Mooie etalages, versieringen en sommige 

winkeliers zijn al eerder begonnen dan voorgaande jaren. Dit al-
les om de Sint- en Kerstinkopen te verspreiden.  Han van Baekel staat alweer 

klaar met zijn mooie bomen, dit jaar ontvangt u een leuk presentje bij aankoop 
van uw kerstboom. Prachtige ingrediënten bij Lucas Primeurs om uw kerstdiner tot een 

hoog niveau te brengen, proef de feestdagen! Arjen van der Slikke heeft zijn wild-assorti-
ment uitgebreid en heeft wijnen van Nederlandse bodem nieuw in zijn winkel. 

De restaurants staan voor u klaar met fantastische kerstmenu’s, lees hierover meer in de JvG-krant.   
 

Jan van Goyen Shopper !
Vanaf 3 december krijgt het 

winkelend publiek van de 
JvG bij aankoop van €25,- een 

prachtige shopper! Eerder was 
deze tas te verdienen met het 

sparen van stempels. ‘Blond 
Amsterdam’, bekend van het 
kleurrijke servies, heeft deze 

shopper ontworpen. De shop-
per is zeer gewild, met name 

bij de BLOND-fans, uit het he-
le land kwamen via Facebook 

vragen of deze tas ook te koop 
was. Kom snel uw boodschap-
pen shoppen en ontvang deze 

mooie shopper! OP=OP!

Glühwein en Choco bij de 
Groene Druif

Op vrijdag 18, zaterdag 19 
en donderdag 24 december 

schenkt proefl okaal de Groene 
Druif voor het winkelende pu-
bliek GRATIS warme Choco en 

Glühwein to go!

Knolselderijsalade met spinazie 
& honingdressing
Fris bijgerecht
 
Voorbereiding: 20 minuten
Oven: 25 minuten
ingrediënten
1 kleine knolselderij
1 tl kaneel
2 tl komijnpoeder
100 g hazelnoten gehakt
100 g verse spinazie of babyspinazie
1 bosje basilicum blaadjes geplukt
1 grote granaatappel opengebroken en pi-
tjes eruit geklopt
dressing
3 el geraspte parmezaan
1 el vloeibare honing
3 el wijnazijn
100 ml extra vierge olijfolie
olijfolie om in te bakken
 

 

Hoe maak je het?
Verwarm de oven voor op 200°C.
Schil de knolselderij en snijd in plakken van 
½ - ¾ cm. Snijd de plakken in dunne staa� es 
van ½ - ¾ cm dikte. Meng de knolselderij op 
een bakplaat met wat olijfolie, de kaneel, ko-
mijn en wat zout. Rooster ze in 25 min. goud-
bruin. Rooster intussen de hazelnoten in een 
droge koekenpan lichtbruin.
Klop een dressing van de parmezaan, ho-
ning, wat zout, peper, wijnazijn en olijfolie.
Meng vlak voor het serveren in een grote 
schaal de knolselderij luchtig met de spina-
zie, basilicum en de dressing en bestrooi met 
hazelnoot en granaatappel.

Kerst in de 
Jan van 

Goyenstraat

SPAAR ACTIE
JAN VAN GOYEN - TAS

SHOP & STEMPEL 
BIJ 4 VERSCHILLENDE WINKELS

OP=OP
LOOPTIJD ACTIE VAN 2 MAART - 25 APRIL
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WOORDZOEKER

Door Joke van der Zee

Heemstede – Doe mee met de mega-woordzoeker ‘Feestdagen’ en win 
een mooie cadeaucheque van Judy Boutique, ter waarde van €50.
Hou je van puzzelen, pak dan een pen en streep er maar op los. Je vindt 
er allemaal woorden in die te maken hebben met de decemberfeest- 
maand!

Stuur je oplossing naar het mailadres van de Jan van Goyenstraat-winke-
liersvereniging: info@judybeautyboutique.nl dan wordt uit alle inzen- 
dingen de gelukkige geselecteerd. Hij of zij ontvangt bericht. Vergeet, 
naast de oplossing, niet je naam, telefoonnummer en adres te vermelden. 
Succes!

SINTERKLAASFEEST  GEZELLIGHEID  FEESTVERLICHTING
CHOCOLADELETTERS  KERSTONTBIJT  KWALITEITSSTRAAT
FAMILIEFEEST  KAARS  WIJN
STER  FUIF  KOK
KERSTMAN  KERSTDINER  LICHTJES
KERSTBOOM  KERSTMENU  JANVANGOYENSTRAAT
MUTS  CHAMPAGNE  WIJNKOELER
SAMEN  SNEEUW  NIEUWJAAR
GLANS  PRET

Doe mee met de woordzoeker ‘Feestdagen’

G T E R P E Z F U I F E K

L T L E I U G E S H O A N

C A P L N N P E E A E N

H A V E IJ E O S S R M T O

O R K O W M U T S A R A D

C T E K K T F V S E F A T

O S R N E S A E E E S R S

L N S IJ R R M R K T N T E

A E T W S E I L E D A S E

D Y B D T K L I R E M S F

E O O I D R I C S N T T S

L G O E I A E H T ? S I A

E N M H N A F T O A R E A

T A A G E J E I N ? E T L

T V G I R W E N T M K I K

E N E L N U S G B A C L R

R A R L I E T N IJ H D A E

S J E E J I A N T C V W T

A N K Z T N G J O Y E K N

N O S E T S E S N A L G I

K R A G A S N E E U W T S

-
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Heemstede - Zaterdag 28 november 
signeert Oek de Jong zijn bekroonde 
boek ‘Zwarte Schuur, ‘s middags van 
15.30-16.30 uur in de etalage van 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Afgelopen 12 novem- 
ber ontving Oek de Jong de Boeken- 
bon Literatuurprijs 2020 voor zijn 
bejubelde roman ‘Zwarte schuur’’, die 
eerder op de shortlist van de Libris 
Literatuur Prijs 2020 stond. Tevens 
verscheen deze maand de autobio-
grafische essay-bundel ‘Het glanzend 
zwart van mosselen’.
Deze signeersessie is volledig coron-
aproef en alle veiligheidsmaatrege-
len zullen worden getroffen: koop 

buiten het boek en wacht tot je naar 
binnen kunt om het boek te laten 
signeren. Ook leuk om een exem-
plaar aan een goede vriend/vriendin 
cadeau te geven. Ben je verhinderd, 
of wil je liever niet naar de winkel 
komen, dan kun je vooraf een exem-
plaar reserveren dat we op zaterdag 
door de auteur laten signeren. 
Vervolgens is thuisbezorging moge-
lijk. Ophalen in de winkel op koop-
zondag 29 november (12.00-17.00) 
kan ook. Vooraf reserveren: bel: 023 
5282472, mail: info@boekhandel-
blokker.nl of via Whatsapp: 06- 
18336320. Of reserveer via: www.
libris.nl/blokker/ 9789025457679.

De roman ‘Zwarte schuur’ van schrijver Oek de Jong. Foto: aangeleverd door 

Boekhandel Blokker.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - Als je het juist ver-
schenen fotoboek ‘Heemstede in 
coronatijd’ doorbladert, krijg je pas 
een indruk wat corona allemaal te- 
weeg heeft gebracht. Niet alleen in 
Heemstede, maar in heel Nederland, 
zelfs in de hele wereld zijn zulke 
plaatjes te maken.  
Roel Ramakers en zijn partner 
Leonne Beekmeijer wilden de gevol-
gen voor Heemstede vastleggen in 
foto’s. Daar zijn zij meer dan uitste-
kend in geslaagd. Tussen maart en 
juni van dit jaar wandelden en fiets-
ten zij kriskras door Heemstede. Alles 
wat ook maar iets met de hui-dige 
coronacrisis te maken had werd op 
meer dan 500 foto’s vastgelegd, 
waarvan er nu 100 in boekvorm zijn 

opgenomen. Zo ontstond een tijds-
beeld dat nu nog niet zo opvalt, maar 
tot in lengte van jaren de mensen zal 
verwonderen en kan men nog eens 
terugkijken wat Covid-19 toen voor 
gevolgen had. Niet alleen voor de 
mens persoonlijk, maar vooral ook 
voor de middenstand, bestuurders of 
gezondheidswerkers.  
Het heeft iets weg van de jaren ‘70. 
Tijdens de oliecrisis van 1973 ging 
Nederland een klein beetje op slot. 
Anders dan nu raakte het niet meer 
mogen autorijden op zondag de 
maatschappij. De kachel moest een 
tandje lager, gordijnen werden 
gesloten.  
De oliecrisis kwam van buitenaf. Nu 
kijken wij met verbazing terug naar 
de beelden van rolschaatsende 
kinderen op de snelwegen, het afge-

lasten van sportwedstrijden op zon- 
dag, het hoorde er toen allemaal bij. 
Corona is een wereldwijd probleem 
dat dus ook Heemstede raakt. Dit 
prachtig uitgevoerde fotoboek zal op 
termijn een naslagwerk blijken. Een 
ongekend tijdsbeeld van hoe het 
ooit was in 2020. Met veel energie en 
geduld is het boek tot stand ge-
komen.  

Op vrijdag 20 november is één exem-
plaar overhandigd aan burgemeester 
Nienhuis. Een tweede exemplaar is 
geschonken aan de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB). Het fotoboek is niet te koop! 
Wel is ‘Corona lockdown Heemstede 
2020’ in volle glorie te bewonderen 
op de website van de historische 
vereniging (www.hv-hb.nl).

Astrid Nienhuis ontvangt foto-
boek ’Heemstede in coronatijd’

V.l.n.r.: Leonne Beekmeijer, Roel Ramakers en burgemeester Astrid Nienhuis. 

Door Eric van Westerloo  

Heemstede –  Jaarlijks, op 18 no- 
vember, herdenkt Nederland op 
meerdere plaatsen overledenen, 
familie, vrienden of bekenden. De 
Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan is daarvoor de aange-
wezen plek in Heemstede. Fraai ver- 
licht met kaarsjes en fakkels.  
Wegens de coronacrisis was het dit 
jaar niet mogelijk grote groepen 
mensen te ontvangen. Kwamen er 
jaarlijks zo’n 1.500 inwoners op af, dit 
jaar moest het sober. Toch zag de 
gemeente (de organisator van deze 
avonden) kans er ondanks de beper-
kingen toch iets moois te organi-
seren dat velen heeft goed gedaan.  
Wethouder Nicole Mulder greep in 
haar toespraak terug op hoe het in 
voorgaande jaren was. Op de feeë-
riek verlichte begraafplaats kon men 
dierbaren gedenken. Gedwongen 
door de omstandigheden konden de 
inwoners nu slechts via een live- 
stream meekijken. Hen werd ge- 
vraagd een kaars voor het raam te 
branden. In veel huishoudens werd 
hieraan gevolg gegeven. Ook dankte 
Mulder de vrijwilligers en medewer-
kers van de gemeente, Brandweer en 
de begraafplaats voor hun niet afla-

tende inzet er, ondanks de crisis, toch 
iets moois van te maken.  Dominee 
Pieter Terpstra sprak woorden van 
troost, maar zeker ook van hoop: “Na 
het overlijden van een dierbare is 
alles anders. De gedekte tafel waar 
een bord mist, de kapstok met op- 
eens minder jassen. Niets spreekt 
meer vanzelf. Zeker tijdens deze crisis 
vallen alle rituelen weg. Het afstand 
bewaren en minder aanwezigen bij 
een uitvaart doet pijn. Het afscheid 
werd ineens rauwer dan het toch al 
was. Hoewel het afscheid en verlies 
lijden veroorzaakt, is het ook een 

moment om saamhorigheid te tonen 
en te ondervinden. Het belang van 
mensen om je heen met een luiste-
rend oor is dan oh zo belangrijk. De 
kaarsen zijn de stille getuigen van 
het verdriet maar geven ook licht in 
de duisternis. Uw verdriet is niet het 
enige in de wereld en dat besef kan 
helpen. De liefde blijft ook na de 
dood.”  Ter afsluiting speelde het 
tweetal ‘Basic Matters’ een aantal zeer 
passende liederen. Al met al, onder 
de gegeven omstandigheden, een 
zeer waardige en waardevolle 
herdenking. 

Tiende editie van de jaarlijkse 
lichtjesavond sober door corona

Wethouder Nicole Mulder en dominee Pieter Terpstra ontsteken de lichtjes.

Schrijver Oek de Jong signeert in 
etalage bij Boekhandel Blokker

Heemstede - De redactie werd over-
stelpt met oplossingen voor de kruis-
woordpuzzel van vorige week. De 
juiste oplossing was: ‘Een ding is ze- 
ker, niets is zeker’. Uit de loting van 
juiste oplossingen is Madeleine Kool-
mees de uiteindelijke gelukkige win-
naar geworden. Zij mag de goedge-

vulde AH-boodschappentas vol ge- 
zonde biologische artikelen afhalen 
in de Albert Heijn-vestiging aan de 
Zandvoortselaan 169 in Heemstede. 

De winnaar is inmiddels geïnfor-
meerd. Van harte gefeliciteerd met 
de prijs!

Winnaar kruiswoordpuzzel

FOTOMOMENT

Door Harry Opheikens

Heemstede - Dat de novemberzon ook haar bekoring heeft, toont deze 
idyllische foto van ‘t Haventje in Heemstede dat ontwaakt in ochtend- 
gloren.

‘t Haventje ontwaakt
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Heemstede -RenTuday aan de 
Nijverheidsweg 17 in Heemstede is 
gespecialiseerd in nieuw en jong 
gebruikt wintersport material, 
kleding en bescherming voor elke 
doelgroep, recreatief of super spor-
tief en alles daar tussenin. De start 
van wintersportseizoen 2020-2021 is 
exact hetzelfde als het eind van het 
afgelopen winterseizoen. Een lock-
down light, onzekerheid, nog geen 
vooruitzicht en code rood momen-
teel in Oostenrijk.

Dit is voor Ren-Tuday het slechtste 
scenario om het wintersportseizoen 
af te trappen, maar RenTuday blijft 
voor u klaarstaan. Met skiservice en 
onderhoud en natuurlijk onze 
verhuurtak ‘goed en voordelig huren’. 
Een passend advies en service gega-
randeerd. RenTuday heeft een ruime 
keuze in jong gebruikt kindermate-
riaal zoals skischoenen, ski’s, stokken 
en be- scherming en biedt ook het 
‘Kinder Groeiplan’ een koopovereen-
komst met een vaste inruilwaarde na 
1, 2 of 3 jaar. 
 
Turner Dutch Ski Technology
Ook is aan de Nijverheidweg de 
pilotstore van Turner Dutch Ski Tech-

nology gevestigd, het Nederlandse 
ski en boardmerk met een ruim 
assortiment ski’s, boards en kleding. 
Kom eens binnen wandelen en laat u 
informeren of ‘Try before you buy’. 
Voor alle Turnerriders 15% korting op 
de nieuwe Turner kledinglijn. 
 
Nieuwe gepersonalisserde kleding
Andere tijden openen nieuwe deu- 
ren. RenTuday heeft geïnvesteerd in 
professionele apparatuur om zelf 
(sport) kleding te kunnen personali-
seren. In kleine en grote oplage. 
Grote collectie promotioneel (sport) 
textiel. Van t-shirt tot rugzak. Vraag 
hier gerust naar. 
 
Buffs 
Een prettige bijeenkomst in deze 
crisis is de grote vraag naar zoge-
naamde Buffs. RenTuday ontwerpt, 
produceert en levert Buffs, of ook wel 
bandana’s genoemd voor o.a. bedrij-
ven, hotels, clubs en verenigingen 
met eigen logo, naam of slogan. Een 
relatief goedkoop en functioneel 
promotietool en ideaal nu ter be- 
scherming als mondmasker.
Tijdens de wintermaanden ook prima 
als bescherming van uw nek, mond 
en deel van het gezicht tegen de kou.

‘Winter Warm Up’ wordt ‘Winter 
Cool Down’ 
Ook de jaarlijkse trip voor klanten, 
het ‘Winter Warm Up Weekend’ begin 
november in Sölden Oostenrijk 
moest worden geannuleerd. 

Voor de klanten, relaties, vrienden en 
Turner ‘friends & riders wordt daarom 
komend voorjaar de Winter Cool 
Down georganiseerd. Een vierdaags 
event op de Big3 gletjers in Sölden 
Oostenrijk. Dit event is van 15-18 
april 2021 en kost € 375,- per per-
soon o.b.v. eigen vervoer. Vliegen of 
carpoolen is mogelijk.

Voor meer informatie en inschrijven:
www.turnersports.nl/solden. 
 
Aangepaste openingstijden 
Tot nader bericht van het RIVM is 
RenTuday alleen nog op zaterdag ge- 
opend van 10 – 17 uur. Andere dagen 
en tijden na telefonische afspraak. 
Naar gelang de corona-ontwikkelin-
gen wordt vanaf begin december 
bekeken om meerdere dagen open 
te gaan.

Meer informatie op: www.rentuday.nl 
of www.turnersports.nl.

RenTuday Wintersport wacht op 
groen licht, maar staat al voor u klaar

Zoon Jim (links) en vader Rick Draijer (rechts) van RenTuday Wintersport zijn er klaar voor. Foto: Bart Jonker.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een dolgelukkige 
Frans van den Berg nam afgelopen 
zaterdag 21 november zijn prijs uit 
handen van Vincent van Dijk in ont-
vangst voor de winnende herfstfoto. 
De winnende foto was geschoten in 
Leyduin. Foto Vincent van Dijk had 
deze foto prachtig afgedrukt en 
ingelijst.  

Frans van den Berg is een geboren en 
getogen Heemstedenaar. Hij is de 
derde generatie van de familie die in 
Heemstede woont. Zijn wortels lig- 
gen oorspronkelijk op de Molenwerf-
slaan. Nu woont hij al geruime tijd in 
de Rivierenbuurt van Heemstede. 
“Fotograferen is mijn hobby en dat 
doe ik met de EOS 7D-camera van 
Canon”, vertelt hij. “Die maakt fantas-
tische foto’s. Ik fotografeer vaak in 

Leyduin, dat is nu eenmaal mijn 
achtertuin”, lacht hij. “Daar is het zo 
mooi om te fotograferen, ieder 
seizoen weer. Ook de winterfoto’s 
met ijsvorming op de planten en 
bomen heb ik daar eens vastgelegd, 
prachtig.” 
“Ik wist eveneens mooie foto’s te 
maken in Kaapstad in Zuid-Afrika. En 
ik leg ook graag portretten vast van 
mensen. In Zuid-Afrika was dat best 
lastig, daar wilden ze allemaal gelijk 
geld hebben voor het maken van 
een portretfoto. In tegenstelling tot 
Vietnam, waar die mensen het ge- 
woon prachtig vonden om zomaar 
op de foto te gaan.”  

Wat is dan het geheim van fotogra-
feren volgens hem? “Je moet oog 
hebben voor de compositie. Ik zie de 
foto al voor ik hem gemaakt heb”, 
aldus Frans.

Frans van den Berg (links) ontvangt zijn ingelijste foto uit handen van Vincent van 

Dijk (rechts). Foto: Bart Jonker.

Haarlem - Op zoek naar een profes-
sionele en betrouwbare schoorsteen-
veger? Sinds begin dit jaar is in deze 
branche een nieuw bedrijf van start 
gegaan, dat desondanks kan bogen 
op een jarenlange ervaring. De Haar-
lemse Schoorsteenveger biedt een 
breed pakket aan diensten, variërend 
van het periodiek reinigen van rook-
kanalen tot het plaatsen van schoor-
steenkappen of zelfs het compleet 
metselen van een nieuwe schoor-
steen, inclusief de aanleg van het 
gehele rookkanaal. 
 
Ondernemer Remo ten Wolde (39) 
leerde jaren geleden het schoor-
steenvegen in de praktijk bij een zeer 
gerenommeerd bedrijf. Hij is echter 
naast schoorsteenveger ook profes-
sioneel metselaar en werkte geruime 
tijd in die hoedanigheid in de bouw-
sector. Deze combinatie vormt nu de 

basis voor zijn bedrijf. Door heel 
Noord-Holland is hij dagelijks onder-
weg naar klanten voor het inspecte-
ren en waar nodig restaureren van 
schoorstenen, het reinigen van de 
rookkanalen en ook het verwijderen 
van dierennesten uit schoorstenen. 
De basisgedachte bij dit alles is dat 
hij een goede, betrouwbare partij wil 
zijn waarmee het plezierig zaken 
doen is. “Ik kom afspraken na en laat 
alles netjes en schoon achter. Ook 
maak ik altijd vooraf een duidelijke 
prijsafspraak, zodat mensen geen 
vervelende verrassingen achteraf 
krijgen. Men moet er een goed ge- 
voel bij hebben, als ik de deur achter 
me dichttrek.’’ 
 
“Veel mensen beseffen niet hoe 
belangrijk het is om een rookkanaal 
regelmatig te laten reinigen”, ver-
volgt Remo. “Men ziet er vaak de 

noodzaak niet van in, tot het mis 
gaat. Zo was ik onlangs bij iemand 
die al jaren de gewoonte heeft om te 
barbecueën in de open haard. Dat 
heeft gezorgd voor veel aanslag in 
het rookkanaal, met uiteindelijk een 
schoorsteenbrand als gevolg. 
Een deel van het werk bestaat dan 
ook uit het geven van voorlichting 
over het schoonhouden van rook-
kanalen”, aldus Remo ten Wolde.

De Haarlemse Schoorsteenveger 
werkt samen met zorgvuldig gese-
lecteerde, gerenommeerde partners 
in de regio Kennemerland, zoals 
Haardhout J&J Teeuwen in Haarlem, 
Schmidt Schoorsteenwerken in Haar-
lem, HGB Trading, specialist in kachel- 
onderdelen in Velserbroek en Fire-
Master in Heemskerk. Momenteel is 
Remo nog zelfstandige zonder perso-
neel, maar het ligt in de bedoeling 

om het bedrijf in de nabije toekomst 
verder te laten groeien.
Meer informatie via de website www.

haarlemse-schoorsteenveger.nl, per 
e-mail: info@haarlemse-schoorsteen-
veger.nl of per tel.: 023-2201001.

Herfstfotowinnaar: “Ik zie de foto 
al voor ik hem gemaakt heb”

De Haarlemse Schoorsteenveger: deskundig en betrouwbaar

De Haarlemse Schoorsteenveger Remo ten Wolde. Foto aangeleverd.

Heemstede - De Skateboard en 
Sport Hangout bij het skatepleintje 
op Sportpark Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 in Heemstede mag 
in deze tijd wel doorgaan voor jeugd 
van 7 t/m 17 jaar. 
Met droogweer, kun je daar iedere 
dinsdag en donderdag van 15-17 uur 
lekker skateboarden, een balletje 
trappen of een ander spel doen.
De leeftijdsgroep 13 t/m 17 jaar 

houdt zich aan 1,5 meter afstand.
Geen skateboard? Geen probleem, er 
zijn er genoeg aanwezig.
Geen zin in skaten? De auto zit vol 
met sport- en spelmateriaal.
Geen toegang voor bezoekers van 19 
jaar en ouder. Verzamelen vanaf 
15:00/15:10 uur bij de entree aan de 
Sportparklaan rechts naast de sport-
hal. Opgeven verplicht via:
plexat@wijheemstede.nl.

Skateboard en Sport Hangout 
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - De welbespraakte Kees 
Kokkelkoren is aan zijn laatste perio-
de als voorzitter van voetbalclub RCH 
begonnen. Een moment om via de 
krant weer eens de aandacht op zijn 
vereniging te vestigen. Door de sei-
zoenen heen besteedt de Heemste-
der regelmatig aandacht aan wed-
strijden van RCH 1. De club is echter 
veel meer dan alleen het eerste elftal. 
Ruim 400 leden ontlenen een hoop 
plezier aan hun sport en vormen al 
jaren een hechte gemeenschap. Dat 
hun club een roemrucht verleden 
heeft koesteren ze nog altijd. 

Kees is heel erg tevreden over het 
huidige RCH. “Ondanks corona zijn 
we fi nancieel gezond en hebben nog 
veel plannen voor de toekomst”, zegt 
hij tussen andere volzinnen door. 
Prominent daarin staat een gedeelte-
lijke restauratie van het clubhuis. Via 
via kwam Kokkelkoren er achter dat 
het unieke gebouw het enige ge- 
meentelijke monument in Nederland 
is dat een bestemming als clubhuis 
kent. “Dat moet in stand blijven”,  
vinden ze bij RCH. Zo is de achter-
zijde aan een grondige opknapbeurt 
toe. De afwijkende maten van de 
houten delen maken dit een kost-
bare aangelegenheid. Met Timmerfa-
briek Van der Veldt en de gemeente 
Heemstede vindt hierover momen-

teel overleg plaats. Een andere wens 
van de club is om zonnepanelen op 
het dak van de tribune te plaatsen. 
Ook hierover wordt met externe 
partijen overlegd. 

Een bron van ergernis en frustratie is 
het vandalisme op het gehele Heem-
steedse sportcomplex. Om 22 uur 
moeten alle hekken dicht op het 
sportpark, iets wat in de praktijk nog 
niet zo eenvoudig is. Er hoeft maar 
één van de acht ingangen op het 
complex open te staan en vandalen 
hebben vrij spel. Sportplaza doet 
namens de gemeente het onder-
houd, dus vernieling aan hekwerken 

en opstallen wordt uiteindelijk door 
de inwoners betaald. Binnenkort zal 
Kees de voorzittershamer neer-
leggen. Als interim voorzitter blijft hij 
nog aan, totdat er een nieuwe preses 
is benoemd. “Het be- stuur doet zijn 
uiterste best om de leden, in deze 
lastige tijd zonder clubleven, bij de 
club  te betrekken”, vertelt Kees. “Met 
hulp van een sponsor hebben wij 
voor al onze leden voor Sint-Nicolaas 
een presentje klaarstaan. Oh ja”, zegt 
Kees op de valreep, “Onze jeugd doet 
het fantastisch, er zijn zelfs twee 
12-jarigen gescout door PSV en die 
twee man- netjes spelen binnenkort 
in Eindhoven oefenwedstrijden.”

Een gesprek met RCH-voorzitter
Kees Kokkelkoren levert altijd wat op

RCH-voorzitter Kees Kokkelkoren. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - De eerste cursussen 
Start to Powerwalk, die in september 
van start gingen, waren een groot 
succes. Daarom start Pink Powerwalk 
binnenkort met nieuwe groepen, 
voor zowel beginners als gevorder-
den. De cursussen starten in decem-
ber en januari en vinden plaats in het 
Groenendaalse bos. Pink Powerwalk 
is speciaal voor vrouwen. 
Wat is powerwalk? Powerwalk is 
wandelen in een stevig tempo, 
waarbij je gebruik maakt van de 
beweging van je armen en een sterke 
afzet van je voeten. Het is geen hard-
lopen, maar stevig doorstappen 
waarbij altijd één voet de grond 
raakt. Powerwalk is geschikt voor 
iedereen en voor alle leeftijden. Het 
is een natuurlijke vorm van bewe-
ging met weinig weerstand. Hierdoor 
heb je weinig kans op blessures en is 
de training ook geschikt voor vrou-
wen met een slechte conditie, licht 
overgewicht of lichte blessures. 
Tijdens een training worden de tem-
po’s van het wandelen afgewisseld 
en worden er tussendoor spiervers-
terkende oefeningen gedaan. Hier-
door wordt het een workout voor het 
hele lichaam! 

Karen Wouters is gecertifi ceerd 
Powerwalk trainster en vertelt: “We 
trainen in kleine groepen, zodat we 
anderhalve meter afstand kunnen 
houden en alle coronamaatregelen 
in acht kunnen nemen. Veilig sporten 
en lekker in de buitenlucht. Juist nu 
is het fi jn om buiten te sporten. Nu 
we meer thuiswerken en nu de 
dagen korter worden, komen we 

vaak veel minder buiten. En dat 
terwijl het bos prachtig is in de 
winter en het heerlijk is om in de 
frisse lucht te bewegen.” 
De cursussen zijn ingedeeld in 
verschillende niveaus. Level 1 is 
bedoeld voor beginners en level 2 is 

voor dames die al eerder een cursus 
Start to Powerwalk hebben gevolgd.  
Aanmelden kan nu via de website. 
Het aantal plaatsen is beperkt, dus 
meld je snel aan!
Meer informatie en aanmelden: 
www.pinkpowerwalk.nl.

Nieuwe cursussen Pink Powerwalk 
starten in december en januari

Karen Wouters van Pink Powerwalk. Foto: aangeleverd.

ACHTER HET FORNUIS

Dit heerlijke hoofdgerecht komt van
Tanna Sluyter uit Heemstede.

Benodigdheden (voor 4 personen):

Bereiding:
Bestrooi de kalfsschnitzels met peper, zout en bloem (niet te dik).
Bak ze hierna even in de hete boter, alleen om aan te kleuren, niet gaar 
laten worden. Leg ze in een beboterde ovenschaal en laat ze afkoelen.
Hak de champignons in stukje. Snipper de sjalotjes en snijd de ham in 
blokjes. Bak de champignons en sjalotjes een beetje aan en voeg de 
hamblokjes toe. Roer de tomatenpuree er voorzichtig doorheen en bind 
het geheel met een beetje paneermeel en breng op smaak met peper en 
zout. Nu de kalfsschnitzels bedekken met een dikke laag van dit mengsel.
Bestrooien met Parmezaanse kaas en de plakjes pancetta. Eventueel koel 
wegzetten tot ongeveer een uur voor het opdienen. Verwarm de oven op 
circa 180° C en laat het geheel in circa 30 minuten gaar, bruin worden.
Lekker met gebakken kriel aardappeltjes en tomatensalade.

Kalfschnitzels uit de oven

Heemstede - U kunt nog een week 
meedoen met de receptenwedstrijd 
van ‘De Heemsteder achter het for-
nuis’ in samenwerking met restaurant 
Landgoed Groenendaal. 

Hoe kunt u meedoen? 
• Iedereen kan een eigen recept in- 
dienen voor een voor- hoofd- of na- 
gerecht en sturen naar redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. receptenwed-
strijd, voorzien van uw naam, tele-
foonnummer e-mailadres. Inzenden 
kan tot uiterlijk dinsdag 1 december 
12 uur (deadline krant). Een bestaand 
of klassiek recept mag, maar dan wel 
voorzien van uw eigen twist! 
• De redactie en chef René Haak 
kiezen 9 recepten (3x voor- hoofd- en 
nagerecht) uit de binnengekomen 
inzendingen. 

• De inzenders van de geselecteerde 
recepten dienen dit recept thuis te 
gaan bereiden voor de chef van 
Groenendaal die de gerechten proeft 
met zijn team. De chef wijst in iedere 
categorie een winnaar aan. 
• De prijs is dat chef René Haak de 
winnende recepten gaat maken met 
een eigen Groenendaalse twist. De 
recepten van de prijswinnaars (3x 
twee personen) krijgen een promi-
nente plek in het thuismenu van 7 
december van het Groenendaalse 
thuismenu en krijgen een LG@home 
thuismaaltijd cadeau waar de 
winnende gerechten onderdeel van 
uit maken. 
• Ook niet geplaatste inzendingen 
dingen mee naar de prijs.
Hieronder een selectie van  inge-
zonden recepten. 

U kunt nog een week meedoen 
met onze receptenwedstrijd!

Jan Kroezen uit Heemstede stuurde dit heerlijke dessert in. 

Benodigdheden:

Bereiding:
Zet de koffi  e, voeg twee lepels honig en een klein scheutje limoncello toe. 
Roer dit tot de honing opgelost is en laat het afkoelen. Proef een klein 
beetje, en voeg naar smaak honing en of limoncello toe. Snij de vanille-
stokjes is de lengte en schraap de zaadjes eruit. Doe de mascarpone in 
een kom, voeg twee eetlepels honing, sap en rasp van de citroen en de 
helft van de limoncello toe. Roer alles rustig door elkaar totdat er een 
mooie gladde massa ontstaat. Nu ook weer even proeven en naar smaak 
wat honing en limoncello toevoegen. Je kan altijd iets toevoegen, eruit 
halen gaat niet. Neem een schaal van ongeveer 20x15x7 cm (inhoud 
ongeveer 1 liter). Doop de lange vingers een voor een in de koffi  e en 
bedek de bodem van de schaal met een laagje. Maak de lange vingers 
niet te nat. Smeer nu een laagje mascarpone mengsel over de lange 
vingers. Nu weer een laagje met lange vingers die je in de koffi  e gedoopt 
hebt. Dan kan de rest van het mascarpone mengsel er overheen. Dek de 
schaal af en laat de tiramisu opstijven in de koelkast. Haal de tiramisu uit 
de koelkast en rasp de chocolade over de tiramisu. Eet smakelijk!

Tiramisu met limoncello en honing

·  4 kalfsschnitzels van circa
125 gram per stuk

· 250 gram champignons
· 100 gram gekookte ham
· 2 sjalotten
· klein blikje tomatenpuree
· paneermeel
· geraspte Parmezaanse kaas

· plakjes pancetta
· boter
· bloem
· peper en zout

· Lange vingers, ongeveer 15
· 300ml verse sterke koffi  e
· 500 gram mascarpone
· 4 eetlepels honing (of meer)
· 75 ml limoncello

· Geraspte citroenschil
· Sap van 1 citroen
· 2 vanillestokjes
· 50 gram lekkere pure chocolade
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Het sinterklaasfeest 
anno 2020 moeten we doen zonder 
aankomst van Sinterklaas en zijn 
pieten en ook het dak van de Jan van 
Goyenstraat blijft leeg. Het moti-
veerde Paula Delange om een speur-
tocht te organiseren voor de kinde-
ren van Heemstede, hun ouders en 
iedereen die het familiefeest een 
warm hart toedraagt. Na het succes 
van de Berenjacht en de rood-wit-
blauw gekleurde steentjes met 
Dodenherdenking heeft zij de Face-
bookpagina weer tot leven gebracht. 

Het idee is om met een pietjeskleur-
plaat, verstopt achter de ramen, 
ouders met kinderen een route door 
Heemstede te laten volgen om deze 
gluurpietjes te spotten. Zoals de 
Berenjacht veel gezinnen in heel 
Nederland op pad stuurde, is het nu 
de beurt aan de pietjes om gevon-
den te worden. “Het initiatief komt 
uit de plaats Gemert”, vertelt Paula, 
“ik vond het te leuk om te laten gaan, 

dus hierbij de uitnodiging om deel te 
nemen aan de vrolijke jacht.” Op de 
Facebookpagina ‘Gluurpietjes Speur-
tocht Heemstede’ is alle informatie te 
vinden. “Wel eerst aanmelden van- 
wege privacybescherming”, vervolgt 
ze. “Via de besloten groep krijg je 
toegang tot de kleurplaten en ver- 
schillende opdrachten en spelletjes 
die de speurtocht nog leuker maken.” 

De Berenjacht in het voorjaar be- 
zorgde ook ouderen veel plezier, een 
waardevolle bijvangst die best de 
aandacht verdient, volgens Paula: 
“Ouderen die toen en ook nu weer 
veel binnen moesten blijven deden 
enthousiast mee, waaronder ook 
bewoners van woonzorgcentrum De 
Heemhaven. Bewoners en kinderen 
zwaaiden naar elkaar en die inter-
actie was heel waardevol. Hopelijk 
brengt ook deze speurtocht alle 
deelnemers, jong en oud, weer veel 
plezier.” 

Alle info op de Facebookpagina 
Gluurpietjes Speurtocht Heemstede.

Gluurpietjes spotten 
tijdens speurtocht

Enkele voorbeelden van gluurpietjes.

KEN UW BOS

Door Ems Post

Geen intocht van 
Sinterklaas dit jaar in 
Heemstede. Niet in 
het Heemsteeds 
kanaal in de Haven en 
ook niet in het Groe-
nendaalse Bos bij de 
molen van Hope. 
Maar moeten we het 
dan zonder verras-
singen en cadeautjes 
stellen dit jaar? Nee 
hoor, want het is het hele jaar Sinterklaas in Wandelbos 
Groenendaal. Dit jaargetij bijvoorbeeld. Eikels, kastan-
jes, beukennootjes, bramen, je komt handen tekort om 
te rapen en te plukken. Slingers maken van het rode, 
knaloranje, gele, bruine blad. Wat een surprise! 
 
En zag je die eekhoorn? Hoorde je die uil? Hah, dat is 
nog eens wat anders dan een chocoladeletter! En je 
hoeft er niet eerst een wortel voor in je wandelschoen 
te leggen. Je mag elke dag je cadeautjes komen 
bekijken. Die zonnestraal schuin tussen de bomen 
door. Dat nieuwe doorkijkje nu de bomen weer kaal 
zijn geworden. En dan die heerlijke geur na een bui. 
Snuif maar diep op, er is genoeg voor iedereen. En dan 
wel een gemeend “Dank u Sinterklaasje” hoor! 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl

Sinterklaas in Groenendaal

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker

Heemstede – ‘Een verloren pano-
rama van Constantinopel, in het Huis 
te Heemstede van Adriaan Pauw’, is 
het boek dat is samengesteld en 
geschreven door Hans Krol en Meh- 
met Tütüncü dat eind september in 
het kader van het Adriaan Pauwjaar 
verscheen. Afgelopen vrijdag 20 
november overhandigden beide 
schrijvers dit boek aan burgemeester 
Astrid Nienhuis.  
Het boek gaat over het geschenk van 
de sultan van Turkije (het toenmalige 
Ottomaanse Rijk), die zo’n 400 jaar 
geleden een panorama van de stad 
Constantinopel aan de Staten van 
Holland cadeau deed. Dit naar aanlei-
ding van een bekrachtigde weder-
zijdse politieke- en handelsrelatie 
tussen Turkije en Nederland, waarbij 
Adriaan Pauw en Johan van Olden-

barnevelt een grote rol speelden. 
Nederland kreeg zo toegang en 
toestemming van Turkije voor handel 
op de Middellandse Zee. Turkije was 
in 1612 overigens het eerste land dat 
de Republiek der Zeven Verenigde 
Nederlanden erkende en was ook 
bondgenoot voor de Staten van 
Holland tegen de Spanjaarden. 
De eerste ambassadeur van ons land 
in het Ottomaanse Rijk was destijds 
Cornelis Haga, die bevriend was met 
Adriaan Pauw en zijn broer Cornelis 
Pauw. Van het panorama van Con-
stantinopel werd direct na aankomst 
in ons land in 1616 door de Gents-
Amsterdamse graveur en cartograaf 
Pieter van der Keere een ets vervaar-
digd, die zich tegenwoordig met 185 
andere panorama’s van steden in de 
Nationale Bibliotheek van Zweden in 
Stockholm bevindt. Adriaan Pauw 
richtte een speciale kamer in voor dit 

panorama in zijn Huis te Heemstede, 
het Oude Slot. Bij de afbraak van het 
oorspronkelijke kasteel in 1810 is 
helaas veel inboedel verloren gegaan 
en ook dit oorspronkelijke panorama 
verdwenen. Tot op heden is dit niet 
teruggevonden. 

Slavernijverleden
In het Haarlems Dagblad verscheen 
onlangs een artikel dat Adriaan Pauw 
minder mooi in verband wordt 
gebracht met het slavernijverleden. 
Hans Krol stelt echter juist op zijn 
website Librariana dat Pauw via 
ambassadeur Cornelis Haga eraan 
heeft bijgedragen om gevangen 
genomen Nederlandse zeelieden, die 
als slaven op de Osmaanse galeien 
moesten werken, konden worden 
bevrijd. Kort daarvoor hadden de 
Staten-Generaal besloten na de 
verovering van Sluis door Maurits 

van Nassau (1567-1625) in 1604 een 
Spaans galei-eskader met een groot 
aantal moslims als slaven vrijgelaten 
en hen in vrijheid gesteld zonder 
losgeld te vragen, met bovendien 
een gratis overtocht aangeboden 
naar Marokko. Deze handeling werd 
ten zeerste door de Ottomaanse 
autoriteiten gewaardeerd. 
Schrijver Mehmet Tütüncü is van 
Turkse afkomst en gespecialiseerd in 
de geschiedenis van Turkije en het 
Ottomaanse Rijk en de eeuwenlange 

goede relatie tussen Nederland en 
Turkije. Samen met Hans Krol, die ge- 
specialiseerd is in de geschiedenis 
van Heemstede en Adriaan Pauw, 
kon daarom dit boek tot stand 
komen.

De kosten van het boek bedragen 20 
euro en is te bestellen via SOTA 
publicaties Heemstede, Brabantlaan 
26, 2102 SG Heemstede. Te bestellen 
via e-mail adres:
sotapublishing@gmail.com.

Overhandiging boek over het verloren 
panorama van Constantinopel

V.l.n.r.: Hans Krol, burgemeester Astrid Nienhuis en Mehmet Tütüncü. Foto: Bart 

Jonker.
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AGENDA
DONDERDAG 26 NOVEMBER

Komische dramafilm in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om
16 u. Reserveren verplicht via:
www.wijheemstede.nl of via
tel.: 023-5483828.

Online informatieavonden versla-
ving (in 2 delen). Van 19.30 -21.30 
u. Informatie of inschrijven via
tel.: 088 – 358 38 00 of per mail: 
preventie@brijder.nl.

Skateboard en  Sport Hangout (7 
t/m 17 jr.) Skatepleintje op Sport-
park Groenendaal, Sportparklaan 
16 in Heemstede. Van 15-17 u. 
Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl. 

Komische dramafilm in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
16 u. Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of via: 
tel.: 023-5483828. 

VRIJDAG 27 NOVEMBER
Kinderdisco Sinterklaas (6-10 jr.) 
Plexat, Herenweg 96 in Heem-
stede. V. 19-21 u. Kosten 3 euro 
incl. snoepje en 2x limo.
Opgeven verplicht via:
plexat@wijheemstede.nl. 

ZATERDAG 28 NOVEMBER
Schrijver Oek de Jong signeert in 
etalage bij Boekhandel Blokker. 
Binnenweg 138 in Heemstede. 
Van 15.30-16.30 uur. Gratis 
toegang.

ZONDAG 29 NOVEMBER
10.000 stappen wandeling om 10 
uur. Start vanaf Sportplaza Groe-
nendaal, Sportparklaan 16 te 
Heemstede.

MAANDAG 30 NOVEMBER
Twee workshops Android Whats-
app door SeniorWeb. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 10-12 u. Kosten: 
€22,- voor 2 lessen. Verplicht aan-
melden bij www.wijheemstede.nl 
per info@wijheemstede.nl of via 
tel.: 023-5483828.

DINSDAG 1 DECEMBER
Skateboard en  Sport Hangout (7 
t/m 17 jr.) Skatepleintje op Sport-
park Groenendaal, Sportparklaan 
16 in Heemstede. Van 15-17 u. 

Opgeven verplicht via plexat@
wijheemstede.nl. 

Trefpuntlezing ‘Bali behind the 
scenes’. Aanvang 13.30 u. in de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.  
Entree  9,50 euro. Reserveren is 
verplicht via www.wijheemstede.nl 
of via: tel.: 5483828.

WOENSDAG 2 DECEMBER
Open avonden Bewustwording 
door Jan Oostenbrink. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19.15 – 21.15 uur. 
Kosten: €90,- voor 6 avonden, losse 
avonden €15,-. Aanmelden is ver-
plicht via www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl, 023- 548 38 
28. Vervolg: 6 jan en 3 mrt 2021. 
Begeleiding en informatie:
tel. 06 50 81 56 97; email:
jan.oostenbrink@gmail.com.

Workshop Apple i-Phone Whats-
app door SeniorWeb. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V. 10-12 u. Kosten: €5,-. 
Verplicht aanmelden bij:
www.wijheemstede.nl  per
info@wijheemstede.nl of via
tel.: 023-5483828.

Kerstverrassing maken bij de Knut-
selclub (5-10 jr.) De Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede.  
Van 13.30-15 u. Kosten: € 5,- per 
keer of een kaart voor 5x kost 
€22,50. Verplicht opgeven per 
Whatsapp naar 06-14 23 45 80 van 
begeleider Gaby Godijk.

Nederlandse dramafilms in de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Aanvang wo 19.30 u, aanvang do 
16 u. Reserveren verplicht via 
www.wijheemstede.nl of via tel.: 
5483828.

EXPOSITIES
‘Ode, in memoriam Mieke 
Mostermans’, De Waag, Spaarne 
30 Rood te Haarlem. Do 19 novem-
ber t/m zo 20 december van 13-17 
u. Gratis. Meer info op: 
www.kzod.nl.

‘Over Water en vergezichten’ – 
De Zeeschilders in het Zandvoorts 
Museum, t/m 24 januari. Swaluë-
straat 1 in Zandvoort. Reserveren: 
www.zandvoortsmuseum.nl.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 29 november ‘In His 
Presence’. Aula HBM Koediefslaan 
73, Heemstede. Voldoende 1,5 m. 
ruimte. Opgave 06-23775296 of 
via www.rafael-nehemia.nl.
19.00-20.30 uur Worship.
Samen God ontmoeten in Woord 
en muziek. M.m.v. Buddy en Rini 
Sie. Er is plaats voor gasten, we 
hanteren de RIVM regels.
www.rafael-nehemia.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Voor info over diensten zie: www.
petrakerkheemstede.nl.

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 29 november, 10u. Eerste 
Adventszondag, ds. A. Molendijk.
Aanmelden is nodig. Dat kan via 
www.kerkpleinheemstede.nl/ 
kerkdienst-aanmelding. De dien-
sten zijn online te volgen via 
YouTube en kerkomroep.
www.pknheemstede.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 29 november, 10u. ds. Piet 
Kooiman (Utrecht).

Per mail opgeven: bennebroek.
trefpunt@quicknet.nl. Online: 
pkntrefpunt.nl en klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 26 november, 9u. 
Eucharistieviering.
Pastor R. Verhaegh.
Zondag 29 november, 10u. Eucha-
ristieviering. Pater Diego Pildain.
Donderdag 3 december, 9u. Eucha-
ristieviering. Pastor R. Verhaegh.
Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Za. 28 nov. 17u. Holy Mass / 
Engelse Mis.
Zo. 29 nov. 10u. W & C viering.
Pastor Ans Dekker.
18.45u.  Plechtig Lof.
Di. 1 dec. 9u. H. Mis.
Wo. 2 dec. 10u. H. Mis.
Max 30 pers. en vooraf reserveren 
verplicht. Stuur uw aanmelding 
per e-mail naar info@olvh.nl óf bel 
023-5286608. Kantoortijden: ma., 
wo., vr. van 9-12u. 
www. parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 29 november, 10u.
Ds. P. van Veen. De diensten kunt u 
volgen via de link: www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

Workshop i-Phone 
Whatsapp SeniorWeb
Heemstede - U kent vast wel de app 
Whatsapp waar u gratis contact kunt 
houden met anderen via uw smart-
phone. Op woensdag 2 december 
wordt u door Carin Leuven van 
SeniorWeb in de workshop i-Phone 
Whatsapp wegwijs gemaakt. Neem 
uw eigen Apple i-Phone  mee, geen 
Android! Kosten: 5,- euro. De work-
shop is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede 
van 10.00-12.00 uur.
Verplicht aanmelden bij www.
wijheemstede.nl per info@wijheem- 
stede.nl of via tel.: 023-5483828. 
Bezoekers die niet van tevoren zijn 
aangemeld kunnen wij helaas niet 
toelaten tot de activiteit. 

Komische dramafilm 
in de Luifel
Heemstede - Op donderdag 26 
november om 16 uur draait er bij WIJ 
Heemstede in de grote zaal van de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede een 
Nederlandse komische dramafilm uit 
2020. Er is vanwege de coronamaat-
regelen geen diner na de film deze 
keer.
Voor meer informatie over de titel en 
de inhoud van deze film kunt u 
bellen met: 023-5483828. Reserveren 
is verplicht. Helaas kan WIJ Heem-
stede geen bezoekers voor de film 
toelaten die niet van tevoren zijn 
opgegeven, vanwege de corona-
maatregelen. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of telefonisch 
van op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 023-5483828.

Nederlandse drama-
films in de Luifel
Heemstede - Op woensdag 2 de- 
cember om 19.30 uur en op donder-
dag 3 december om 16 uur draaien 
er bij WIJ Heemstede in de grote zaal 
van de Luifel op de Herenweg 96 in 
Heemstede een Nederlandse drama-
film uit 2019. Vanwege de corona-
maatregelen is er aansluitend aan de 
middagfilm geen diner.
Voor meer informatie over de titel en 
de inhoud van deze film kunt u 
bellen met: 023-5483828. 
Reserveren is verplicht. Bij te weinig 
aanmeldingen kan de film geannu-
leerd worden en is het fijn als u ge- 
beld kunt worden om dit door te 
geven. Helaas kan WIJ Heemstede 
geen bezoekers voor de film toelaten 
die niet van tevoren zijn opgegeven, 
vanwege de Corona maatregelen.
Reserveren kan via www.wijheem-
stede.nl of telefonisch van op werk-
dagen tussen 9-13 uur: tel.: 5483828. 

Films in de Luifel.

Heemstede - Fotograaf en compo-
nist Michel Duijves woont al meer 
dan twintig jaar in Heemstede. In 
2013 bracht hij het boekje To the 
Island uit met foto’s die hij maakte 
rond de Zochervijver in Groenendaal. 
In 2015 componeerde Michel Duijves 
muziek bij het boek Bomen op de 
Heemsteedse Dreef van fotograaf 
Theo Out. Het leek Duijves mooi om 
in 2020, zijn zestigste levensjaar, met 
muziek, fotografie en dichtkunst het 
bestaan als kunstenaar te onder-
strepen. Tegelijkertijd wil hij zijn 
gevoel uitdrukken voor de zeven 
plekken waar hij gewoond heeft. Dat 
heeft geresulteerd in het boek 
Return to Familiar Grounds, met 
daarin een door hem gemaakte serie 

oude en recente foto’s van de 
plekken waar hij gewoond heeft. Een 
extra dimensie in het boek vormen 
zeven nieuwe gedichten van Elly 
Stolwijk. Ze maakte die speciaal voor 
deze uitgave met de woonplekken 
en Duijves’ levensloop in gedachten. 
Duijves maakte voor dit project 
zeven nieuwe composities. In totaal 
negen composities en de gedichten 
staan op een CD achterin het boek. 
De muziek wordt uitgevoerd door 
het Upperworld Underworld 
Ensemble. Het hoofdstuk Heemstede 
heeft recente foto’s, een gedicht en 
een compositie voor piano, klarinet, 
sopraansax en basgitaar. Return to 
Familiar Grounds is te verkrijgen bij 
Boekhandel Blokker.

Michel Duijves publiceert boek 
Return to Familiar Grounds 

Michel Duijvis. Foto: Rob Brakel.

Heemstede - Een reis naar Bali zit er 
voor velen voorlopig er niet in. Toch 
kunt u tijdens de Trefpuntlezing van 
Maya Mutlu op dinsdag 1 december 
van dichtbij kennis maken met dit 
veelzijdige eiland in de tentoonstel-
ling Bali: ‘Behind the scenes’ in Tro-
penmuseum Amsterdam. Kunsthisto-
rica Maya Mutlu Briët neemt u in 
deze lezing graag mee langs de in- 
drukwekkende rijstvelden, prachtige 
tempels en eeuwenoude rituelen. 
Ook de koloniale geschiedenis en de 
blik van westerse kunstenaars op het 
eiland zullen aan bod komen. Heden-
daagse Balinese kustenaars behan-
delen hedendaagse kwesties: Wat is 
de impact van massa toerisme op de 
maagdelijk witte stranden en de 
blauwe zee? Aanvang 13.30 uur in de 
Luifel, Herenweg 96 te Heemstede. 

Entree €9,50. Reserveren is verplicht 
via www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch op werkdagen tussen 9-13 uur: 
tel.: 023-548 38 28.
Helaas kan WIJ Heemstede geen 
bezoekers toelaten die niet van tevo-
ren zijn opgegeven, vanwege de 
coronamaatregelen.

Trefpuntlezing ‘Bali behind the 
scenes’ Tropenmuseum

Balinese kunst.



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 25 november 2020

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag en dinsdag van 8.30 - 13.00 uur
Woensdag van 8.30 - 17.00 uur
Donderdag van 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag van 8.30 - 13.00 uur

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

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
www.heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open.

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Op woensdag 25 november om 20.00 uur 
steken de burgemeester van Heemstede 
en Heemsteedse leden van Soroptimist 
International club Haarlem e.o. de oranje 
verlichting van het raadhuis en het molentje 
van Groenendaal symbolisch aan. Dit gebeurt 
(uiteraard) ‘coronaproof’ en zonder publiek. Met 
de actie wordt aandacht gevraagd voor ‘Orange 
the world’; de jaarlijkse wereldwijde campagne 
waarin 16 dagen lang actie wordt gevoerd om 
geweld tegen vrouwen te stoppen.

Orange the world 
Op veel plekken in de regio en in heel 
Nederland gaat woensdag om 20.00 uur 
het oranje licht aan, als onderdeel van 
Orange the world. De actie is een initiatief 
van de Soroptimisten, een wereldwijde 
serviceorganisatie van vrouwen, en loopt 
tussen 25 november en 10 december. De 
startdag 25 november is de internationale dag 
tegen geweld tegen vrouwen en 10 december 
is internationale mensenrechtendag.

Orange the World

Live chatsessie Sinterklaas en 
burgemeester
Sinterklaas is weer in het land! Burgemeester 
Astrid Nienhuis heeft de Sint en zijn pieten 
op vrijdag 27 november om 10.00 uur op 
visite gevraagd, maar gaat het hem lukken 
om op tijd naar Heemstede te komen?! 
De burgemeester wacht in spanning op 
Sinterklaas en zijn pieten in het raadhuis en 
deelt dit live met iedereen. 

Gratis DigiHulplijn
Niet iedereen redt zich in de digitale wereld. 
Dat is extra lastig omdat we tegenwoordig 
afhankelijk zijn van digitaal contact. Daarom 
is er nu de gratis DigiHulplijn, waar burgers 
terecht kunnen met digitale uitdagingen.

Initiatiefnemers
De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van 
het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en 
de Koninklijke Bibliotheek, private partijen en 
de Alliantie Digitaal Samenleven. Vrijwilligers 
helpen burgers – vooral ouderen – met vragen 
over digitale communicatie en het gebruik van 
digitale apparaten. 

Hulp nodig?
De (gratis) DigiHulplijn is van maandag tot en 
met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar 
via 0800 1508. De vrijwilligers nemen de tijd 
voor u en komen met een persoonlijk advies 
om u op weg te helpen.

WEBINAR WONINGISOLATIE 
1 OF 9 DECEMBER 19.30 UUR
Deze winter uw woning isoleren? 
En profi teren van subsidies? Laat u infor-
meren door Duurzaam Bouwloket via 
een online informatieavond op 1 of 9 
december om 19.30 uur. Schrijf u in via 
www.duurzaambouwloket.nl/
webinar-woningisolatie
Deze actie is exclusief voor inwoners van gemeenten 
Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning
Woont en/of werkt u in een wijk rondom station 
Heemstede-Aerdenhout? En wilt u in 2021 weer 
gebruikmaken van uw parkeervergunning? Ga 
naar parkeren.heemstede.nl en log in met uw 
DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U kunt 
uw parkeervergunning online verlengen en 
betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan heel 
2021 geldig. Wilt u uw parkeervergunning niet 
meer gebruiken in 2021? Dan hoeft u niets te 
doen.

Bereken anoniem uw recht 
op � nanciële regelingen
Er bestaan veel regelingen 
voor inwoners met een 
laag inkomen. Bijvoorbeeld 
een schoolkostenregeling, 
een vergoeding voor 
huiswerkbegeleiding of voor 
sportkosten. Niet iedereen kent 
deze regelingen. Inwoners van 
Bloemendaal en Heemstede kunnen 
daar nu op een simpele manier 
achter komen. In een paar stappen 
kunt u anoniem berekenen op 
welke regelingen u mogelijk recht 
heeft. 

Hoe werkt het?
Bereken uw recht is op initiatief 
van de Intergemeentelijke 
Afdeling Sociale Zaken (IASZ) van 

Bloemendaal en Heemstede in 
gebruik genomen. Stapsgewijs leidt 
de rekenhulp u door vragen over 
bijvoorbeeld gezinssamenstelling, 
inkomen en vermogen. Daarna 
laat het programma zien op welke 
regelingen u eventueel recht heeft. 
Het invullen duurt 5 à 10 minuten. 
Bezoekers hoeven nergens hun 
naam en adres in te vullen en blijven 
dus anoniem. Pas bij het aanvragen 
van een regeling moet de bezoeker 
persoonlijke gegevens invullen 
op het aanvraagformulier van de 
gemeente.

Kijk voor meer informatie en 
voorwaarden op 
www.iasz.nl/hulp-bij-laag-inkomen.

Reserveer vrijdagochtend 27 november in de 
agenda, bedenk leuke vragen en stuur ze naar 
sinterklaas@heemstede.nl. Wie weet komen 
deze vragen voorbij tijdens de live chatsessie!!

Deelnemen kan via bit.ly/sintinheemstede. 
Iedereen kan de live chatsessie vanuit huis of 
de klas bijwonen. Wat een feest!

Psst.. Mogen wij een 
geheimpje verklappen?
Sinterklaas en de burgemeester hebben ook 
nog een leuke winactie in petto! Hier zullen zij 
alles over vertellen tijdens de live chatsessie. De 
prijs? Dé ultieme Sinterklaas-box vol lekkernijen 
en cadeautjes. Alle producten uit de box 
komen van Heemsteedse ondernemers. Niet 
alleen leuk voor de kinderen, ook een steuntje 
in de rug voor de lokale ondernemers! 

Hebben jullie iets leuks bedacht of gemaakt 
voor Sinterklaas? Zet het op social media en 
gebruik de hashtag #sintinheemstede.

Samen maken wij er een speciaal 
Sinterklaasfeest van! 



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’.

Wilt u op de hoogte 
blijven van de 

bekendmakingen 
in uw buurt?

Abonneer u op de e-mailservice, 
download de app of bekijk de berichten 
online op overuwbuurt.overheid.nl

Vergaderingen raadscommissies december
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden vergaderingen op 
respectievelijk 1, 2 en 3 december 2020 in de 
Burgerzaal van het raadhuis. Door de verscherpte 
coronamaatregelen zijn deze openbare 
vergaderingen vanaf 20.00 uur weer alleen 
digitaal te volgen via www.gemeentebestuur.
heemstede.nl. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij virtueel aanwezig te zijn.

Agenda raadscommissie Samenleving 
1 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	commissie	

Samenleving 1 december 2020
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Beleidsplan	schuldhulpverlening	2021-2024:	

Samen tegen schulden (A)
•	 Vaststellen	‘Regiovisie	VERBINDEN	EN	

VERSTERKEN	in	de	aanpak	van	huiselijk	geweld	
en kindermishandeling’ (A)

•	 Uitwerking	participatiebeleid:	proceskader	
voor complexe opgaven waarover college en/
of raad besluit (A)

•	 Haalbaarheidsonderzoek	Motie	‘Plaats	voor	
buitenplaatsen op de Werelderfgoedlijst’ (B)

•	 Ontwikkelingen	sociaal	domein	inclusief	
Paswerk

•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Middelen 
2 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Wijziging	Algemene	Plaatselijke	Verordening
•	 Vaststellen	belastingverordeningen	2021
•	 Concept	plan	van	aanpak	visie	weekmarkt	
•	 Energietransitie
•	 Actiepuntenlijst
•	 Wat	verder	ter	tafel	komt

Agenda raadscommissie Ruimte 
3 december 2020
•	 Opening	en	vaststellen	agenda	
•	 Spreekrecht	inwoners
•	 Groot	onderhoud	Heemsteedse	Dreef,	

asfaltonderhoud
•	 Actieplan	Geluid	2018-2023
•	 Prestatieafspraken	2021	Volkshuisvesting
•	 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, Frank Wilschut, via tel. 
(023) 548 56 37 of per e-mail: griffie@heemstede.nl 

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
digitale raadsvergadering op 26 november 
2020 om 19.00 uur en om 21.30 uur. De 
vergadering om 21.30 uur begint aansluitend 
aan de hervatting van de raadsvergadering 
van 29 oktober 2020 dezelfde avond om 19.00 
uur. Aanvangstijd is indicatief. U bent van harte 
uitgenodigd deze digitale vergadering te volgen 
via: www.gemeentebestuur.heemstede.nl.

Digitale raadsvergadering 
26 november 2020 om 19.00 uur

Bespreekpunten:
•	 Verzoek	opheffen	geheimhouding	informatie	

dossier Manpadslaangebied
•	 Najaarsnota	2020
•	 Reserve	coronacrisis
•	 Aanbesteding	rioolrenovatie	Heemsteedse	

Dreef en omgeving
•	 Evaluatie	welstandsbeleid
•	 Tijdelijke	regeling	fractievertegenwoordigers	

in coronatijd 

Hamerpunten:
•	 Aanbesteding	accountantsdiensten	

jaarrekening 2021 en 2022
•	 Vaststellen	Verordening	speelautomaten	

Heemstede 2020
•	 Zienswijze	raad	Provinciaal	inpassingsplan	

Cruquiusbrug

Overige punten:
•	 Benoemingen	in	raadscommissies	
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	raadsvergadering	

26 november 2020
•	 Wat	verder	ten	tafel	komt

Digitale raadsvergadering 
26 november 2020 om 21.30 uur

Op de agenda:
•	 Vaststellen	agenda	raadsvergadering	
 26 november 2020

Bespreekpunten:
•	 Aanbevelingen	oversteekplaats	Adriaan	

 Pauwlaan - Herenweg
•	 Invoering	Duurzaam	Afvalbeleid	2020-2030

Hamerpunten:
•	 Bedrijfsinvesteringszone	(BIZ)	Heemstede	

centrum
•	 Advies	aan	Commissariaat	voor	de	Media;	

representativiteit	PBO	Stichting	Lokale	
Omroep	Haarlem	(Haarlem	105	RTV)Wijziging	
tarieven in de Verordening precariobelasting 
Heemstede 2020

•	 Vertrouwenscommissie	Heemstede

Overige punten:
•	 Lijst	van	ingekomen	stukken	raadsvergadering	

26 november 2020
•	 Wat	verder	ten	tafel	komt

Op	gemeenteraad.heemstede.nl	vindt	u	de	
stukken waarover de raad besluit.
Meer weten? Neem contact op met de 
raadsgriffie via telefoonnummer (023) 548 56 46 
of per e-mail griffie@heemstede.nl

Verlening drank- en 
horecavergunning
Op	23	november	2020	heeft	de	burgemeester	
besloten een drank- en horecavergunning 
voor het uitoefenen van het horecabedrijf te 
verlenen aan Nolita Heemstede B.V., Ankerkade 
1 in Heemstede. 

Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
telefoonnummer (023) 548 56 07.

Verwijdering 
�etswrakken 
Stationsomgeving
Op	9	december	2020	gaan	medewerkers	
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het 
NS-station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Eventuele	fietskettingen	waarmee	deze	fietsen	
aan fietsklemmen of andere gemeentelijk 
meubilair zijn bevestigd zullen op de minst 
belastende wijze worden doorgeslepen. 
Ook	worden	alle	fietskettingen	en	andere	
zaken verwijderd die aan fietsklemmen of 
andere gemeentelijke eigendommen zoals 
boombeschermingsbeugels zijn bevestigd.

De fietsen en kettingen worden in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen 
Heemstede’ 
onherroepelijk 
In haar vergadering van 31 oktober 2019 heeft 
de raad van Heemstede het bestemmingsplan 
‘Horeca en terrassen’ vastgesteld.

Tegen	het	vaststellingsbesluit	is	beroep	
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (hierna: “De Afdeling”).
Met de uitspraak van 28 oktober 2020 vernietigt 
De Afdeling het besluit van de raad voor zover 
daarin de aanduiding “overige zone - terrassen” 
is toegekend aan de gronden vóór het perceel 
Jan	van	Goyenstraat	2.	Voor	het	overige	is	
het bestemmingsplan in stand gebleven en 
daarmee onherroepelijk geworden. 

De uitspraak vindt u op de website van de Raad 
van State (www.raadvanstate.nl). De uitspraak 
heeft	het	kenmerk	ECLI:NL:RVS:	2020:2550.	De	
uitspraak zal tevens te raadplegen zijn via de 
website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Heemsteedse	Dreef	135,	het	plaatsen	van	

een haagondersteunende constructie, 
wabonummer 720240, ontvangen 

 12 november 2020

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

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Els	van	Roodenlaan	6,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 716677, verzonden 

 17 november 2020
•	 Herenweg	121A,	uitbreiden	benedenwoning,	

wabonummer 696547, verzonden 
 17 november 2020
•	 Linge	9,	het	plaatsen	van	een	dakkapel	op	

het voorgeveldakvlak, wabonummer 715317, 
verzonden 17 november 2020

•	 Meindert	Hobbemastraat	47,	het	wijzigen	
van de voorgevel en plaatsen dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 696554, 
verzonden 19 november 2020

•	 Wagnerkade	37,	het	plaatsen	van	een	
dakopbouw en plaatsen dakkapel op het 
voor- en achtergeveldakvlak, wabonummer 
708538, verzonden 19 november 2020

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 

verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Von	Brucken	Focklaan	47,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
verplaatsen trap, wabonummer 714089, 
ontvangen 1 november 2020

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