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Burgemeester Nienhuis overhandigt het verlengde predicaat Ho�everancier aan Jos Heems. Foto: Bart Jonker.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel 
Heemstede- De juiste oplossing 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is: ‘Als de sneeuw 
valt, wordt alles wit’.

Uit de loting van juiste oplos-
singen is Bas van der Wel de 
gelukkige winnaar geworden. 
Deze winnaar kan de prijs, de 
gevulde AH-tas, afhalen bij 
Albert Heijn aan de Blekersvaart-
weg 57 te Heemstede.
De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

Heemstede - De bezorgers van deze 
krant zijn superhelden. Week in, 
week uit trotseren ze weer en wind 
om u het laatste nieuws uit de 
gemeente Heemstede en omstreken 
te brengen.

Want de Heemsteder nog zo hard 
ons best doen om een goede krant 
te maken, zonder de bezorgers
zou die krant u uiteindelijk niet 
bereiken! De Heemsteder hoopt 

daarom van harte dat u ook in deze 
moeilijke tijden een extraatje voor 
hen over heeft.
Volgende week belt uw bezorger bij 
u aan om u namens deze krant al 
onze wensen voor de feestdagen te 
overhandigen. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage!

PS: zelf ook kranten bezorgen? Neem 
contact op via www.verspreidnet.nl 
en word ook een superheld!

Beloning voor de superhelden

Door Bart Jonker 

Heemstede – Burgemeester Astrid 
Nienhuis had wel een heel bijzon-
dere feestelijke verrassing voor 
Dierenspeciaalzaak Heems Sinds 
1822 aan de Havenstraat 49 in Heem-
stede, afgelopen woensdag 28 novem-
ber. In het 200-jarige bestaan van de 
zaak, werd voor de derde keer het 
predicaat Ho�everancier verleend, 
een verlenging voor komende 
periode. Jos Heems nam het predi-
caat en een groot boeket bloemen 
verheugd uit handen van de burge-
meester in ontvangst. Heel bijzonder, 
want zeg nu zelf: welke onderne-
ming die nu nog steeds operationeel 
is, kan nu terugkijken op een trots en 
vrij uniek 200-jarig bestaan?  

“We deugen nog steeds”, grapt Jos 
Heems. “Deze derde verlenging is 
een eigenlijk bestendiging van het 
predicaat Ho�everancier. Mijn vader 
heeft destijds het predicaat voor de 
tweede keer verlengd vanwege het 
175-jarig bestaan. Ik ben van de 
zesde generatie en de zoons Onno 
en Rein zijn de zevende generatie. 
“Dus de krant moet tegen die tijd 
nog maar een keertje terugkomen”, 
lacht zoon Onno.

“De zaak is steeds in handen van de 
familie Heems geweest. Er is ooit een 
boekje met de titel ‘Van groene erwt 
tot tropische vis’ uitgegeven over het 
ontstaan van Heems, uitgebracht 
door mijn vader en broer”, aldus Jos 
Heems. 

Het 200-jarig bestaan van de Dieren-
speciaalzaak werd afgelopen mei 
uitgebreid gevierd. “We hoopten 
toen het predicaat al te kunnen 
uitreiken, maar dat lukte net niet”, 
verklaart burgemeester Nienhuis. “Nu 
is het wel mogelijk.”  Op het predicaat 
staat geschreven: “De burgemeester 
van Heemstede verklaart, namens de 
Commissaris van de Koning Noord-
Holland, haar heeft bericht en 
namens Zijne Majesteit de Koning 
heeft besloten het recht tot het 
voeren van het predicaat Ho�everan-
cier opnieuw aan �rma Heems te 
Heemstede te verlenen voor een 
periode van 25 jaar.” Het predicaat 
prijkt nu aan de muur en heeft een 
mooi plaatsje gekregen achter de 
toonbank.

Feestelijke verlenging predicaat Hofleverancier 
voor 200-jarige dierenspeciaalzaak Heems

De familie Heems voor hun zaak met burgemeester Astrid Nienhuis. 
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 113-115 zijn samen gebouwd in 1937-
1938, waarbij nummer 115 een bovenwoning is. 
Nummer 113 is het winkelpand. Voor die periode 
werden echter ook al die huisnummers gebruikt. Zo 
adverteert de Engelse leraar W. Julian jr. Engelse 
lessen en conversatie aan te bieden in het Haarlems Dagblad van 9 novem-
ber 1910. Hoewel er daarna in diverse advertenties personeel in huis wor-
den gevraagd, worden er geen bewonersnamen gegeven. Tot aan 7 novem-
ber 1918, toen er in een rouwadvertentie in het Haarlems Dagblad het over-
lijden vermeld werd van Cornelia Scharp�-Misset op 32-jarige leeftijd. 
Vervolgens in artikeltjes over gevonden voorwerpen in 1921 en 1925 wordt 
de fam. H.M. Ruijsenaars genoemd. Verder wordt nummer 113 niet meer 
genoemd. 

De Eerste Heemsteedsche Courant van 10 februari 1938 vermeldt dat op 
vrijdag 11 februari om vier uur de brood- en banketbakkerij van K.J. Dijkstra 
wordt geopend – ter kennisname krijgen klanten een aardige verrassing. 
Dijkstra adverteert veelvuldig in de kranten voor personeel: bakkers-
knechten, broodbezorgers, winkelbediendes of kantoorpersoneel. Op een 
gegeven moment was er 50 man personeel. 

Dijkstra adverteerde weinig over zijn handelswaar. Heel af en toe zoals in de 
Eerste Heemsteedsche Courant van 19 december 1940 met een aanbieding 
voor kerst: kerstkransen �. 1,70 1 broodbon, kerstbrood �. 0,65 2 brood-

bonnen. Dijkstra was ook secretaris ‘Winkeliers Combinatie Heemsteeds 
Centrum’, staat in het adresboek van Heemstede van 1 januari 1942 be-
schreven. Ook was hij raadslid van de Prot. Chr. Partij. 

Omdat Dijkstra geen opvolging had, een zoon heeft er twee jaar gewerkt, 
de andere zoon en drie dochters niet, is de zaak eind jaren 60 overgenomen 
door Carels NV. Dit alles is te lezen in een artikel in HeerlijkHeden 127 
(februari 2006). In 1988 is het pand verbouwd en kwam Elrose Mode er te 
zitten. In het adresboek van Heemstede van 1 januari 1993 wordt ‘Elrose 
Mode’ nog genoemd. In het artikel uit HeerlijkHeden ‘(2006) wordt verteld 
dat ‘Van Vuuren Mode’ in het pand zat. 

Wendelien Uildriks–Hettelingh, kleindochter van bakker Dijkstra, mailde de 
toen-foto uit de jaren 60, gemaakt door haar vader. Ze had mooie herinne-
ringen aan de bakkerij en kwam daar veel in haar jeugd. 

Binnenweg 115 is vooral gebruikt als bewoning. Bij de bouw in 1937 is het 
de bovenwoning geworden, maar daarvoor werd 115 ook genoemd voor 
bewoning. Het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 benoemt bloem-
kweker H.M. Ruijsenaars als bewoner van nummer 115. Diverse bewoners 
volgden tot uiteindelijk Dijkstra er ging wonen. Na Dijkstra volgenden nog 
meer bewoners. Ook ondernemingen: Veldman-Witte Consultancy, Feniks 
BV,  

De nu-foto van Harry Opheikens is van 4 december 2022 met nog steeds 
Van Vuuren Mode in het pand.
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de Binnenweg 
hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (46)

Heemstede – Wilt u uw huis ver-
duurzamen en loopt u met vragen 
rond? Pak dan uw kans en laat u 
informeren door de onafhankelijke 
Heemsteedse energiecoaches van 
HeemSteeds Duurzamer. Coöperatie 
Heemsteeds Duurzamer organiseert 
samen met WijHeemstede en 
Gemeente Heemstede een interac-

tieve informatieavond ‘Energie 
besparen en verduurzamen van uw 
woning’, op donderdag 8 december 
van 19.30-21.30 uur in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede.
Om deze avond voor u zo e�ectief 
mogelijk te maken, kunt u op deze 
bijeenkomst zelf twee onderwerpen 
kiezen waar u in kleine groepjes zo 

goed mogelijk antwoord op krijgt.
Voor meer informatie over coöpe-
ratie HeemSteeds Duurzamer en de 
energiecoaches zie:
www.heemsteedsduurzamer.nl. 

Aanmelden kan via een mail aan 
info@wijheemstede.nl of via 023-548 
38 28. Graag tot ziens op 8 december.

Interactieve informatieavond ‘Energie besparen 
en verduurzamen van uw woning’

Informatieavond ‘Energie besparen en verduurzamen woning’. Foto aangeleverd door HeemSteeds Duurzamer.

Workhop kerststukje 
maken
Heemstede - Dinsdag 13 december 
van 10-12 uur is de workshop 
persoonlijk kerststukje maken met 
Bowy Broerse van startende bloe-
menzaak Broerse Bloemen in de 
Tempeliersstraat. Wilt u zelf een 
schaal en kaarsen meenemen om uw 
kerststuk nog persoonlijker te 
maken? En als u decoratiemateriaal 
thuis hebt liggen dat u graag wilt 
gebruiken, neemt u dat gerust mee! 
Kosten workshop: €15,- inclusief 
kersttakken en ander groen. De 
workshop is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Aanmelden kan via 023 - 548 38 28 of 
info@wijheemstede.nl.

Gedipl. Hovenier
Al 35 Jaar een begrip! 

Voor tuinaanleg, 
onderhoud, 

sierbestrating en 
verwijdering van bomen 

€ 14,50 per uur. 

Tel. 023-5332532  
of 06-54912081

Heemstede - Het groot onderhoud 
aan de Kwakelbrug is afgerond. Dit 
laat de gemeente Heemstede weten.  
Tussen dinsdag 6 en donderdag 8 
december wordt de Kwakelbrug 
gemonteerd en teruggeplaatst. De 
verbinding is tijdens de montage 
tijdelijk buiten gebruik. Borden 
geven de omleidingsroute aan.
Na 8 december is de brug en daar-
mee de verbinding tussen de Mozart-
kade en het pad richting Hageveld 
weer voor �etsers en voetgangers 
beschikbaar. Een ruime week later 
kan de brug naar verwachting ook 
weer open voor de scheepvaart. De 
brug moet eerst aangesloten worden 
op het bedieningspaneel.

De Kwakelbrug wordt 
teruggeplaatst
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Hillegom/Vijfhuizen – Nu de goed-
heiligman weer teruggekeerd is naar 
Spanje, wordt het tijd om de gezel-
lige kerstsferen in huis te halen. En 
daarvoor kun je goed terecht bij 
Tuincentrum de Oosteinde aan de 
Zandlaan 22 in Hillegom of aan de 
Schipholweg 1088 in Vijfhuizen. 

Alle soorten kerstbomen
De Oosteinde beschikt over een 
enorm assortiment kerstbomen: in 
alle soorten, maten en prijsklassen. 
“Wij hebben al jaren een groot assor-
timent kerstbomen”, vertelt eigenaar 
William Dobbe trots.  “Daarvoor weet 
de klant de weg naar ons te vinden. 
De meeste die bij ons verkocht wor-
den zijn de Nordman sparren. Die 
zijn het populairst, want daar vallen 
de naalden niet van uit. Daarnaast 
hebben ze een gelijkmatige vorm.
Je hebt al een scherp geprijsde 
Nordman spar vanaf 15,99 euro. Ze 
zijn zowel gezaagd als in een pot bij 
ons verkrijgbaar.

Wil je echter liever de traditionele 
kerstboom in huis halen, dan kan dat 
ook.  Dat is de soort Picea Abies, de 
boom die de heerlijk authentieke 
dennengeur in huis verspreidt. We 
raden aan om deze boomsoort wat 
later in huis te zetten, omdat hiervan 
sneller de naalden uitvallen. Dan 

hebben we nog de blauwsparren, 
met hun eigen unieke blauwe tint. 
Ook deze soorten zijn in verschil-
lende maten, gezaagd of in pot 
beschikbaar.

Als laatste soort noem ik de Servi-
sche spar, die ook zeer fraai is. Deze 
valt ook niet uit, dus is tevens een 
zeer geschikte kerstboom voor 
langere tijd. We bieden onze klanten 
graag onze persoonlijke kerstboom-
service aan. Zo helpen we de klant 
met een geschikte kerstboom uit-
zoeken. Daarna kan de klant rustig 
verder bij ons winkelen, terwijl wij de 
boom gratis inpakken in een speciaal 
inpakapparaat en deze alvast bij het 
hek voor de klant klaarzetten, zodat 
die de boom ingepakt en wel mee in 
de auto kan nemen. Ook bezorging is 
bij ons bespreekbaar. Naast kerst-
bomen hebben we ook allerlei fraaie 
kerstkransen en kerststukjes, of de 
materialen hiervoor.” 

Enorm assortiment sfeervolle 
kerstartikelen
Als de kerstboom geregeld is, kun je 
vervolgens heerlijk ronddwalen op 
de sfeervolle kerstafdeling van de 
Oosteinde. Je weet niet meer waar je 
moet kijken: er is van alles te koop. 
Van verlichting, prachtig uitbundig 
bloeiende kerststerren in iedere 
denkbare maat tot kerstballen en 
andere sfeervolle kerstversiering. In 

de onlangs geopende Landwinkel 
zijn delicatessen voor de kerst en 
cadeaupakketten te vinden. Het tuin-
centrum is echt in kerststemming: 
een heuse kerststal met schaapjes 
staat te pronken en Williams zoon 
Sander richtte een prachtig verlicht 
kerstdorp in, een waar lust voor het 
oog. Hierdoor word je direct door de 
kerstwarmte bevangen. Hier ga je 
enthousiast van stralen. Al deze 
kerstdorp-items zijn te koop bij de 
Oosteinde. Wat je ook zoekt voor de 
kerst, bij Tuincentrum de Oosteinde 
is het zeker: ‘zoekt en gij zult vinden’. 

Trots op team
“Ik ben sowieso heel blij met mijn 
team dat zich iedere dag weer 
persoonlijk voor de klant en het tuin-
centrum onvoorwaardelijk inzet. 
Daar ben ik met recht trots op en zij 
verdienen een grote pluim. Werkelijk 
top,” aldus William Dobbe.

Koopzondagen
Speciaal voor de feestdagen houdt 
Tuincentrum de Oosteinde extra 
koopzondagen op zondag 11 en 18 
december, van 12-17 uur. Je bent van 
harte welkom!

Voor kerstbomen en sfeervolle kerstartikelen slaag je geheid bij 
Tuincentrum de Oosteinde

38 31 53  24 66 19 42 62  

5 28 10 22 48 58 25  47 65  59 56

51 20 12 41 16 26 32 35 13 2 34 22 59

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 jong dier  4 Engels café  6 politieke partij  9 jammer  
11 beeldbuis  14 Spaans gerecht  16 broodwortel  18 op deze wijze  
19 onheilsgodin  21 tropische hagedis  22 namelijk  23 gewichts-
aftrek  24 lengtemaat  25 edel  28 bedorven  29 keukenkruid  31 
plechtige gelofte  33 vruchtennat  35 graansoort  36 drinkgerei  38 
takje  40 Noorse godheid  42 navigatiemiddel  45 vestibule  47 afgod  
50 of dergelijke  51 duivel  52 onmeetbaar getal  53 myth. fi guur  
56 water in Utrecht  57 gil  59 spel met stenen  61 binnenkomst  62 
bestuurscollege  64 laag  65 bovenste dakrand  66 Turks bevelheb-
ber  67 riv. in Oostenrijk.

Verticaal: 1 smart  2 stijl  3 sappig  4 naschrift  5 Binnenlandse 
Strijdkrachten  6 rookgerei  7 pl. in Zwitserland  8 steek  9 groet  10 
ad acta  12 lengtemaat  13 soort gebak  14 autopech  15 gedorste 
halmen  17 leesteken  19 karakter  20 delfstof  26 graanproduct  27 
strijdmacht  29 sierdek  30 kortschrift  32 lidwoord  34 grote bijl  37 
bodem  39 warme drank  40 overal  41 selecte groep  43 Spaanse 
groet  44 witling  46 slotwoord  48 werpspel  49 op elkaar  54 voor-
teken  55 bijbelse reus  57 weerinstituut (afk.)  58 lof bewijzen  60 
onder andere  61 water in Friesland  63 blijkens de akten  64 bevel.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61

62 63 64

65 66 67

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor een 
heerlijke � es wijn. Met wijnen 
voor de feestdagen als één van je 
specialiteiten, mag een lekkere 
Bordeaux niet in het assortiment 
ontbreken. Deze Château Toutigeac 
Grande Réserve combineert vol 
fruit met elegant eikenhout, zoals 
ze dat zo goed kunnen ten noorden 
van Saint Émilion.

Mail uw oplossing uiterlijk maan-
dag 12 december, 17 uur naar: 
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoonnr. 
en e-mailadres.
De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail 
waarmee de gewonnen 
� es wijn afgehaald kan 
worden bij Wijnkoperij 
De Gouden Ton in 
Heemstede. Over de 
uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. 
Succes!
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Door Bart Jonker 

Haarlem - De Stadsschouwburg in 
Haarlem komt met een prachtige 
familievoorstelling, de kerstmusical: 
‘Moby Dick’ (8+). Een eigen Haar-
lemse kerstproductie door Club 
Kenau met Erik van Muiswinkel, die 
daarin samen met zijn dochter Emma 
van Muiswinkel schittert. Een inter-
view met vader en dochter. 

“Het is de eerste keer dat wij als 
vader en dochter in zo’n grote pro-
ductie samen op het podium staan”, 
vertelt Emma van Muiswinkel. “We 
hebben wel eens eerder met losse 
gelegenheidsoptredens samen de 
bühne gedeeld. Ik heb een keer in 
Eriks eigen voorstelling hier in de 
Stadsschouwburg een lied gezon-
gen. Ik was toen 15 denk ik. Ik had 
een eigen lied ‘Beautiful without you’ 
met de band.” 

Vertrouwd gevoel
Erik: “Het voelt natuurlijk vertrouwd 
om met je eigen dochter op het 
podium te staan, maar dat geldt niet 
alleen zo zeer voor Emma, maar voor 
de gehele groep rond haar. Die ken
ik eigenlijk al sinds 2011, toen ze 
samen met elkaar in de klas zaten en 
bij ons thuis over de vloer kwamen. 
In toneelopzicht voelt het alsof het 
allemaal kinderen van ons zijn. Ik heb 
daarom het gevoel dat ik al jaren met 
ze optreed. In deze productie ‘Moby 
Dick’ zit ik er helemaal middenin en 
weet ik nu hoe ze werken. Dat is
een totaal ander proces dan in het 
cabaret, maar wel heel interessant. 
Met deze groep is het zo’n enorm 
radarwerk van afspraken, omdat je 
met een groep van meerdere per-
sonen werkt. Er worden op tien 
niveaus dingen bedacht en ik stap in 
wanneer ik nodig ben.” 

“Club Kenau bestaat eigenlijk een 
paar jaar, we zijn begonnen met 
voorstellingen maken in 2019”, vult 
Emma aan. “Een jaar later zijn we met 
zijn vieren overgebleven. We kennen 
elkaar van school en hebben destijds 
hier stagegelopen bij Brigitte Kaan-
dorp, waar wij samen met haar de 
Scrooge-kerstvoorstelling hebben 
gemaakt in 2015. Drie jaar later, toen 

we al afgestudeerd waren, hebben 
we nog een kerstvoorstelling ge-
maakt. Afgelopen jaar hebben we 
‘Malle Babbe’ gemaakt en buiten 
voor de schouwburg opgevoerd. 
Producties waar Haarlemse �guren in 
centraal staan.” 

Erik: “Om zo’n productie in vijf weken 
te maken is best kort. “Emma: “Wij 
zijn echter wel gewend om in korte 
tijd een voorstelling neer te zetten. 
Bij onze vorige kerstvoorstelling 
hadden we veel minder tijd. Dat 
kwam omdat er nog andere verplich-
tingen van de groepsleden daarnaast 
liepen. Dat is nu niet zo, alleen Erik 
heeft nog zijn eigen cabaretvoorstel-
ling die ernaast loopt. We zijn nog 
relatief kort aan het repeteren, maar 
het voelt alsof ik al een maand bezig 
ben, omdat we relatief heel veel 
doen op een dag.” 

Het verhaal
Emma: “ We hadden gevraagd of we 
als Club Kenau weer een kerstvoor-
stelling mochten maken. We wilden 
geen Scrooge doen, omdat we dit 
thema al een paar keer hier is ge-

daan. Marlies kwam vervolgens met 
Moby Dick. Zij heeft er eigenlijk een 
geheel nieuw verhaal gemaakt van 
het oorspronkelijk boek ‘Moby Dick’ 
van Herman Melville uit 1851, met 
lichte verwijzingen naar het boek. 
Het is oorspronkelijk geen klassiek 
kerstverhaal, maar een avonturen-
roman die zich afspeelt in een 
winters tafereel rond kersttijd.” Erik: 
“Het verhaal draait in basis om de 
twee grote �guren: de witte walvis 
Moby Dick en kapitein Ahab, die ik 
speel. Die zijn op zo’n bijzondere 
manier fantasie�guren geworden, 
waardoor je met het verhaal alle 
kanten op kon.” Emma: “Bart Siet-
sema ging muziek componeren. Er 

ontstond daardoor een magische lijn 
in het verhaal van een meisje dat 
woont in het land waar kapitein 
Ahab woont en nog nooit van kerst 
gehoord heeft, want dat wordt niet 
in dat land gevierd.  Zij krijgt een 
enorm visioen en verlangen naar 
kerst, waar het jongetje Ismael haar 
bij helpt. Het wordt een prachtige 
voorstelling en magisch spektakel”, 
aldus Emma van Muiswinkel.  

Moby Dick is te zien in de Stads-
schouwburg aan het Wilsonplein 23 
in Haarlem, van 22 december tot en 
met 5 januari. Meer informatie over 
de data en kaarten op: www.stads-
schouwburghaarlem.nl/mobydick. 

Interview met Erik en Emma van Muiswinkel: 
“Kerstmusical Moby Dick wordt magisch spektakel”

Zo vader zo dochter: Erik en Emma van Muiswinkel. Foto: Bart Jonker.

DONDERDAG 8 DECEMBER
Interactieve informatieavond 
‘Energie besparen en verduur-
zamen van uw woning’. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
V.19.30-21.30u. Aanmelden kan 
via een mail aan info@wijheem-
stede.nl of via 023-48 3828.

ZATERDAG 10 DECEMBER
Pianiste Ischico Velzel. ’t Mosterd-
zaadje, Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, vrij-
willige bijdrage, richtlijn €10,-. 

Pianist Julien Libeer speelt Bach, 
Ravel en Schubert. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heemstede, 
om 20.15u. Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl. 

CruquiusConcerten: Trio 
Lumaka. Kunstfort Vijfhuizen, 
Fortwachter 1, Vijfhuizen.
Om 20.15u. Toegangsprijs incl. 
consumptie: €25.- Kaarten via:
www.CruquiusConcerten.nl.

ZONDAG 11 DECEMBER
Pan�uitistes Nadja Spooren en 
Marlies de Roos.’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. 
Om 15u. Toegang vrij, vrijwillige 
bijdrage, richtlijn €10,-.

Henk Kroon houdt lezing ‘De 
Kloosterregel van Augustinus’.
De Kapel, Potgieterweg 4, Bloe-
mendaal. Om 10.30u. Vrijwillige
bijdrage, richtbedrag €8,-. 
Meer informatie op: 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

MAANDAG 12 DECEMBER
Culturele lezing in 2 delen over 
Byblos. Door Diana de Wild. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Kosten per lezing 
€10,-. Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 – 5483828.

ZONDAG 18 DECEMBER
Heemsteedse Winterfair. WCH 
Binnenweg/Raadhuisstraat. 
V.12-17u.

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

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

ZONDAG 18 DECEMBER
Kerstsprookje voor het hele 
gezin: De belofte van de harp-
speler’’. ’t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 
15u. Toegang vrij, collecte na 
a�oop met een richtlijn van 
€10,-. Informatie via:
tel.nr.: 023-5378625 of via
www.mosterdzaadje.nl.

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

AGENDA

De Stadsschouwburg verloot voor deze prachtige kerstmusical Moby Dick 
van woensdagmiddag 28 december 15 uur een gezinskaart voor 4 per-
sonen. Wil je kans maken op deze gezinskaart? Stuur dan uiterlijk zondag 
18 december 17 uur een mailtje o.v.v.  ‘Moby Dick’, voorzien van je naam, 
e-mailadres en telefoonnummer naar redactie@heemsteder.nl.
Over de actie wordt niet gecorrespondeerd. Heel veel succes!

Lezersactie: maak kans op een gezinskaart 
voor de kerstmusical Moby Dick!

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Bij het vervaardigen van glas speelt 
de kwaliteit van primaire grond-
sto�en een belangrijke rol. De 
verhouding van grondsto�en als 
zand, kalk, soda en potas is van 
groot belang om kwaliteitsglas te 
vervaardigen. Glas is van oorsprong 
een helder en kleurloos materiaal.
Met behulp van kristellen, worden 
er anderen speciale e�ecten aan de 
glazen kunstwerken toegevoegd, 
op het moment dat de juiste 
samenstelling is gevonden, wordt 
het in de oven verwarmd waardoor 
een dikke, roodgloeiende en vooral 
vloeibare massa ontstaat.
Uit deze massa kunnen druppels 
worden geknipt, deze druppels 
kunnen worden geblazen, geslepen 

en afgewerkt tot de mooiste kunst-
werken. Ook op deze foto is te zien 
dat er poeder- en vlamtechniek is 
toegepast. Het mooiste van glas-
kunst is dat het een tijdloze kunst-
vorm is. Glas is nimmer aan mode 
onderhevig. Het materiaal is een 
mooie aanvulling op een modern 
interieur maar past ook uitermate 
goed in een klassieke omgeving. 
Glas kan op iedere gewenste manier 
vormgegeven worden. Door het 
verwerken van kleuren of kristallen 
kan er een extra accent aan het 
glaswerk worden gegeven. Hier-
door ontstaat er een contrast 
waarmee glaskunst een mooi in het 
oog springend geheel wordt. Een 
eyecatcher dus die op een subtiele 
manier een sfeer in een ruimte kan 
versterken of juist kan doorbreken. 
U zult heel lang plezier hebben van 
het glaskunststuk.

Glastechniek
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Vijfhuizen - Zaterdagavond 10 decem-
ber om 20:15 uur geeft het Trio 
Lumaka een concert in het Kunstfort 
bij Vijfhuizen.
Lumaka is een van de meest actieve 
kamermuziekensembles van Neder-
land en uniek in zijn harp-�uit-strijk-
trio-bezetting en speci�eke klankwe-
reld. Lumaka’s inmiddels 15-jarige 
carrière begon met het winnen van 
o.a. het Internationale Kamermuziek-
concours Almere en Het Debuut. 
Sindsdien treedt het ensemble regel-
matig op in de mooiste concertzalen 
van Nederland (waaronder de Kleine 
Zaal van het Concertgebouw, de 
Hermitage, Concertgebouw de 
Vereeniging), bij festivals (zoals het 
Grachtenfestival, Festival Classique,), 
geeft concerten in het binnen- en 
buitenland en is vaak te horen op 
radio 4 en de Concertzender.

De Lumaka-leden zijn o.a. werkzaam 
bij het Koninklijk Concertgebouwor-
kest, het Nederlands Philharmonisch 
Orkest, Ensemble Postland en als 
solisten en kamermusici in de heden-
daagse en oude muziek.

Locatie: Kunstfort Vijfhuizen, Fort-
wachter 1, Vijfhuizen Toegangsprijs 
inclusief consumptie: €25.- Zaal open 
om19.30 uur.
Kaarten te bestellen via de website 
www.CruquiusConcerten.nl.

CruquiusConcerten: Trio Lumaka in Kunstfort Vijfhuizen

Trio Lumaka. Foto aangeleverd door CruquiusConcerten.

Heemstede - Zondag 4 december 
was er een interview met Eva Jinek 
door Wendy van Ierschot bij Boek-
handel Blokker op Binnenweg 138 in 
Heemstede over haar boek ‘Droom 
groot.

Eva Jinek interviewt in Droom groot 
haar selectie van pioniers en rolmo-
dellen die uitzonderlijk presteren én 
bereid zijn om te vertellen welke 
strijd daaraan voorafging. Of het nu 
gaat om onzekerheid en eenzaam-
heid, het verlies van je gezondheid, je 
kind of je rede, seksisme, vooroor-
delen, een troosteloze jeugd of 
verlammende schaamte: over dit 
alles zijn ze kwetsbaar en eerlijk. Juist 
door de particuliere details van hun 
levens op te schrijven, maakt Eva 

duidelijk wat wij allemaal van ze 
kunnen leren. Eén ding hebben ze 
gemeen: de onbreekbaarheid van 
hun wil. Dit boek viert de kracht van 
hun doorzettingsvermogen.

Het was een zeer inspirerende 
bijeenkomst en na a�oop signeerde 
Eva haar boek en nam ze alle tijd om 
met de bezoekers na te praten.

Eigenaar Arno Koek: ‘” We waren zeer 
vereerd met het bezoek van Eva Jinek 
en het gesprek met Wendy van 
Ierschot was inhoudelijk ontzettend 
leuk. Ze namen de luisteraar mee in 
hun beider dromen: wat is jou droom 
en hoe ga je die realiseren en vooral: 
vraag hulp als je dat nodig hebt en 
blijf bij jezelf!”

Geslaagd bezoek van Eva Jinek 
bij Boekhandel Blokker

V.l.n.r.: Wendy van Ierschot interviewt Eva Jinek. Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker.

Heemstede - Zaterdag 10 december 
soleert pianist Julien Libeer om 20.15 
uur in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in Heemstede. Deze be-
vlogen en veelzijdige Belgische 
jonge pianist (1987) heeft zijn eerste 
muzikale herinnering aan de be-
roemde documentaire over de 
opname van West Side Story door 
Leonard Bernstein. De piano, waar-
mee hij op zesjarige leeftijd begon, 
werd al snel de trouwe metgezel 
voor het uiten van een liefde voor 
muziek. Naast het concerteren, is 
Julien gedreven om projecten te 
initiëren vanuit de idee dat muziek 
een kracht van verandering kan zijn 
voor iedereen die wil luisteren.  Zo 
was hij gastheer van de concertreeks 
Salon Libeer in het Concertgebouw 
Brugge, waarin hij met een collega-
muzikant en een spreker (bv. �losoof, 

historicus, auteur) samenwerkt. Een 
ander belangrijk project van deze 
bezielde pianist is het kinderkoor 
‘Singing Molenbeek’. Julien begeleidt 
de koorrepetities op hoog niveau 
voor de basisscholen van de Brus-
selse voorstad die beroemd is om 
allerlei verkeerde redenen. Dit kinder-
koor is een weerspiegeling van de 
diversiteit en mix van culturen. Julien 
hoopt dat door deze kinderen kennis 
te laten maken met muziek, met al 
zijn eisen en beloningen, hen zal 
helpen persoonlijk en sociaal te
groeien. Enkele hoogtepunten van 
de afgelopen seizoenen waren o.a. 
de uitnodigingen van het Concertge-
bouw Amsterdam, Wigmore Hall 
(Londen), Flagey (Brussel) en de 
Steinway International Concert Series 
(Cardi�). Hij was te gast op vele festi-
vals en gaf kamermuziekconcerten in 

o.a. De Doelen (Rotterdam), het 
Palais des Beaux-Arts (Charleroi) en 
het Théâtre des Abesses in Parijs.
Andere recente hoogtepunten zijn 
de voltooiing van Juliens complete 
Beethoven - vioolsonates opname 
met Lorenzo Gatto (Alpha Classics), 
die de Diapason d’ or de l’ Anné e 
2016 won. Daarnaast ontving hij in 
2017 een Echo Klassik Award voor 
zijn album met celliste Camille 
Thomas. In 2020 bracht hij een avon-
tuurlijke Bach – Bartók uit en in 2022  
‘A Well- tempered Conversation’, een 
conceptuele kijk op Bachs iconische 
Well - Tempered Keyboard.  
In de Oude Kerk speelt de pianist 
Bach (French Suite No.5), Ravel  (Le 
Tombeau de Couperin) en Schuberts 
Sonate No.21 voor piano. 
Voor kaarten en informatie:
www.podiaheemstede.nl.  

Meesterpianist Julien Libeer in de Oude Kerk

Pianist Julien Libeer Fotograaf: Jorre Janssens.   

Heemstede - Vrijdag 9 december is 
er een ontmoeting met Marlies Visser 
en Manon Duintjer over het nieuwe 
boek Nomizo Zelfdenkboek over de 
toekomst, ’s middags om 15 uur bij 
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. De toegang is vrij. 
Marlies en manon nodigen je uit om 
te �losoferen en te debatteren over 
vragen als ‘Kun je van een robot 
houden?’ ‘Is een oneindig leven wen-
selijk?’ en ‘Moeten dieren dezelfde 
rechten krijgen als mensen?’. Het 
toeval bepaalt welk standpunt je 
moet innemen, want zoals Aristoteles 
het verwoordde: ‘Een ontwikkelde 

geest onderscheidt zich door het 
vermogen na te denken over een 
standpunt waarmee hij/zij het niet 
eens is.’ Zelf �losoferen en schrijven 
over de toekomst’ van Manon Duin-
tjer en Marlies Visser is een prachtig 
vormgegeven en geïllustreerd werk-
boek voor jezelf of als cadeau. 
Ontdek zowel jouw persoonlijke als 
maatschappelijke toekomst. Dit 
werkboek is het vervolg op het 
populaire spel Nomizo en is geschikt 
voor iedereen, ook zonder �loso�-
sche voorkennis. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06 18336320.

Ontmoeting Marlies Visser en Manon Duintjer 
bij Boekhandel Blokker

Foto: Marlies en Manon. Foto aangeleverd door Boekhandel Blokker
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Heemstede - Op zondag 18 decem-
ber vindt de Heemsteedse Winterfair 
plaats. Deze groots opgezette markt 
met 130 kramen strekt zich uit over 
de gehele Raadhuisstraat en de Binnen-
weg. De Winterfair is open van 12.00 
tot 17.00 uur. Een bonte ketting van 
kerstkramen, vult het hart van Heem-
stede. 
Vele winkeliers uit het centrum van 
Heemstede zullen hun producten en 
aanbiedingen presenteren, aange-
vuld met zorgvuldig geselecteerde 
handelaren van buitenaf. Dit staat 
garant voor een breed aanbod van 
de meest uiteenlopende artikelen 
van lekkere hapjes en drankjes tot 
kerststukjes, kerstballen, Christmas-
crackers, kleding en veel meer. 
Marktmeesters Chantal Bakhuis en 
Suzanne van Luijk zien persoonlijk 
toe op de kwaliteit en diversiteit van 
de Heemsteedse Winterfair. 
Naast de vele marktkramen, waar het 
heerlijk neuzen is, is het een feest van 
zien en gezien worden. Heemstede-
naren en bezoekers uit de regio en 
de wijde omtrek slenteren over de 

markt of genieten onderweg van een 
heerlijke warme chocomel of Glüh-
wein voor de echte winterse genie-
ters. Je kijkt je ogen uit als de Frozen 
steltenlopers voorbij paraderen en 
ook de One man band is een genot 
om naar te kijken. 

Voor de variatie zijn er ook optredens 
van een Charles Dickens band, Take it 
easy koor, het Voorwegkoor én de 
kerstman komt langs. Kortom: voor 
ieder wat wils. Elk jaar trekt deze 
leuke markt vele duizenden bezoe-
kers. En als het weer ook nog mooi is, 
is succes verzekerd! Winkelcentrum 
Heemstede is het hele jaar door leuk 
om te winkelen maar op deze zon-
dag is het echt een feest. De winke-
liers en standhouders verwelkomen 
de bezoekers graag en laten zich van 
hun beste kant zien. Parkeergelegen-
heid is er onder meer op het terrein 
van de Bibliotheek (Eikenlaan), achter 
het gemeentehuis (Raadhuisplein) en 
in de parkeergarage van AH (Blekers-
vaartweg). Voor nadere informatie:
marktheemstede@gmail.com.

Gezellige en sfeervolle Winterfair in Heemstede op zondag 18 december

Gezellige Winterfair in Heemstede. Foto aangeleverd door WCH Heemstede.

Hillegom - Op zondagmiddag 11 
december staan van 13-16 uur de 
vrijwilligers van het WWF-regioteam 
traditiegetrouw met een kraam bij 
Tuincentrum de Oosteinde aan de 
Zandlaan 22 in Hillegom. Klanten van 
het tuincentrum kunnen bij de kraam 
terecht voor informatie en voor het 
kopen van WWF-artikelen, bijvoor-
beeld als origineel kerstcadeau. Daar-
naast organiseert het WWF-team bij 
de stand leuke, creatieve activiteiten 
voor kinderen van 4 tot en met 12 
jaar. In de kraam staat een keur van 
WWF-artikelen. Van een handige en 
duurzame dopper, tot leuke pennen-
doosjes en notitieboekjes, gave 
dierenknu�els en spelletjes. Alle 
aankopen dragen bij aan natuurbe-
scherming over de hele wereld. Alle 
bee(s)tjes helpen!
Kinderen kunnen een WWF-kerst-

stukje maken en een windlicht ver-
sieren. Deelname kost € 5,-. Jonge 
WWF-leden (Rangers) betalen € 4,50. 
Ook krijgt iedere deelnemer een 
WWF-cadeautje.
Het tuincentrum stelt veel materiaal 
ter beschikking. De gehele op-
brengst komt dan ook ten goede aan 
het WWF, waarvan de Nederlandse 
tak Wereld Natuur Fonds heet. 
Aanmelden graag, maar is niet ver-
plicht, door een e-mail met naw-
gegevens te sturen naar:
meer@wwfregioteam.nl.

Strippenkaart: € 4,50 voor WWF 
Rangers, € 5,- voor niet-Rangers, 
denk aan je Rangerpas of Ranger 
paspoort! Informatie: stuur een 
e-mail naar meer@wwfregioteam.nl 
of bel tussen 19-21 uur naar 
0172-518929. 

Vrijwilligers WWF bij Tuincentrum 
de Oosteinde in Hillegom

Door Mirjam Goossens 

Heemstede – Sinds enkele weken is 
de Heemsteedse Binnenweg een in-
terieurwinkel rijker. Na de verbou-
wing van de twee panden is een ruim 
bemeten winkel herrezen met de 
naam Het Vazen Atelier. Het eerste 
dat opvalt bij binnenkomst is een 
kleurexplosie van vazen in combi-
natie met zijden bloemen die een 
lust zijn voor het oog. Hier is een ge-
talenteerde decorateur aan de slag 
geweest. “Dat klopt”, beaamt eige-
naar Richard van Roon. “Wij zijn erg 
blij met onze stylist Jean Philippe 
Engels. Hij heeft een uitstekend ge-
voel voor het combineren van mooie 
stukken in ieder interieur. Ik heb alle 
vertrouwen in hem dat hij de men-
sen goed kan adviseren.” Want voor 
alle duidelijkheid, vazen zijn slechts 
een - weliswaar belangrijk - onder-
deel van de interieurwinkel. Tafel-
lampen, schalen, bijzettafels, banken 
en fauteuils zijn rijkelijk aanwezig..        

Eerste winkel van de groothandel                                                     
Het Vazen Atelier is de eerste tastbare 
winkel van interieurgroothandel Van 
Roon Living met een ruim 45 jaar 
ervaring in internationaal design en 
vakmanschap, gevestigd in een pand 
in Hillegom van 9000 vierkante 
meter. Waarom dan toch een winkel 
in ons dorp?
“Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe 
de consument reageert op onze 
producten”, zegt Van Roon. “Wij 
leveren altijd aan de Retail, maar wat 
vinden de mensen ervan die onze 
producten kopen?”

Het antwoord liet niet lang op zich 
wachten. “De reacties zijn zonder 
uitzondering erg positief”, stelt hij 
tevreden vast. “Iedereen is blij met 
een mooie nieuwe zaak met kwali-
teitsproducten.” De keramieken en 
aardewerkvazen zijn handgemaakt in 
een speciaal atelier in het Verre 
Oosten waar echte ambachtslieden 
aan het werk zijn. Opvallend is de 

serie fruit- en bloemenvazen die een 
waar statement zijn in het interieur 
en verkrijgbaar van klein tot XL-
formaten. 
   
Van vader naar zoon                                                                               
Van Roon, inwoner van Aerdenhout 
en vader van 2 jonge kinderen, is 
opgegroeid met de handel, want zijn 
eigen vader reisde over de wereld 
om antiek in te kopen en zo werd hij 
al vroeg vertrouwd met de internati-
onale interieurhandel. ”Vaders motto: 
Kwaliteit overwint altijd, hou ik in ere. 
Verder wisselt de collectie regelmatig 
en proberen we ons te onderschei-
den van de bekende winkelketens, in 
design en in kwalitatieve superiori-
teit. De klant besteedt dan net iets 
meer, maar haalt wel een bijzonder 
stuk in huis, een eyecatcher en toch 
voor een betaalbare prijs.” 

Neem een kijkje bij: Het Vazen Atelier, 
Binnenweg 183-185 in Heemstede of 
op de website: www.vazenatelier.nl. 

Het Vazen Atelier is een trendsetter in 
ontwerp en kwaliteit

V.l.n.r.: Richard van Roon en Jean Philippe Engels van Het Vazen Atelier. 
Foto: Mirjam Goossens.

Regio - Heeft u vragen over uw 
psychische gezondheid, zorgt u voor 
iemand met psychische klachten, of 
bent u een vader of moeder met 
psychische problemen? Het kan zijn 
dat u daardoor last hebt van lichte of 
beginnende psychische klachten 
zoals stress, somberheid of angst of 
iets anders. Ons aanbod richt zich 
speci�ek op het versterken van uw 
eigen psychische gezondheid, zodat 
u kunt voorkomen dat uw klachten 
verergeren.
Dat kan via informatie of steun in de 
vorm van een persoonlijk gesprek, 
(zelf )hulp of cursussen.

Omgaan met stress, angst of 
piekeren
We bieden 1-3 gesprekken coachings-
gesprekken voor (jong) volwassenen, 
die lichte klachten ervaren en voor 

vrouwen met spanning. Daarnaast 
hebben we cursussen als Minder 
Piekeren, Positief Zelfbeeld, Voluit 
Leven, Stress hantering voor familie 
en naasten en Beter slapen zonder 
stress. Hier ontwikkelt u technieken 
om om te gaan met stress, somber-
heid, angst en of piekeren. Het biedt 
handvatten en ondersteuning en 
herkenning.

Ondersteuning voor kinderen en 
hun ouders in stressvolle situaties
Voor kinderen die opgroeien in 
stressvolle situaties of kinderen die 
een ouder hebben die kampt met 
psychische klachten of een versla-
ving, bieden wij cursussen voor 
verschillende leeftijden. Piep zei de 
muis, 4-8 jaar; Doe-Praatgroep 8-12 
jaar, Time4U 12-16 en 16-21 jaar. 
Hierin leren kinderen plezier maken, 

hun eigen gevoelens te ervaren en 
vorm te geven. Wees er op tijd bij en 
vraag nu alvast informatie of een 
kennismakingsgesprek aan!
Het is gratis toegankelijk, een verwij-
zing van de huisarts is niet nodig.

Preventie van Prezens is er voor u 
en uw kinderen, ook in 2023

Beeld aangeleverd.





Licht of donker
Een plant kan niet zonder licht. Wanneer een 
plant dag en nacht in een totaal verduisterde 
ruimte zou staan, zul je er niet lang plezier van 
hebben. Maar er zijn planten die aan een klein 
beetje licht al genoeg hebben, terwijl andere 
planten het liefst urenlang in de felle zon staan. 
Een cactus is daar een goed voorbeeld van. Die 
groeien in het wild in woestijnachtige 
gebieden, waar de zon de hele dag direct op ze 
schijnt. Het deert deze plant niet, dus ook bij 
jou thuis in de vensterbank kun je een cactus 
prima laten gedijen in het zonlicht. Voor 
vetplanten geldt hetzelfde; zet ze gerust in de 
volle zon! Andere zonaanbidders zijn de chris-
tusdoorn, de vingerplant en de vijg. Dit zijn 
overigens slechts enkele voorbeelden, je kunt 
er nog veel meer vinden bij de plantenspeciaal-
zaken en kwekerijen. Heb je daarentegen juist 
weinig lichtinval in huis, kies dan bijvoorbeeld 
voor de vrouwentong (sansevieria), aronskelk, 
lepelplant of varen.

Veel of weinig water
Waar je de ene plant intensief moet verzorgen 
door meerdere keren per week water te geven 

en soms te snoeien of verdorde bloemen te 
verwijderen, kun je andere planten bijna 
verwaarlozen en nog zullen ze het overleven. Je 
moet dus bij aanschaf ook afwegen hoeveel tijd 
je eraan wilt (en kunt) besteden. Als je al 
gekozen hebt voor een plant die het goed doet 
in de schaduw, dan weet ja al bijna zeker dat ook 
het onderhoud doorgaans niet veel tijd zal 
vergen. We noemden hierboven al de vrouwen-
tong, dit is een mooi voorbeeld van een plant 
die het met weinig water prima redt. Ook 
planten in de volle zon kunnen soms met weinig 
water uitstekend overleven. De cactus is hier 
een goed voorbeeld van. Die zal echt niet direct 
het loodje leggen als je twee weken wegens 
vakantie niet aan het begieten toe komt.

Hoog of laag
Een plant in een pot op de grond? Dan moet 
het wel een plant zijn die behoorlijk de hoogte 
in gaat, anders schiet het idee zijn doel voorbij. 
Omgekeerd kies je natuurlijk niet voor een hele 
hoge plant om op een plank aan de wand te 
zetten. Voorbeelden van hoge kamerplanten 
zijn de bamboe stokpalm, de vioolplant en de 
yucca. Laag blijvende kamerplanten zijn de 

Zo kies je de ideale planten 
voor in jouw woonkamer

Er zijn meerdere redenen te bedenken om planten in je woonkamer te zetten. Op de 
eerste plaats zorgen ze voor meer sfeer. Je haalt als het ware de natuur in huis en daar 
vaar je zelf ook wel bij. Een andere goede reden voor de aanschaf van kamerplanten is 
dat ze zorgen voor wat extra zuurstof in je woonkamer. Bovendien zijn er ook planten 
die allerlei kwalijke sto�en uit de lucht opnemen. Je hebt dus aan een plant niet alleen 
een mooi decoratief element aan je interieur toegevoegd, met de juiste keuze heb je er 
een volautomatische luchtzuiveraar bij! De vraag is natuurlijk welke planten het best 
passen in jouw woonkamer. Elke plant is anders, hieronder lees je op welke manier je 
het beste te werk kunt gaan.

pannenkoekplant, de aloë vera en het kruis-
kruid. Lage planten doen het goed op kasten, 
in hangmandjes en op wandrekken.

Bemesting
Het toedienen van plantenvoeding is een 
belangrijk onderdeel van de verzorging. Welis-

waar zal een plant het gerust een tijdje 
volhouden zonder extra voedingsmiddelen, 
maar als je ze wel toedient, zorg je voor een 
extra sterke plant die zich beter kan ontwik-
kelen. Plantenvoeding koop je bijvoorbeeld bij 
plantenspeciaalzaken, bouwmarkten en 
tuincentra.

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00 - 17.00 uur. Donderdagavond op afspraak.

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

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

STOFFEERDERIJ

Een bekend Scandinavisch woonwarenhuis liet 
jaren geleden in de showroom al zien dat het 
heel goed mogelijk is om op een betrekkelijk 
geringe oppervlakte te kunnen wonen. 
Maar vijftien vierkante meter is natuurlijk wel 
erg weinig. 

Het landelijk gemiddelde ligt ruim vier keer zo 
hoog en zelfs in een stad als Amsterdam, waar 
woonruimte schaars is en een studentenkamer 
soms oogt als een ruime bezemkast, is de 
gemiddelde woonoppervlakte nog altijd ruim 
drie keer zo groot.

Kleiner wonen is de trend. Senioren krijgen het advies om hun riante gezinswoning te 
verlaten en in plaats daarvan een appartement te betrekken, om de doorstroming op 
de woningmarkt te bevorderen. Starters kunnen een woning niet of nauwelijks meer 
�nancieren en overwegen een tiny house of containerwoning. Maar voor wie het niet 
gewend is, is het best een uitdaging om een woning in te richten met alles wat je nodig 
hebt op slechts vijftien vierkante meter oppervlakte.

Afstand doen van spullen
Wie altijd gewoond heeft in een grote woning, 
zal afstand moeten doen van spullen om 
kleiner wonen mogelijk te maken. 
Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om 
spullen elders op te slaan, maar daarbij moet je 
jezelf eerst eens afvragen waarom je dat zou 
willen. 
Kennelijk heb je de spullen dan niet echt nodig! 
Natuurlijk zijn er altijd wel wat spullen die je 
alleen in een bepaald deel van het jaar nodig 
hebt. 
De kampeerspullen die je alleen in de zomer-
maanden gebruikt, kun je in de wintermaanden 
elders opslaan, terwijl je dan juist de kerstdeco-
raties en andere winterspullen uit de berging 
haalt. 
Maar de echte minimalist heeft nauwelijks 
spullen in huis.

Terug naar de basis
Wat heb je nodig om te kunnen leven? Eten en 

drinken, goede nachtrust en persoonlijke 
hygiëne zijn eigenlijk het enige, toch? 
Een koelkast en wasmachine zijn dus �jn, 
evenals een bed om in te slapen. 
Maar tegenwoordig puilt ons huis vaak uit van 
de apparatuur die feitelijk als luxe kan worden 
beschouwd. 
Een vaatwasser, een wasdroger, een gourmet-
stel, een blender, enzovoort. Hoe minder 
spullen je in huis hebt, hoe minder kastruimte 
je ook nodig hebt. 
Neem maar een voorbeeld aan een vakantie in 
een hotel. 
Als je daar een week kunt leven, lukt dat ook 
langere tijd, toch? Het is vooral een andere 
manier van denken die je jezelf moet 
aanmeten!

Wonen op slechts vijftien
vierkante meter... hoe dan?



Obstakels in de ruimte, zoals pilaren en (verwar-
mings-)buizen vormen een extra handicap bij 
het leggen van tapijt. Houd er rekening mee dat 
het snijden van het tapijt rond dergelijke obsta-
kels een heel precies werkje is. Ook is de grootte 
van de ruimte bepalend voor de omvang van de 
klus. In een grote kamer is het niet moeilijker 
om tapijt te leggen, maar wel zwaarder. De rol 
tapijt wordt dan zo zwaar dat die nauwelijks te 
tillen is. Je hebt er dan eigenlijk wel wat hulp bij 
nodig. Ben je onervaren op dit gebied, begin 
dan met de kleinere ruimtes in huis.

Zo ga je te werk
Je begint met het uitleggen van het tapijt in de 
kamer. Zorg ervoor dat je aan elke wand onge-
veer tien centimeter tapijt extra aanhoudt. Deze 
delen laat je rechtop tegen de wanden staan. 
Het is aan te raden om het tapijt zo een aantal 
uren te laten liggen, zodat het zich alvast kan 
vormen naar de ruimte. Vervolgens snijd je de 
randen zodanig af dat het tapijt goed aansluit 
op de wand. Hiervoor kun je een stalen liniaal 
gebruiken, maar je kunt ook het tapijt strak 
tegen de wand aan omvouwen en de vouwrand 
gebruiken als snijrand. In de hoeken van de 
kamer is het even oppassen, hier snijd je het 

tapijt eerst diagonaal in. Doe dat in kleine 
stapjes, want het gevaar bestaat dat je te ver 
insnijdt en dat kun je uiteraard niet meer 
herstellen. Beter iets te voorzichtig dan te ver!

Fixeren
Om ervoor te zorgen dat het tapijt goed op zijn 
plaats blijft liggen, kun je het �xeren met 
behulp van dubbelzijdig tape. Belangrijk is dan 
wel om de ondergrond eerst goed schoon en 
droog te maken. Op een sto�ge of vette onder-
grond zal de tape niet goed hechten. Sla het 
tapijt om en breng de tape op de vloer aan. Leg 
daarna het tapijt terug en wrijf het goed aan. 
Hiervoor kun je een plat voorwerp gebruiken, 
zoals een blokje hout of de zijkant van een 
hamerkop. Met name bij deuren is het belang-
rijk om tapijt goed te �xeren, aangezien hier 
vaak overheen gelopen wordt. Ook bij grote 
oppervlakten en op plaatsen waar stoelen 
komen te staan, is het zinvol om het tapijt goed 
te �xeren.

Brede kamers
Wanneer de ruimte breder is dan de breedte 
van de rol tapijt, zul je twee of meer rollen naast 
elkaar moeten leggen. In dat geval is het zaak 

Zelf tapijt leggen is 
eenvoudiger dan je denkt

Hoewel veel mensen tegenwoordig kiezen voor laminaat, pvc of plavuizen op de vloer, 
heeft ook tapijt nog niets aan populariteit ingeleverd. Met tapijt als vloerbedekking 
ben je vrijwel altijd verzekerd van een warme uitstraling. Je kunt tapijt door vaklieden 
laten leggen, maar als je een beetje handig bent, kun je dat ook heel goed zelf doen. 
Daarmee ben je �exibeler in je tijdschema en bespaar je wellicht ook op de kosten. Als 
de ruimte rechthoekig is, zal het leggen van het tapijt doorgaans nauwelijks 
problemen opleveren. Is de ruimte anders gevormd, dan kun je soms voor uitdagingen 
komen te staan.

om erop te letten dat de vleug van het tapijt in 
dezelfde richting wordt gelegd. Leg het tapijt 
van de tweede rol enkele centimeters over het 
tapijt van de andere rol heen. Daarna snijd je 
met een scherp mesje de banen tegelijk in. Je 
kunt hiervoor ook een speciale tapijtsnijder 
gebruiken voor een nog mooier resultaat. Ook 
bij de naden tussen twee rollen tapijt is het van 
belang om het tapijt goed te �xeren met 
behulp van dubbelzijdig tape. Overigens is het 
ook mogelijk om tapijtlijm te gebruiken in 
plaats van tape. Soms moet dan eerst een 
primer worden gebruikt om te zorgen voor een 
goede hechting.

Om buizen heen leggen
Staat er een buis in de weg, bijvoorbeeld van 
een radiator? Snijd dan vanaf de rand het 
tapijt in tot aan het midden van de buis. Tip: 
meet eerst de afstand vanaf de muur tot aan 
het midden van de buis op, zodat je niet te ver 
insnijdt. Daarna kun je het tapijt rond de buis 
leggen en de restjes wegsnijden zoals je dat 
ook bij de wanden deed. Het snijden van een 
ronde �guur vergt wat meer aandacht. Even-
tueel kun je hierbij gebruik maken van een 
mal om langs te snijden. Een rond voorwerp 
zoals een �essendop kan hierbij van pas 
komen.

Foto: Bos Media Services

Morgana Heemstede
Raadhuisstraat 15
023 547 04 64
www.morgana.nl/heemstede Goed en gezond slapen

Elke
zondag
open!

Ontdek jouw SLAAP-DNA®

Wil jij ook uitgerust wakker worden?
Dat kan met een bed dat past bij jou. Doe onze gratis slaaptest en ontdek in 

slechts 8 minuten wat 10 jaar goed en gezond slapen voor jou kan betekenen.

Al 35 jaar is Morgana jouw specialist in goed & gezond slapen. Om dat 
te vieren profi teer je tijdens de slaaptestweken van jubileumvoordeel

op diverse slaapcomfort-upgrades.

Hoe werkt het?
• Doe de gratis slaaptest in de winkel

• Ontdek jouw SLAAP-DNA®

• Profi teer van de slaapcomfort-upgrades

Upgrade jouw slaapcomfort

Meer weten?

Naar Actie

Maak afspraak

of

35
JAAR

Boxspring Verdal (vlak)
Ondersteuningsniveau 2/5 (SZ2100). 
Afmeting 180x200 cm. Inclusief pocket-
veermatrassen en koudschuim topper.

van 4430,- voor

3322,50



14 inderegio.nl • 7 december 2022KERKNIEUWS

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 11 december, 10u.     
Ds. Pieter Terpstra (dienst van 
schrift en tafel). Dienst te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 8 december, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Ps. R. Verhaegh.
Vrijdag 9 december, 9u.
Eucharistieviering.
Voorganger Ps. R. Verhaegh.
Zondag 11 december, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang 
mmv solist Tamara van Zwol.
Voorganger Pater Tristan Perez.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 11 december, 10u.
Ds. J.G. Bakhuis. De diensten kunt 
u volgen via: www.kerkomroep.
nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 7 december, 10u. 
Viering ouderen seniorenpasto-
raat, pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 7 december, van 11.30 
-12.30u. Uitstelling van het Aller-
heiligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Esko Kissboat.

Zondag 11 december, 10u. Vorm-
selviering, Mgr. Hendriks, pastores 
Ans Dekker, Pater Esko Kissboat.
Zondag 11 december, 18.45u. 
Plechtig Lof, Pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. organist Erik Jan Eradus.
Dinsdag, 13 december, 9u. Eucha-
ristieviering pater Esko Kissboat.
Het secretariaat is geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag 
van 9-12u., 023-5286608,
info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Wilheminaplein Heemstede
Zondag 11 december, 10u.       
Ds. Pieter Terpstra (dienst van 
schrift en tafel). De diensten zijn 
ook online te volgen via YouTube 
en kerkomroep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 11 december, 10u.   
Leiding: Harrie & Elske.
Spreker: Tim Nobel.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 11 december, 10u.
Ds. Ad Alblas, dienst van Schrift en 
Tafel. Derde Adventszondag.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Tekst en foto: Bart Jonker

Heemstede - Misschien wel het allermooiste historische monument dat Heemstede rijk is: de Oude Kerk op het 
Wilhelminaplein. De Oude Kerk is een eenbeukige kerk die werd gebouwd tussen 1623-1625. ‘s Avonds is deze kerk 
fraai verlicht: een prachtig nostalgisch en vredig sfeerbeeld in ons historisch Heemstede, dat terugblikt op de tijden 
van weleer.

Wat ligt de Oude Kerk er ‘s avonds prachtig bij!

Heemstede - Gulden Mis, wel eens 
van gehoord? De kerk viert de ge-
dachtenis dat “De Engel des Heren 
aan Maria geboodschapt heeft dat zij 
de moeder van Christus zou worden” 
en ze heeft daarop geantwoord:
“Ja, mij geschiede naar Uw woord.” 
Het gaat hier om een oude volks-
devotie en bestaat al sinds de 15e 
eeuw. 

De kerk is geheel verlicht door veel 
kaarsen. En al dat kaarslicht geeft een 
speciale mystieke sfeer. Het is een 
mooie viering met Latijnse gezan-
gen. Het zorgt voor een bijzondere 
ervaring.  
Deze viering is de woensdag na de 
derde zondag van de advent, dat valt 
dit jaar op 14 december. 
U bent van harte uitgenodigd deze 

viering bij te wonen, ongeacht of u 
nou wel of niet gelovig bent, om de 
sfeer en mysterie te beleven met al 
die brandende kaarsen. 

De viering begint om 10 uur in O.L.V. 
Hemelvaartkerk aan het Valkerbur-
gerplein te Heemstede. 
Na de viering staat de ko�e klaar.

OLV Hemelvaart nodigt u uit voor Missa Aurea

De met kaarsen verlichte OLV Hemelvaartkerk. Foto aangeleverd.

Heemstede - Zondag 18 december is 
er om 15 uur een kerstconcert in de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. 
Het Vocaal Ensemble Arcadelt en het 
Camusette Consort zingen oude 
kerstliederen aangevuld met ander 
geestelijk en wereldlijk repertoire. Dit 
alles onder leiding van Willem Mook, 

dirigent en luitspeler. Het Camusette 
Consort is samengesteld uit zes 
zangers, een luitspeler en de viola da 
gamba.

Het ensemble legt zich toe op 
motetten en chansons van Josquin 
des Prez van rond 1500. Dit reper-

toire wordt aangevuld met composi-
ties van Pierre de le Rue, Jean Oeke-
gehem en Arvo Pärt. 

Het Vocaal Ensemble Arcadelt be-
staat uit 14 zangers en voert in 
hoofdzaak 16e eeuwse acapella 
muziek uit. Ter gelegenheid van dit 
Theeconcert brengen zij een serie 
kerstliederen uitgegeven in Antwer-
pen in 1629.  Het programma wordt 
uitgebreid met werken van Lassus, 
Tallis, Sweelinck en Purcell. Ook de 
kerkmuziek van Stravinsky heeft een 
plek in het programma. 
Na a�oop van het concert wordt er 
gecollecteerd bij de uitgang en 
gevraagd om een bijdrage van 10 
euro. In de Pauwehof is er daarna 
volop gelegenheid om elkaar en de 
musici te ontmoeten. Dit alles onder 
het genot van Glühwein en hartige 
hapjes.

Camusette Consort. Foto aangeleverd.

Kerstconcert met oude kerstliederen in de Oude Kerk

Heemstede - Op vrijdag 18 novem-
ber hield de H. Bavo parochie na een 
paar jaar gedwongen afwezigheid, 
weer een zeer geslaagde kerkbollen-
veiling in het Bavo-gebouw naast de 
kerk. De opzet van de veiling was een 
beetje gewijzigd, maar de sfeer was 
er niet minder om. Dit keer werden in 
3 blokken ongeveer 75 artikelen per 
keer geveild. Tussen de blokken door 
werd een korte pauze ingelast om 
even de benen te strekken of een 
praatje te maken met bekenden.
Deze pauze werd door de aanwe-
zigen zeer gewaardeerd. Bij het 
veilen stond ik af en toe versteld wat 
er op de artikelen geboden werd. 
Daar was soms geen peil op te 
trekken; een schaal oliebollen voor 

€150,-, met oudjaar leverbaar, terwijl 
daarentegen een gloednieuw vest 
voor slecht €15,- van eigenaar 
wisselde.
Maar al met al was het een gezellige 
en geslaagde avond, goed verzorgd 
met regelmatig een hapje en een 
drankje, geheel op kosten van de 
organisatie. Tegen half 12 was de 
veiling afgelopen en werd de uitslag 
van de loterij bekend gemaakt. De 
winnaar ging met een rijk gevulde 
levensmiddelenmand naar huis.
Met de opbrengst van de veiling, 
meer dan €10.000,- die geheel ten 
goede komt aan de kerk, zullen er 
duurzame spullen gekocht worden 
om er van de winter letterlijk wat 
warmer bij te kunnen zitten.

Geslaagde kerkbollenveiling 
van de H. Bavo parochie

Geslaagde kerkbollenveiling. Foto aangeleverd door organisatie H. Bavo parochie.
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Heemstede - Het is bij de omnisport-
vereniging GSV-Heemstede traditie 
dat haar jubilerende leden gehuldigd 
worden. Zaterdag de 19e november 
werden de dames en heren zowel 
letterlijk als �guurlijk in het zonnetje 
gezet.  
In 2022 zijn 48 jubilarissen 10 of 25 
jaar lid. Hans van Vessum doet er nog 
een schepje bovenop met een lid-
maatschap van de sectie volleybal/
badminton van 50 jaar. Naast 50 jaar 
lid is Hans ook een vrijwilliger waar 
de vereniging al decennia op kan 
bouwen en daarom in het verleden 
tot lid van verdienste is benoemd. 
Niet alle jubilarissen konden aanwe-
zig zijn, maar 28 leden waren aan-
wezig, al dan niet met een introducé. 

De jubilarissen werden persoonlijk 
naar voren geroepen waar zij maar 
liefst 3 presentjes kregen aange-
boden; een button met de hoeveel-
heid jaren lidmaatschap, een met 
naam gegraveerd aandenken en tot 
slot een bijzonder fraaie rode roos, 
waarmee de warme band tussen 
vereniging en haar jubilerende leden 
werd vormgegeven. 
Tot slot werden ook de organisatoren 
Leny Heeremans en Carlo Koopman 
door de voorzitter bedankt voor de 
perfecte organisatie; de drankjes en 
hapjes werden zeer gewaardeerd 
door de aanwezigen en alle jubila-
rissen gingen met een goed gevoel 
naar huis, klaar voor nog eens een 
jarenlang lidmaatschap.

GSV-Heemstede huldigt haar jubilarissen op Jubilarissendag

De Jubilarissen van GSV. Foto aangeleverd door GSV.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op vrijdag 2 december 
ontving Monique Marchand een 
onderscheiding van de Koninklijk 
Nederlands Gymnastiek Unie. Gedu-
rende 40 jaar maakte het turnen een 
belangrijk onderdeel van haar leven 
uit. Dat doet het trouwens nog 
steeds, want ze is naast de trainster 
van de bootcampersen  ook nog 
bestuurslid van HBC Gymnastics.  
Monique begon in 1982 als klein 
meisje met turnen. Stap voor stap en 
met het klimmen der jaren werd zij 
een allround turnster die op alle 
toestellen en op de vloer prestaties 
kon neerzetten. In haar actieve 
carrière behaalde zij menig medaille 
of beker zowel individueel als in 
teamverband. Momenteel is zij naast 
bestuurslid degene die als trainster 
leden tussen de 16 en 80 jaar ieder 
week laat genieten van bootcamp 
sessies, waarbij het niveau door de 
deelnemers zelf wordt aangegeven. 
De start van deze camps was bijzon-
der. Normaal wordt er in een hal ge-
turnd. Op een middag was de hal per 
ongeluk bezet en nam Monique het 
besluit met een groep naar buiten te 
gaan. Vanaf dat moment was boot-
camp geboren. In haar loopbaan bij 

de club heeft zij ook vele uren als 
trainster de jeugd bijgestaan bij hun 
ontwikkeling in de turnhal. 
Naast mooie woorden van voorzitter 
Peter Grajer ontving zij een decoratie 
(speld) van het Turn Unie en een 
oorkonde van de club. Daarna was 
het de beurt aan de leden van de 
club om haar te feliciteren en te over-

laden met geschenken. Voorzitter 
Grajer had nog een mooie medede-
ling voor de aanwezigen. Met de 
Grote Clubactie heeft HBC Gymnas-
tics 9.500 euro opgehaald, dit bedrag 
komt ten goede aan de club. 
Monique denkt nog niet aan stoppen 
dus ligt een 50-jarig jubileum vast 
wel in het verschiet.

Monique Marchand 40 jaar verbonden 
aan de Heemsteedse gymnastiek

Monique Marchand toont trots opbrengst Grote Clubactie. Foto: Eric van Westerloo.

Door Harry Opheikens 

Heemstede - Gespannen koppies op 
het veld woensdag 30 november. Er 
zou een ‘nieuwe’ komen voor een 
proeftraining. Trainer Rob had al een 
veldje uitgezet met de pionnen, 
tenslotte wil je op de nieuwe speler 
indruk maken. 

Het is even na twee uur in de middag 
en komen er opeens roetveeg pieten 
het veld inrennen, pakken een bal en 
beginnen gelijk te voetballen.
Ho, ho, wel luisteren naar de trainer! 
En wie komt er eens kijken. Jawel, 
daar is Sinterklaas. Druk als altijd, 
maar toch ook even een momentje 
bij RCH. 

Vorig jaar stond Sint nog op doel, 
maar dit keer toch maar even aan de 
zijlaan als een soort spelbegeleider. 
Natuurlijk volop aandacht voor de 
hele kleine broertjes en zusjes, die 
ook naar de training waren komen 
kijken. 

En dan even aandacht voor de 
trainer. Die had vier vakken uitgezet 
en elk vak een land, dat op de WK 
meedeed. Natuurlijk Nederland, 
maar ook Argentinië, Brazilië en 
Spanje (speciaal voor Sinterklaas). 
De trainer wilde het dribbelen met 
de boel oefenen. Bal aan de voet en 

lopen, binnen- en buitenkant voet. 
De bal hooghouden, de bal stoppen 
met de voet. De Pieten deden ook 
goed mee. Sinterklaas was onder de 
indruk. 

Op een gegeven moment toch maar 
naar binnen voor wat limonade en 
aandacht voor Sint. Er mochten 
vragen gesteld worden. “Hoe komt u 
aan zo’n baard?” “Niet scheren”, zei 
Sinterklaas. “Waar is uw paard?”
“In de stal uitrusten, want hij moet 
binnenkort het dak op.” “Hoe oud 
bent u?” “Een jaar ouder dan vorig 
jaar”. En zo waren er legio vragen. De 
belangrijkste voor vandaag toch wel 
de vraag “Voor wie bent u op het 
WK?” Dat was best wel een lastige. 
Hoewel. Sint komt natuurlijk uit 
Spanje, dus…… Maar hij was toch 
ook wel een beetje voor Nederland, 
gelukkig maar. 

Vervolgens kregen de kinderen wat 
lekkers en een presentje en was het 
tijd voor een partijtje en ook nu 
deden de Pieten weer lekker mee, 
maar onze racers hadden toch wel 
een betere techniek. Tot slot natuur-
lijk de teamfoto met veel vrolijke 
kindergezichten. 

Dank u Sinterklaasje. Binnenkort alle 
foto’s op de facebookpagina RCH 
Jeugd.

Sint doet proeftraining bij RCH

Sint bij RCH. Foto: Harry Opheikens. 

SantaRun in Heemstede. Beeld aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Heemstede - December is feest-
maand. Sinterklaas is net vertrokken 
en Santa Claus is aangekomen. Wat is 
er nu leuker dan als een Santa Clous, 
met een kerstmuts op je hoofd, 
rondhollen.

In navolging van vele andere steden, 
vindt er dit jaar, op vrijdag 16 decem-
ber om 19 uur, de eerste SantaRun 
plaats in Heemstede. Deze funrun 
wordt georganiseerd door Lopers 
Company by Enno. Zij zorgen voor de 
mutsen en jij voor het plezier. Goede 
deal toch?
Iedereen kan meelopen omdat er in 
verschillende groepen met verschil-
lende tempo’s wordt gerend. Verza-
melen op vrijdag 16 december rond 
19 uur in de winkel op de Binnenweg 
35 in Heemstede.

Meld je vooraf aan bij Enno. Dat kan 
in de winkel of bel 0620410066, of 
stuur een mailtje naar:
info@loperscompanyheemstede.nl.

Loop mee met de SantaRun op vrijdag 16 december
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Door Bart Jonker

Heemstede – Openbaar vervoerder 
Connexxion hanteert per 11 
december een nieuwe dienstrege-
ling. De dienstregeling is te vinden 
op: www.connexxion.nl/nl/
resultaten/dienstregeling.

Verder wijzigt Connexxion enkele 
haltenamen in Heemstede, waar 
buslijn 340 (Haarlem-Centrum – 
Busstation Uithoorn vice versa) stopt. 
Het betreft de volgende halte-
plaatsen:

• Halte Blauwe Brug wordt halte 
Heemstede-Noord

• Halte Julianaplein wordt halte 
Heemstede-Centrum

• Halte Cruquiusweg wordt halte 
Heemstede-Zuid-Oost.

In de bus worden de nieuwe halte-
namen reeds als zodanig omge-
roepen. Op een later tijdstip worden 

de haltenamen op de halteplaatsen 
zelf aangepast, alsmede de video-
informatieschermen in de bus.

Connexxion: nieuwe dienstregeling en wijziging 
enkele haltenamen in Heemstede

Buslijn 340 van Connexxion. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Inwoners met een laag 
inkomen en weinig spaargeld kun-
nen vóór 1 januari 2023 eenmalig 
een kledingkaart voor hun kind(eren) 
aanvragen bij de gemeente. De kaart 
heeft een waarde van 100 euro en is 
bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. De 
kaart is in te wisselen bij meer dan 
10.000 (online) winkels in heel 
Nederland en is een jaar geldig.

Vergoeding uit het Kindpakket
De kledingkaart is een aanvulling op 
het Kindpakket. Via regelingen in het 
Kindpakket kunnen ouders een ver-

goeding krijgen voor bijvoorbeeld de 
sportclub, een laptop of school-
kosten.

Aanvragen kaart
Inwoners van de gemeente Heem-
stede die een uitkering ontvangen 
(via de IASZ) hoeven niets te doen. 
Zij krijgen automatisch bericht over 
de kledingkaart. Inwoners die geen 
uitkering krijgen, maar wel een laag 
inkomen hebben, kunnen de kaart 
aanvragen via iasz.nl/kledingkaart.

Richtlijn laag inkomen

Er zijn richtlijnen voor een laag 
inkomen. Voor een alleenstaande 
ouder is dit €1.361 netto per maand 
zonder vakantiegeld. Voor gehuwden 
of samenwonenden is dit €1.944 
netto per maand zonder vakantie-
geld. Voor spaargeld is de richtlijn 
maximaal €13.010.

Regelingen voor lage inkomens
Er bestaan veel andere regelingen 
voor inwoners met een laag 
inkomen. U kunt anoniem uw 
rechten berekenen op:
iasz.nl/berekenuwrecht.

Gemeente Heemstede biedt kledingkaart voor 
kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

Heemstede - Het buurtcomité rond 
het Oude Slot BCN (buurtcomité 
Nova) vindt het een goed idee om 
hun ervaringen te delen met de rest 
van de gemeente. Het buurtcomité 
komt met enige regelmaat bij elkaar. 
Zij bespreken dan zaken die van 
belang zijn voor de wijk. Dat kan van 
alles zijn. Schade aan de weg of het 
groen. De wens om in de buurt 
(verkeer) maatregelen te tre�en of 
overlast die wordt ervaren. Het 
comité voert om de zoveel weken 
overleg met de gemeente. De erva-
ring leert dat ontstane problemen 
dan veelal snel en adequaat worden 
opgelost door de gemeente. Ook als 
er plannen zijn voor renovaties in de 
buurt, vernieuwen riolering of 
verlichting, het buurtcomité wordt 
erbij betrokken. Zij fungeren als de 
ogen en de oren van de buurt en 
zorgen zo voor een �jne leefomge-
ving in hun wijk. Recentelijk werd 

gezocht naar plaatsten om status-
houders te huisvesten. In een derge-
lijk geval wordt het comité uitgeno-
digd mee te denken en te praten 
over de mogelijkheden of onmoge-
lijkheden. Uiteindelijk moet dat 
zorgen voor wel of geen draagvlak 
binnen de wijk. 
Het buurtcomité rond het Oude Slot 
is al enige jaren actief en met succes. 
Het buurtcomité Nova attendeert 
erop dat er in Heemstede nu nog 
weinig mensen zich hebben 
verenigd in een dergelijk comité en 
dat vindt het buurtcomité Nova een 
gemiste kans.  
Wil u meer weten hoe dat een derge-
lijk comité vorm te geven, wat de 
ervaringen zijn of gewoon eens infor-
matie in te winnen? Dan kunt u 
contact opnemen met het buurt-
comité Nova via: secretaris@
bcnheemstede.nl of kijk op de 
website: http://bcnheemstede.nl/.

Buurtcomité Nova: “Een wijkraad 
of buurtcomité is zinvol”

Vogelenzang - Zaterdag 10 decem-
ber is repaircafé Vogelenzang in het 
Dorpshuis aan de Henk Lensenlaan 
2a weer geopend van 10-13 uur. 
Aanleveren tot 12.30 uur.

Door de steeds grotere drukte was 
het de laatste paar keer een forse 
uitdaging voor de reparateurs om 
iedereen van dienst te zijn en moest 
men toch wel even wachten maar 
dat was voor de meesten geen 
probleem. Door het grotere besef dat 
we zuinig met materialen moeten 
omgaan alsmede de duurdere tijden 
vinden steeds meer mensen hun 
weg naar het repaircafé en dan is het 
wachten en kletsen aan de gezellige 
ko�etafel vaak ook nog leuk.  

Reparaties variëren van poppen-
huizen, CD-spelers en maaimachines, 
dus u kunt zeker een poging wagen 
tegen een geringe vrijwillige 
vergoeding. 

Inmiddels kan men ook terecht voor 
computerproblemen waarvoor u wel 
vooraf contact moet opnemen voor 
overleg.

Ook voor audio- en video-installaties 
is er nu een vrijwilliger die het leuk 
vindt om u aan huis te helpen met 
het oplossen van problemen.

Voor informatie:
repaircafevogelenzang@yahoo.com 
of 06-53561413.

Zaterdag 10 december repaircafé 
Vogelenzang open

Heemstede - Eens per jaar geven 
klanten van Waternet uit Heemstede 
hun meterstand door. Tot nu toe 
doen ze dat altijd in de maand 
december. Maar vanaf 2023 doen ze 
dat in de maand juni. Dan kunnen 
klanten hun meter beter a�ezen.

Watermeter
Bij mensen in Heemstede zit de 
watermeter vaak in een put in de 
tuin. In de winter zit er door kou dan 
vaak condens op de meter. Hierdoor 
lukt het niet altijd om de meterstand 
af te lezen. Om dat probleem op te 

lossen vraagt Waternet haar klanten 
vanaf 2023 om hun meterstand in 
juni door te geven.

Wat merkt u ervan?
Bent u klant van Waternet en woont 
u in Heemstede? Dan kunt u dit 
verwachten:
• In december 2022 geeft u nog 1 
keer uw meterstand in december aan 
Waternet door.
• Rond juni 2023 Waternet u opnieuw 
om uw meterstand door te geven. U 
krijgt daarvoor een brief of een 
e-mail. Vanaf dan blijft juni de maand 

dat u uw meterstand doorgeeft.
Het kan natuurlijk altijd voorkomen 
dat uw watermeter niet leesbaar is. 
Neem dan contact op met de klan-
tenservice via www.waternet.nl/
contact/. Of bel  0900-93 94 (normale 
bel-kosten). U kunt Waternet berei-
ken op werkdagen van 8.00 tot 17.00 
uur. De komende jaren gaat de 
Waternet de watermeters in de 
buitenputten vervangen. De nieuwe 
watermeters zijn niet gevoelig voor 
condens en dus beter leesbaar.

Bron: Waternet

Klanten Waternet Heemstede gaan meterstand in juni doorgeven
Rectificatie 
In het artikel motie D66 en GL 
van afgelopen week betre�ende 
het idee Theater de Luifel te 
verplaatsen naar de Binnenweg 
160 heeft zich een technische 
storing voorgedaan. Om die 
reden zijn zinnen weggevallen 
in het artikel. 
Wegens ruimtegebrek in onze 
krant is de correcte versie te 
lezen via www.heemsteder.nl.
De redactie biedt haar excuses 
aan voor het ongemak.

Heemstede/Bloemendaal - Zondag 
11 december gaat de nieuwe NS 
dienstregeling in. Deze is te vinden 
op: www.ns.nl/reisinformatie/dienst-
regeling.  NS raadt haar reizigers 
voorlopig nog steeds aan om de reis-
planner (kort) voor vertrek te raad-
plegen, om zo onaangename veras-
singen (m.b.t. uitval van treinen) te 
voorkomen. 

Nieuwe dienstregeling NS per 
11 december

Foto: Yinka Jan Sojinu

Den Haag - De Heemsteedse imker 
Pim lemmers was op bezoek in het 
Torentje in Den Haag.

Ruim een half uur lang samen heeft 
hij met minister-president Mark Rutte 
over bijen en de activiteiten ge-
sproken. 2023 wordt een BIJzonder 

jaar met o.a. het jubileumfeest van de 
Nationale Zaaidag op 22 april, 10 jaar 
bijen Tweede Kamer en het Catshuis, 
10 jaar bijen op het raadhuis van 
Heemstede, het stadhuis van 
Haarlem en 10 jaar bijen in de 
binnentuin van het provinciehuis. Tot 
slot 20 jaar bijen op ‘t Molentje.

Imker Pim Lemmers in het Torentje

Pim Lemmers en MP Mark Rutte.  Foto: RVD.

Muzikaal optreden van
De Vrolijke Noot

Heemstede - Op woensdag 14 
december van 14-16 uur houdt Stich-
ting De Vrolijke Noot in samenwer-
king met zorg- en welzijnsinstel-
lingen van Kennemerhart een vrolijk 
en muzikaal evenement voor 
mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking en ouderen. 
Locatie: de Luifel Herenweg 96, Heem-
stede. Het programma is toegankelijk 
voor iedereen. Kosten: €7,50. 
Aanmelden via: 
info@wiijheemstede.nl 
of 023 - 548 38 28.









De commissie- en raads-
vergaderingen worden live 
uitgezonden. Tijdens de 

commissievergaderingen kunt u 
inspreken. Insprekers kunnen zich 
van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl.

7 december 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Middelen
• Vaststellen bestemmingsreserve 

voor energietransitie
• Aanpak energieopgave Heemstede

8 december 2022, 20.00 uur
➜ Commissie Ruimte
• Manpadslaangebied, bepalen 

marsroute ontwikkelafspraken

Openingstijden gemeente
(Alleen op afspraak)
Maandag 8.30 - 17.00 uur
Dinsdag 8.30 - 17.00 uur
Woensdag 8.30 - 17.00 uur
Donderdag 8.30 - 19.30 uur
Vrijdag 8.30 - 13.00 uur

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede

HeemstedeNIEUWS
Gemeenteraad

Meer informatie: heemstede.nl
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Gemeentelijke 
activiteiten

8 december 2022, 19.30 - 21.30 uur
➜ Interactieve informatie-

avond over energie 
besparen en verduurzamen 
van uw woning 

Wilt u uw huis verduurzamen en 
heeft u hierover vragen? Kom naar de 
informatieavond en laat u informeren 
door de Heemsteedse energiecoaches 
van HeemSteeds Duurzamer. Kies zelf 
onderwerpen waarover u geïnformeerd 
wilt worden. Meld u aan via 
info@wijheemstede.nl of 023-548 38 28. 
Locatie: de Luifel

Gemeentehuis gesloten 
op 15 december vanaf 
15.00 uur 

Op donderdag 15 december 
2022 is de publieksbalie vanaf 
15.00 uur gesloten. Ook het 

uitreiken en aanvragen van documenten 
is niet mogelijk. 

De gemeente publiceert 
o�ciële bekendmakingen 
en kennisgevingen van 
onder andere vergunningen, 

onthe�ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl. 

O�ciële bekendmakingen 

Benieuwd wat er in uw buurt gebeurt? 
De dienst ‘Berichten over uw 
buurt’ van MijnOverheid houdt 
u via e-mail op de hoogte van 

ontwikkelingen die van invloed zijn op 
uw directe woonomgeving. Zoals het 
kappen van een boom, plaatsing van een 
dakkapel, verbouwing van een woning 
en/of het organiseren van een evenement. 

7,5 miljoen Nederlanders ontvangen 
binnenkort een welkomstmail
Bent u ouder dan 25 jaar? En heeft u een 
actief account op mijn.overheid.nl? 
U ontvangt dan binnenkort een 
welkomstmail. In deze e-mail staat dat 
u automatisch bent aangesloten op 
de dienst ‘Berichten over uw buurt’. 
Overheidsorganisaties zoals gemeenten, 
provincies en waterschappen bieden 
op deze manier gemakkelijk en snel 
inzicht in ontwikkelingen rondom uw 
woonomgeving. 

Ga voor meer informatie naar de website 
mijn.overheid.nl.

O�ciële 
bekendmakingen

➜ plaatsen tijdelijk stretchdoek/tent 
(8 maanden) voor uitvaartdienst, 
Herfstlaan 3

➜ interne constructieve wijziging, 
Julianalaan 17

➜ interne constructieve wijziging, Prof. 
Asserlaan 23

➜ aanleg propaan (gas)tank voor 
energievoorziening van blaashal, 
Sportparklaan 8

➜ uitbouw met opbouw en balkon, 
Valkenburgerlaan 42

Recti�catie geweigerde 
omgevingsvergunning:
➜ herstel stormschade topgevel aan dak, 

Herman Heijermanslaan 1. De aanvraag 
omgevingsvergunning is door de 
aanvrager op 28 september 2022 
ingetrokken

➜ vervangen enkelglas naar dubbelglas 
restaurant Landgoed Groenendaal, 
Groenendaal 3

➜ vergroten dakkapel, Meerweg 6
➜ uitbreiden woonhuis, plaatsen 

dakterras, plaatsen dakkapellen en 
na-isoleren bestaande kapconstructie, 
Overboslaan 21

Aanvraag omgevingsvergunning 
buiten behandeling gesteld:
➜ verplaatsen uitweg/inrit, Lentelaan 14

Ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning:
➜ afwijken van bestemmingsplan voor 

verhuur woning voor Airbnb in de 
zomerperiode 2023, Lijsterbeslaan 20

➜ verbreden balkon, Valkenburgerplein 22

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw, Cruquiusweg 136
➜ nieuwbouw detailhandel en 6 

appartementen, Kerklaan 113B

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen stalen hekwerk/poort, 

Heemsteedse Dreef 126
➜ interne constructieve wijziging, Hendrik 

de Keyserlaan 4

Fiets veilig, �ets verlicht
De donkere dagen van het jaar 
zijn weer aangebroken. Zorg dat u 
goed zichtbaar bent in het verkeer! 

Staat de straatverlichting aan? Dan is het tijd 
om ook uw �etsverlichting aan te zetten. 
Maar ook bij regen of mist is verlichting 
verplicht. Met de online �etscheck controleert 
u makkelijk of uw �etsverlichting en -re�ectie 
in orde is. Ga hiervoor naar vvn.nl/�etscheck. 

Boom weg bij mij 
in de straat?

Vergunningen, plannen en regelgeving. Via de e-mail blijft u automatisch 
op de hoogte van ontwikkelingen in uw omgeving.

E-mailservice ‘Berichten over uw buurt’
via MijnOverheid

Zo weet u ervan!

Plet je pakketje
Maak uw kartonafval klein, 
dan past er meer papier in de 
papierbak! Na pakjesavond 

of kerst veel karton en/of papier in 
huis? Op woensdag 7 en 28 december 
tussen 11.00 en 16.00 uur staat er een 
vrachtwagen van Meerlanden voor de 
kerk aan het Valkenburgerplein waar u 
uw karton en papier kunt brengen.

Warme winterkleding 
voor iedereen

Ook voor kinderen van ouders 
die dit eigenlijk niet kunnen 
betalen moeten nieuwe 
schoenen of een warme winter-

jas mogelijk zijn. Inwoners met een laag 
inkomen kunnen daarom vóór 1 januari 
2023 eenmalig een kledingkaart voor hun 
kind(eren) aanvragen. De kaart heeft een 
waarde van 100 euro en is bedoeld voor 
kinderen tot 18 jaar. De kaart is in te wisse-
len bij meer dan 10.000 (online) winkels in 
Nederland. Kijk voor de voorwaarden en 
aanvragen op iasz.nl/kledingkaart.

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Verlenen evenementenvergunning:
➜ kerstboomverbranding gemeente 

Heemstede op 11 januari 2023 van 
18.00 tot 22.00 uur. De Vrijheidsdreef is 
op 11 januari 2023 afgesloten van 12.00 
tot 12 januari 2023 12.00 uur

Verwijdering vaartuig:
➜ rode polyester jetboot, genaamd La 

Liberta, Zuider Buiten Spaarne ter 
hoogte van park Meermond

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakkapellen, 

Chr. Bruningslaan 14
➜ interne constructieve wijziging, 

Cloosterweg 14




