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Herfstig Heemstede in beeld
Heemstede -  Een giftige 
zwam, deze grote bostrech-
terzwam (clitocybe phyllophi-
la ) gefotografeerd in wandel-
bos Groenendaal. Deze komt 
voor in loof- en naaldbossen, 
vaak in dik strooisel op voe-
dingrijke bodems en groeit 
in groepen of heksenkringen. 
De zwam op de foto stond 
echter alleen. De hoed is ge-
welfd, golvend en wit, soms 
vleesachtig wit. De steel is hol aan de verdikte basis, de geur is 
sterk zwammig.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Politie geeft leerlingen voorlichting over cyberpesten
“Pesten doet meer pijn dan je arm breken”
Heemstede - Bij SportPlaza Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 
staat een politiebus, het Mobiel 
Media Lab. Met het innovatieve 
Mobiel Media Lab test de politie 
op een laagdrempelige manier 
haar communicatiemiddelen.

Vrijdagochtend 6 december ont-
ving wijkagent Renz van Ton-
geren groepen 8 van de Icarus-
school en de Molenwerfschool 
om een quiz met soms confron-
terende vragen  te spelen. Vragen 
over cyberpesten, sexting, groo-
ming, stalking. Het is wat dringen 
in de bus met de vele kinderen, 
maar Renz kan starten met Ka-
hoot, een onderwijsplatform uit 
Noorwegen dat werkt met multi-
ple choice-quizzen genaamd ka-
hoots. Er staan tablets op de ta-
feltjes zodat de kinderen zelf mee 
kunnen spelen met de vragen 
die op het grote scherm getoond 
worden. Er komen vragen als: 
‘Wordt er op onze school gepest?’ 
“Bij ons niet hoor!” Dat wankelt 
later dus. Er komen wel verhaal-
tjes waaruit blijkt dat pesten meer 
pijn doet dan een arm breken. “Is 
pesten strafbaar?” Nee, maar het 
kan wel leiden naar strafbaar ge-
drag. “Wat is sexting?”

Bijna alle kinderen weten de ant-
woorden al te geven. Een film-
pje waarin een meisje haar naak-
te bovenlichaam filmt en door-
stuurt naar haar ‘vriendje’ wordt 
door dat vriendje gedeeld met 
klasgenootjes met de nodige her-
kennende knikjes en blikken naar 

het bewuste meisje, waarna er 
een discussie over schuld begint. 

Burgemeester Astrid Nienhuis, 
cyberburgemeester voor 35 ge-
meenten, vertelt dat je leven te-
genwoordig deels online af-
speelt, je hebt er een wereld bij 
waar het weleens misgaat. Wijk-
agent Renz vertelt hoe een 93- 
jarige mevrouw eens het Media 
Lab binnenliep en hoorde dat er 
lessen over pesten gegeven wer-
den. Ze moest huilen omdat ze in 

haar jonge jaren ook gepest was, 
waar ze nog last van heeft.

Renz reageert nog even op die 
blote foto. Die gaat nooit meer 
weg, zit ergens opgeslagen en 
kan altijd terugkomen, waar dan 
ook, want die gaat van telefoon 
naar telefoon. Je hebt er geen re-
gie meer over. Doe dat dus nooit! 
“Zelfs een onschuldig fotootje 
op het strand in je zwembroekje 
kan gemanipuleerd worden”, ant-
woordt Renz op de vraag van een 

jongen. Pesten zelf is niet straf-
baar, maar het kan van kwaad 
tot erger komen. Er kunnen dan 
wel zaken gebeuren die strafbaar 
zijn. Straffen voor meerderjari-
gen. Voor kinderen, ook dat we-
ten de kinderen al, is er bureau 
Halt.

Goed dat de politie aan cyber-
pesten die aandacht geeft, want 
voorkomen is beter dan genezen.

Ton van den Brink

Heemstede - De meest bijzonde-
re handgemaakte kerstballen in 
Heemstede? Ja, vraag maar aan 
de 89-jarige mevrouw Phien Sie-
burgh-van den Bout. Zij maakt al 
35 jaar zelf de meest unieke en 
bijzondere glazen kerstballen, 

het hele jaar door. Als enige in 
Nederland.
Haar raam, kerstboom en huis-
kamer zijn waarachtig een fraai 
kerstballenmuseum. Meer dan 
150 zelfgemaakte kerstballen 
hangen in haar kerstboom, die 

trots in haar huiskamer prijkt. 
Elke bal is een kunststuk op zich.
“De handgeblazen ballen neem 
ik af van een glasblazer uit Lim-
burg”, vertelt Phien. “Die stond 
een keer op een kerstmarkt en ik 
vroeg hem of hij glazen kersbal-
len voor me wilde blazen. Aan-
vankelijk zei hij nee, totdat we 
een keer naar hem in Limburg 
zijn gegaan waar ik hem liet zien 
wat voor kerstballen ik zelf maak-
te.  Hij was meteen onder de in-
druk en sindsdien levert hij me de 
glazen ballen in alle vormen, ook 
de pieken voor in de boom. He-
laas houdt hij er binnen afzienba-
re tijd mee op om glazen ballen 
te blazen. Op dit moment krijg ik 
alleen nog de ronde kerstballen 
van hem.”

Phien heeft speciale elastieken 
netjes die ze over de ballen heen-
trekt en die ze volrijgt met kraal-
tjes. Niet zomaar kraaltjes, maar 
heel fijne en kleine kraaltjes, in al-
le kleuren en maten, een uiterst 
precisiewerkje. “Deze kraaltjes ko-
men speciaal vanuit New York in 
de Verenigde Staten en zijn hier 
niet verkrijgbaar, omdat ze zo 
minuscuul zijn”, verklaart ze. “Van 
ster- tot bloemmotieven, ik maak 

er van alles mee. Omdat het zulk 
fijn en klein materiaal is, luistert 
alles heel nauw. Ik doe er daar-
om circa twee dagen over om 
zo’n kerstbal te maken.  Over een 
piek zelfs drie dagen. Dat moet 
heel voorzichtig, want die zijn ex-
tra kwetsbaar. Naast kerstballen 
maak ik ook allerlei soorten ket-
tinkjes”, aldus Phien.

Meer informatie op tel.nr.:
023-5283690.

Bart Jonker

Fraaie handgemaakte kerstballen uit Heemstede

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

en zie ook onze
feestaanbieding

op pagina 7

Gourmetschotels 
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OPEN!
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-
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KERST(KADO)

MARKT
-

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €23,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

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

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

De Heemsteder 
rondom de 
feestdagen

Heemstede - Tijdens de feest-
dagen wijzigen de verschij-
ningsdata van de Heemste-
der. De krant verschijnt niet 
op eerste kerstdag woensdag 
25 december, maar op vrijdag 
27 december.

De daaropvolgende krant ver-
schijnt niet op Nieuwjaarsdag 
woensdag 1 januari, maar op 
donderdag 2 januari. De dead-
line voor het aanleveren blijft 
voor deze beide data ongewij-
zigd: dinsdag voor 12 uur.

Nieuwjaarskaartjes 
bezorgers
Volgende week woensdag 
(18 december) kunt u de be-
zorgers van Verspreidnet met 
een nieuwjaarskaartje ver-
wachten. Let op: zij geven dit 
gelijk met de Heemsteder af. 
Wilt u uw bezorger danken 
voor de wekelijkse krant in 
de bus, gebracht door weer 
en wind, geef dan een klei-
nigheid. Voor hen een extra 
centje en een goede motivatie 
om in 2020 weer net zo trouw 
‘uw Heemsteder’ te bezorgen.

Bezorgklachten via Verspreid-
net op 0251-674433 of:
info@verspreidnet.nl.

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

Arjen van der Slikke 
keurslager
J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
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Kerkdiensten

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73 Heemstede

Zondag 15 december, 10u.
 Spreker: Albert Oderkerk.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 Bennebroek

Zondag 15 december: JOOST 
met ds. Jolien Nak

Derde Adventszondag

www.pkntrefpunt.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88 Heemstede

Zondag 15 december, 10u. 
Eucharistieviering. Bavokoor. 

Pater Tristan.

Maandag 16 december, 19u. 
Meditatieve Adventsviering. 
Dameskoor. Pastor A. Dekker.

Donderdag 19 december, 9u. 
Eucharistieviering. Pastor R. 

Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67, Bennebroek

3e Adventszondag
Ds. Dirk Jorissen

Zondag 22 december, 15u.
Bekende en minder bekende 

kerstliederen.

Na de dienst glühwein en warme 
chocomelk (Jagershuis).

www.hervormdpknbennebroek.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A Heemstede

Zondag 15 december
Derde Adventszondag

Oude Kerk, 10u.
ds. A. Molendijk

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

Zondag 15 december, 10u. 
Voorganger ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Zoals al eerder vermeld hoort 
Zandvoortselaan 167 (+ boven-
woning) ook binnen het bouw-
project van 1927. Op 1 mei 1896 
opende dhr. E. H. Brokmeier in 
Zandvoort een bierbottelarij en 
slijterij. Het jaar daarop werd de 
zaak verplaatst naar de overzij-
de van de Kosterstraat. De vol-
gende verhuizing had plaats in 
1899 naar de Haltestraat waar 
de zaak gevestigd zou blijven 
tot 1 maart 1966. In 1925 werd 
er zelfs een winkel in Arnhem 
geopend.
Op 28 juni 1928 opent E.H. 
Brokmeier een filiaal in Heem-
stede en verkocht wijnen, bie-
ren en dranken. Op 22 decem-

ber 1928 stond er een leuke ad-
vertentie in ‘Bloemendaals Edi-
tie’. Vanuit elke letter in ‘E.H. 
Brokmeier, Aerdenhout’ werd 
een dranknaam geformeerd. In 
1935 kostte een fles rode port 
fl. 1,30, een fles Sherry fl. 1,75.
De naam Brokmeier blijkt wel 
lastig te zijn geweest, want in 
advertenties en zelfs in adres-
senboeken wordt soms de 
naam ‘Broekmeier’ gehanteerd.
E.H. Brokmeier overleed op 7 
oktober 1945. Zijn vrouw zette 
de zaak voort. Filiaalhouder was 
dhr. Mulder. De zaak heeft al-
tijd E.H. Blokmeier als naam be-
houden. De zaak heeft nog lang 
voortbestaan tot in 2006. Een 

opvolger was er niet. In 2006 
werd het pand omgebouwd tot 
filiaal van de ABN-AMRO. Op 11 
mei 2012 sluit het ABN-AMRO-
kantoor weer. Atelier Verart was 
de volgende gebruiker van het 
pand, waar diverse kunstten-
toonstellingen werden gehou-
den.
Op dit moment zit visspeciaal-
zaak ‘Oléron’ op nummer 167. 
Jan Barnhoorn en zijn vrouw 
Fiona openden de zaak in mei 
2018.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van 8 december 2019. 
De toen-foto is een fragment 
van een foto uit het ‘Stichting 
Albert Heijn Erfgoed’ uit de ja-
ren 70.

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (79)

COLOFON
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Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
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Openingstijden
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donderdag van 8.30-16.00 uur

Aanleveren van advertenties
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tent, dat door ons in deze krant ge-
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of tekstmateriaal niet beschikbaar 
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uitgever!

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

Milieu
Onze krant wordt volle-
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papier van verantwoor-
de herkomst.
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de Heemsteder

Mid-Adventviering in 
de OLV Hemelvaartkerk
Heemstede - Op zondag 15 
december, zondag Gaudete, 
wordt om 10 uur een Mid-Ad-
ventviering gehouden in de He-
melvaartkerk, aan het Valken-
burgerplein in Heemstede. Na 
deze Hoogmis wordt u koffie 
of thee met iets lekkers aange-
boden. Om in kerststemming te 
komen zal dan ons dames- en 
herenkoor een klein koffiecon-
cert geven achterin de ontmoe-
tingsruimte van de kerk.
Verschillende kerstliederen 
worden ten gehore gebracht, 
natuurlijk is er ook mogelijk-

heid om mee te zingen. Di-
rigent Olof Vugs en organist 
Frans van Ittersum laten ook in-
strumentaal van zich horen op 
piano en orgel.
Rondom de versierde kerst-
boom is er gelegenheid om met 
elkaar een praatje te maken of 
samen een spelletje te doen. De 
kelen worden gesmeerd door 
een lekker drankje. Op deze ma-
nier wil de OLVH kerk haar vrij-
willigers bedanken voor hun 
hulp tijdens het afgelopen jaar.

U bent van harte uitgenodigd.

Schilderij geveild met afkondiging 
Vrede van Münster in Haarlem
Heemstede/Amsterdam - Op 2 
december is bij Arts and Antique 
Goup (AAG), veilinghuis in Am-
sterdam, een schilderij door Rom-
bouts geveild van de afkondi-
ging van de Vrede van Münster in 
Haarlem. Getaxeerd op 6.000 tot 
10.000 euro, werd het op 25.000 
euro afgehamerd. Het werk is 
door een Nederlandse particulier 
aangekocht. Op 15 mei 1648 is in 
de Vredeszaal van Münster het 
verdrag getekend door de Neder-
landse en Spaanse ambassadeurs 
waarmee een officieel einde 
kwam aan de zogeheten Tachtig-
jarige Oorlog. Adriaan Pauw, Heer 
van Heemstede, vertegenwoor-
digde het gewest Holland en nam 
een vooraanstaande plaats in bij 
de onderhandelingen. Op 5 juni 
is de proclamatie door de plaat-
selijke bestuurders aan het volk 
verkondigd. In Amsterdam, Den 
Haag, Antwerpen, Brussel en ver-
der voornamelijk in meeste de 
steden van de Nederlanden.  Van 
deze gebeurtenis in de Spaarne-
stad zijn tot op heden in totaal 
zeven schilderijen bekend, vier 
van Cornelis Beelt en drie  van 
Gillis Rombouts, Vier daarvan zijn 
in particulier bezit en drie in mu-
sea.

Gillis Rombouts
Het thans geveilde olieverfdoek 
meet 78 x 110 centimeter, aan-
geboden door een Nederland-
se particulier is vervaardigd door 
de Haarlemmer Gillis Rombouts 
die van 1630 tot 1672 leefde. Op 
het versierde  balkon voor het 
stadhuis zien we een zevental be-
stuurders. Aan de balustrade is 
het wandtapijt ‘De val van Dami-
ate’ opgehangen.  Op alle beken-
de schilderijen hangt aan het to-
rentje van het raadhuis een wit-
te vlag. Op de Grote Markt staan 
mensen verspreid. Op basis van 
de kleding wordt vermoed dat de 
meeste schilderijen pas in later 
tijd rond 1660-1670 zijn vervaar-
digd op bestelling van vermo-
gende Haarlemmers. Niet in een 
Haarlems museum, maar voor zo-
ver bekend is één afbeelding in 
bezit van een Haarlemmer.

Cornelis Beelt
Van Cornelis Beelt is weinig be-
kend. Geboren omstreeks 1612 
is hij 1630 in Haarlem getrouwd. 

Foto’s aangeleverd

Hij was ingeschreven als lid van 
het plaatselijke Sint Lucas Gilde 
en zou voor 1702  zijn overleden. 
Beelt maakte o.a. diverse strand-
gezichten in Scheveningen en 
Egmond. Het Frans Hals Museum 
bezit een schilderij van het stad-
huis en de Grote Markt, maar los-
staand van de afkondiging der 
Vrede. Van die gebeurtenis zijn 
intussen wèl 4 afbeeldingen van 
hem bekend, o.a. 1 in het Am-
sterdam (Historisch) Museum, 1 
in de Hermitage van  Sint Peters-
burg en 1 in de Michaelis Collec-
tion van Kaapstad. Op zijn doe-
ken staat een rijtuig bespannen 
met 2 paarden. Verondersteld is 
dat het hier om een staatsiekaros 
van Pauw zou gaan, maar deze is 
na zijn vertrek uit Munster niet 
naar zijn buitenverblijf in Heem-
stede, maar naar de hofstad ge-
reisd om met de Staten van Hol-
land verder te overleggen.

Hans Krol

Trefpuntlezing 
‘De ster achterna’
Heemstede - Op dinsdag 17 de-
cember houdt Michiel Kersten om 
13.30 uur de lezing ‘De ster ach-
terna’ in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. De verbeelding 
van de geboorte van Christus en 
de daarbij behorende aanbid-
ding van herder en de koningen 
behoort te de meest geliefde on-
derwerpen in de westerse kunst. 
In deze lezing laat Michiel Kersten 
aan de hand van voorbeelden uit 
duizend jaar kunstgeschiedenis 
zien hoe traditie de verbeelding 
van het verhaal bepaalde. Maar er 
zijn kunstenaars die heel bewust 
van de traditie afweken en er een 
eigen interpretatie aan gaven zo-
als Rembrandt en Jan Steen. En-
tree is € 5,-. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of op werkdagen 
tussen 9-13 uur: tel.: 5483828.

Workshop 
kerstkransen 
maken
Heemstede - Op vrijdag 13 de-
cember wordt er onder leiding 
van Josje Groot van Duijn in een 
workshop kerstkransen gemaakt 
bij WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede, van 
9.30-12.00 uur.  De workshop is 
inclusief alle materialen, het eni-
ge wat u mee hoeft te nemen is: 
een snoeischaar, schaar en even-
tueel een lijmpistool. Kosten: 
€ 25,-. Reserveren is verplicht, via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch van op werkdagen tussen 
9.00-13.00 uur: tel.: 548 38 28.
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Heemstede - Wat kunnen we 
nu precies doen om niet te veel 
aan te komen, maar wel te ge-
nieten van al het lekkers wat bij 
deze tijd van het jaar hoort.
Cecil van Eeken, voedingsdes-
kundige van LaRiva en al meer 
dan 15 jaar werkzaam met da-
mes en heren die een gezond 
gewicht willen hebben of willen 
behouden.
“Allereerst”, aldus Cecil; “Waar-
om helemaal losgaan met eten? 
Waarom niet met mate, geniet 
vooral van de smaak, niet van 
de hoeveelheid. Bepaal van te-
voren wat u gaat eten en eet 
niet meer dan u van plan bent.”
Zijn er gerechten die we beter 
niet kunnen eten? “Onzin, zegt 
Cecil, eet alles, proef alles,
maar niet te veel.”

 En…alcohol?
“Dat hoort er toch ook bij, een 
fijn gerecht met een heerlijke 
wijn, dat streelt de smaakpapil-
len! Maar drink er ook veel wa-
ter bij, wissel het een beetje af, 
wijn bevat veel calorieën net 
zoals alle andere alcoholische 
dranken.”

Desserts, lekker maar overbodig?
“Zeker niet, meestal een zalige 
afsluiter van een goed diner, je 
kunt b.v. voor iets met fruit kie-
zen, of iets met schuim.”

Zijn er nog meer praktische tips?
“Ja, maak een goede bood-
schappenlijst, ook voor de da-
gen voor Kerst en erna, koop 
vooral niet te veel. Geef evt. 
overgebleven voedsel mee aan 
uw gasten. Kies verstandig als 
u uit eten gaat, neem het menu 
van tevoren door, overleg des-
noods even met ons.”

“Houd uzelf niet voor de gek, 
Kerst en Oud en Nieuw; het zijn 
maar 4 dagen, alles wat u nu 
extra aankomt moet er straks 
weer extra af!”

En dus?
 “Als u nu al van plan bent om 
iets aan uw figuur te doen in 
het nieuwe jaar, onderneem nu 
alvast actie, des te sneller heeft 
u weer het figuur dat u wilt. Bel 
nu voor een gratis en vrijblij-
vende figuuranalyse en weet 
nu al wat het resultaat in 2020 
zal zijn.”

Maar wel genieten?
“Zeker! Wel genieten, heerlijk 
de feestdagen, op naar een ge-
zond en slank 2020!” aldus Cecil.

LaRiva, Instituut voor Natuur-
lijke Figuurcorrectie. Raadhuis-
straat 27, Heemstede.
Tel: 023 547 44 19,
www.lariva.nl.

Buurtbewoners klagen over wissellocatie 
scholen in voormalig politiebureau
Heemstede - In de commissie sa-
menleving van 3 december werd 
uitgebreid ingesproken over het 
Integraal Huisvesting Plan (IHP) 
scholen. Mevrouw Kerkvliet sprak 
in namens 20 bewoners rond het 
oude politiebureau. De omwo-
nenden beschouwen zichzelf als 
ervaringsdeskundigen. Zij we-
zen op de gevaren die ontstaan 
bij het halen en brengen van 
kinderen op de smalle Kerklaan. 
Kiss- and- Ride gaat niet wer-
ken, volgens de inspreekster. 
Zoek naar parkeerplaatsen om 
de hoek langs de Provinciënlaan. 
Het huidige fietspad is gevaar-
lijk, de aan- en afvoer bij de Aldi 
plus de bezoekers aldaar maken 
de Kerklaan onveilig. De kruising 
met de Blekersvaartweg is nu 
al een gevaarlijk punt. Wethou-
der Struijf (PvdA) neemt de ver-
keer- en veiligheidssituatie mee 
bij het plan het gebouw als tijde-
lijke school in te richten. De be-
woners vrezen ook voor overlast 
van geluid en inkijk. De heer Tim-
mermans sprak in namens de om-
wonenden van de Crayenester-
school. Hij vindt dat de gemeen-
te met een realistisch plan moet 
komen. Hij had tekeningen ge-

zien waarbij de pas tien jaar ou-
de kleuterschool moest worden 
gesloopt. De school wil groeien 
van 12 naar 17 lokalen. De school 
wil wel blijven op de huidige lo-
catie, maar kan ook naar de ou-
de Bronstee Mavo, waarna de Ja-
cobaschool dan naar de Craye-
nester kan. Over het herbouwen 
van de kleuterschool weet de 
wethouder niets, dat is kennelijk 
een plannetje van de school. De 
heer Windt zit in het bestuur van 
de Evenaar.  Hij kent in Drachten 
een school die in 7 weken tijd vol-
ledig is gerenoveerd en verduur-
zaamd. Dat wil hij ook bij de Eve-
naar en vraagt voorfinanciering 
van de gemeente. Bestuurder van 
zes scholen de heer Bronstring 
zag niets in het zeven wekenplan. 
Hij had het geprobeerd in Zwa-
nenburg met dezelfde architect 
uit Drachten. Die kreeg het niet 
voor elkaar, dus hij vond deze op-
tie niets. Hij is positief over de be-
sluitvorming rond het IHP. Het 
plan geeft een duidelijke richting 
zowel aan de gemeente als aan 
de scholen die weten waar ze aan 
toe zijn. Wethouder Struijf kon al-
les pareren. De bewoners rond de 
wissellocatie zijn gehoord via een 

klankbordgroep, de verkeersvei-
ligheid wordt onderzocht. Twee 
verdiepingen van de aangren-
zende flat krijgen geluidweren-
de maatregelen, parkeren wordt 
onderzocht net als het fietspad. 
Hij wil kapitaalvernietiging bij af-
braak kleuterschool voorkomen. 
Pas in 2021 volgen meer beslui-
ten: het is nu nog veel te vroeg. 
De schoolbesturen hebben geza-
menlijk hun steun gegeven aan 

de IHP-plannen. Dat er iets moet 
gebeuren bij alle tien de basis-
scholen is bekend. De overheid 
wil ruime, lichte en vooral een ge-
zond binnenklimaat in alle basis-
scholen. Het plan in Heemstede 
loopt 20 jaar en kost om en nabij 
de 40 miljoen.

Eric van Westerloo

Druk bezochte avond thema-avond over klimaat
Heemstede - Café de Eerste Aan-
leg was het decor van een door 
de VVD Heemstede georgani-
seerde avond op 9 december, 
met interessante sprekers over 
het klimaat.

Urgenda voorvrouw Marjan Min-
nesma stond om acht uur te trap-
pelen om haar klimaatboodschap 
uit te dragen aan de zestig aan-
wezigen. Zij won verschillende 
rechtszaken tegen de staat, die 
aldus gemaand werd om in ac-
tie te komen met klimaatmaatre-
gelen. Minnesma haar streven is 
om voor 2030 de omslag te ma-
ken naar duurzame energie. Hier-
door moet de opwarming van de 
aarde worden tegengegaan. Zelf 
begon zij met de aanschaf van 
de eerste  elektrische auto die in 
Zweden werd gemaakt. Er wer-
den mensen enthousiast en voor 
ze het wist had ze 300 auto’s ver-
kocht en werd haar betrokken-
heid bedrijfsmatig. In China kocht 
ze duizenden zonnepanelen. 
Geen bank in Nederland wilde 
het financieren maar de Chinezen 
wel. Intussen droeg ze haar bood-
schap uit via bijeenkomsten, be-
drijfsbezoeken en via de politiek. 

Doemscenario’s kwamen voor-
bij. De stijging van de zeespiegel 
die door de commissie Veerman 
in 2008 nog werd geschat tussen 
de 80 en 120 cm zou, na recen-
te publicaties, al oplopen tot 2,5 
á 3 meter. Er zijn doelen gesteld 
om de opwarming niet meer dan 
1,5 te laten stijgen. Nu wordt ver-
wacht dat wij richting de 2 á 3 
graden gaan, met de nodige de-
sastreuze gevolgen van dien. Pre-
mier Rutte kreeg een sneer door 
te stellen dat hij in Europa (Ma-
drid) een ander beleid uitdraagt 
dan in Nederland. 
Minnesma zoekt nadrukkelijk 
de samenwerking met grote be-
drijven die goed zijn voor 40% 
van de uitstoot van CO2.  Min-
nesma had het allemaal liever 
sneller zien gebeuren, maar vol-
gens haar zijn de wetenschap-
pers met het klimaatverhaal aan 
de haal gegaan, zodat doelen pas 
in 2050 moeten worden gehaald. 
Intussen heeft ze 700 organisa-
ties achter zich staan waarmee ze 
intensief samenwerkt. Kernener-
gie vindt zij te lang gaan duren, al 
is ze niet tegen. Als je naar andere 
in de wereld wijst begin dan eerst 
bij jezelf is haar devies.

Ook Professor Andy v.d. Dobbel-
steen kreeg het woord. Expert op 
het gebeid van duurzaam bou-
wen. Er zijn zoveel mogelijkhe-
den je huis te verduurzamen dat 
het je gaat duizelen. Met de hui-
dige opwarming van 1,4 graden 
(het hoogste in de wereld) vindt 
hij dat er nu iets moet gebeuren. 
Een gezin stoot 8,2 ton CO2 uit 
wat gelijk staat aan één voetbal-
veld. Wij gebruiken dus veel meer 

dan de natuur aankan. Voor Am-
sterdam ligt er al een globaal plan 
(per stadsdeel) klaar hoe energie 
moet worden opgewekt. Trans-
port van warmte via buizen on-
der de grachten is daarbij heel 
apart. 
Een leerzame avond voor hen die 
het onderwerp na aan het hart 
ligt.
 
Eric van Westerloo

WWF bij Tuincentrum
De Oosteinde
Hillegom - Op zondagmiddag 
15 december staan de vrijwil-
ligers van het WWF-regiote-
am traditiegetrouw met een 
kraam bij Tuincentrum De Oos-
teinde, Zandlaan 22 in Hille-
gom. Klanten van het tuincen-
trum kunnen bij de kraam te-
recht voor meer informatie en 
voor het kopen van WWF-ar-
tikelen bijvoorbeeld als origi-
neel kerstcadeau. Daarnaast 
organiseert het WWF-team 
vanuit de stand leuke, creatie-
ve activiteiten voor kinderen 
van 4 tot en met 12 jaar.
In de kraam staat een keur van 
WWF-artikelen. Van een han-
dige en duurzame dopper, tot 
leuke pennendoosjes en no-
titieboekjes, gave dierenknuf-
fels en mooi kinderservies. Al-
le aankopen dragen bij aan na-
tuurbescherming over de hele 
wereld. Alle bee(s)tjes helpen!
 Kinderen kunnen een WWF-

kerststukje en een rugzak-
je versieren. Deelname kost 
€ 5,. Jonge WWF-leden (Ran-
gers) betalen € 4,50. (Denk aan 
je Rangerpas of Ranger pas-
poort).
Ook mag iedere deelnemer 
een envelop trekken waarin al-
tijd een leuke prijs zit. Het tuin-
centrum stelt veel materiaal 
ter beschikking. De gehele op-
brengst komt dan ook ten goe-
de aan het WWF, waarvan de 
Nederlandse tak Wereld Na-
tuur Fonds heet. Aanmelden 
graag, maar is niet verplicht, 
door een e-mail met NAW-ge-
gevens te sturen naar mee-
renbollenstreek@wnfregiote-
am.nl.
 
Stuur voor meer informatie 
een e-mail naar meerenbollen-
streek@wnfregioteam.nl
of bel tussen 19-21uur  naar 
0172-518929.

Afgelopen maandagavond 
waren ook GroenLinksers aan-
wezig in het bomvolle cafe de 
Eerste Aanleg om te luisteren 
naar Marjan Minnesma van 
Stichting Urgenda en daar-
na naar Andy van der Dobbel-
steen , hoogleraar Cimate De-
singn & Sustainability aan de 
TU Delft. Het was de tweede 
avond in een reeks van drie.
Thera : “Goed dat de VVD daar 
uitgebreid aandacht aan be-
steedt.”
Peter : “Ik was er de eerste keer ook bij. Een mooi programma, 
eerst internationaal, deze week nationaal en nog een derde 
avond lokaal. Dan ben ik er weer bij.”

Thera van der Heijden (GL-raadslid)
 Peter Zoetemeijer (GL-lid)

INGEZONDEN: POLITIEK

VVD, GroenLinks 
en de energie-
transitie

rc itect innen  ont erp e ve re 
moet in overleg met de schenker
Heemstede - De gemeente gaat 
samen met de architect van 
het winnende Belvedère-ont-
werp opnieuw aan tafel met de 
schenker. Zoals eerder in deze 
krant opgetekend ontstond er 
een impasse in de raadsverga-
dering van 28 november. Tegen 
de afspraak in is de schenker, de 
heer Bids, niet geraadpleegd en 
op de hoogte gehouden van de 
voortgang. Het resultaat van de 
ontwerpen van zes architecten 
bleek niet alleen bij de schenker 
in slechte aarde te zijn gevallen, 
maar ook bij een breed publiek in 
Heemstede.

De Valk (HBB) stelde voor na de 
bekendmaking van het winnen-
de ontwerp een nieuwe verkie-
zing uit te schrijven met een keu-
ze tussen dit ontwerp, een meer 
gelijkende replica van de oude 
Belvedère, of ‘niets doen’. Er ging 
van alles mis tijdens de vergade-
ring. Wethouder Mulder (GL) be-
vestigde dat het ontwerp de wan-
deling met voorsprong de mees-

te stemmen kreeg. Dit terwijl de 
verkiezing nog liep tot 5 decem-
ber. De raad besloot het op de 
agenda Commissie Samenle-
ving van 3 december opnieuw 
te bespreken.  Albertine Verwey 
sprak in namens de heer Bids. 
Zij wees op een afspraak waar-
in de gemeente, de architect en 
de schenker gezamenlijk zou-
den optrekken. Met vol vertrou-
wen is de heer Bids in 2018 het 
proces ingegaan. Daarna werd 
het stil. Ook de architecten zijn, 
net als de gemeente, nimmer bij 
hem te biecht gegaan. De schen-
ker had bij de aanvang een teke-
ning aangeleverd. In het project-
plan stond dat de keuzecommis-
sie en de heer Bids samen zou-
den toetsen of dit voldeed aan 
de door Bids gestelde randvoor-
waarden. In juli 2019 is de heer 
Bids echter uit het overleg ge-
schreven, omdat de gemeente 
dacht dat hij er niet meer bij be-
trokken wilde worden. Pas op 20 
november kwam de gemeen-
te in beweging, nadat zij hoor-

de van de op handen zijnde com-
motie. Om de verhouding glad te 
strijken zijn de burgemeester en 
wethouder op zondag 1 decem-
ber bij de heer Bids op bezoek 
gegaan. Wethouder Mulder zit in 
een moeilijk parket. Haar verkla-
ring dat Bids de schetsen had ge-
zien moest zij terugnemen. Ter-
wijl de stemming nog liep, had 
zij niet mogen spreken over de 
stand van de stemming. Door 
het vroegtijdig openbaar maken 
van de uitslag, maakt dit de stem-
ming volgens inspreekster ongel-
dig. De Heer Bids wil positief blij-
ven meewerken. Hij kwam via 
de inspreekster tot het volgende 
voorstel. Hij wil dat de winnen-
de architect nog twee ontwer-
pen maakt in de geest van wat hij 
voorstelde.  De nieuwe ontwer-
pen, samen met het winnende, in 
stemming brengen. De wethou-
der heeft een ander idee. Zij wil in 
overleg met de architect het win-
nende ontwerp zo aanpassen dat 
de heer Bids zich daarin kan vin-
den. Feit blijft dat de stemmings-

uitslag dan niet wordt gevolgd. 
Na een schorsing wilden de par-
tijen voorlopig meegaan met de 
wethouder en zien wat dat op-
levert. Naast de wethouder trok 
ook de commissie het boetekleed 
aan. Zij zien in dat zijn meer be-
trokkenheid had moeten tonen 
bij de voorwaarden. Inspreekster 
heeft er een hard hoofd in dat het 
voorstel van de wethouder de op-
lossing biedt. 
 
Eric van Westerloo        

Slank blijven in december
LaRiva’s voedings-
deskundige geeft tips

erst
in de Luifel
Heemstede - Op woensdag 18 
december om 20 uur draait er bij 
WIJ Heemstede in de grote zaal 
van de Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede een feelgood fami-
liefilm uit 2014. De filmduur is: 80 
min. Reserveren kan via www.wij-
heemstede.nl of op werkdagen 
tussen 9-13 uur: tel.: 548 38 28.
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Buurtinitiatief Kerst Sing-In
Heemstede - Op donderdag 12 
en 19 december vindt het buur-
tinitiatief Kerst Sing-In (i.s.m. WIJ 
Heemstede, plaats. Van 13.00-
14.15 uur Voor iedereen, dus ook 
voor mannen: schroom niet. Ben 
jij die ‘badkamer-bariton?’ Kom 
dan te voorschijn en laat je horen. 
Wie doet er met ons mee?

Om de donkere wintermaan-
den gezellig door te komen, or-
ganiseren Annelies Smit en Mir-
jam Neervoort een laagdrempe-
lige Sing-in met als thema: Kerst. 
Want wat is er nou leuker dan sa-
men in Kerstsfeer te komen door 
Christmas Carols en Kerst-songs 
samen te zingen.

Als het kan, doen we het zelfs 
meerstemmig…. Iedereen mag 
meedoen, want iedereen kan zin-
gen: als je nog nooit in een koor 
gezongen hebt, is dit een leuke 
uitdaging, je hoeft geen noten te 
kunnen lezen! En wie weet klinkt 
het zo goed dat we bij de laat-
ste bijeenkomst een kleine uit-
voering doen voor familie, vrien-
den of huisgenoten? Dus kom uit 

je stoel en doe mee, want zingen 
is leuk, gezellig, ontspannend én 
heel gezond. Bovendien nodigt 
onze locatie ook nog uit tot een 
boswandeling.

Annelies Smit studeert de liedjes 
met jullie in en Mirjam Neervoort 
ontvangt jullie in de kantine van 
Tennisclub Merlenhove in het 
Groenendaalse Bos achter restau-
rant Groenendaal. (Deze locatie is 
ook te bereiken als je niet zo goed 

ter been bent.) Adres: Tennispark 
Merlenhove, Groenendaal 1, 2104 
WP Heemstede. Kosten: €7,50 per 
keer (meld je aan via:
info@wijheemstede.nl )

Heb je vragen over het zingen: 
bel Annelies Smit 06 18 52 34 
90. Heb je vragen over de loca-
tie, bereikbaarheid enz. bel Mir-
jam Neervoort 06 15 38 20 47. 
WIJ Heemstede ondersteunt dit 
mooie buurtinitiatief.

Kerstkaraokebingoshow XXL met 
bonte parade Haarlemse zangers
Haarlem - In de Kerstkaraokebin-
goshow XXL op 22 en 23 decem-
ber in het Patronaat komen de al-
lergrootste kersthits voorbij. Bij 
deze zinderende kerstshow kun 
je, onder het genot van een heer-
lijk drankje, een goede start ma-
ken van de kerstvakantie. Meezin-
gen met Haarlemse artiesten en 
de begeleidingsband Suit & Tie.
 
Kerstfeest der herkenning
De presentatoren van de avond, 
ijskoninginnen Miss Multiple Joy-
ce en Lady Kant, kondigen een 
bonte parade van Haarlemse zan-
gers aan. En dat twee avonden 
lang.

Genoeg mogelijkheden voor ie-
dereen om de kerst in te luiden 
en samen te zingen en te feesten 
op een warme locatie. Meezingen 
is onoverkomelijk.
 
Bingo, karaoke en hysterie
Kerstkaraokebingoshow XXL is 
meer dan een vrolijk meezings-
pektakel met gekke acts en ver-
schillende verrassingen. Regis-
seur Marcel Kragt legt uit: “Voor 
een paar mensen uit het pu-
bliek hebben we een karaoke-
wedstrijdje. Opgeven kan dan in 
de zaal bij de presentatrices. De 
show wordt afgesloten met een 
spetterende bingo. Bij entree 
krijgt iedereen een bingokaart, 
waarmee fantastische prijzen ge-
wonnen kunnen worden. Kort-

om; genoeg hysterie om de kerst 
in te gaan!”
 
Twee dagen kerst in Patronaat
De Haarlemse zangers die mee-
doen worden begeleid door de 
coverband Suit & Tie. Zij spelen 
alles. Van Mariah Carey via Slade 
en André Hazes naar traditionele 
nummers als Silent Night. 

De Kerstkaraokebingoshow XXL 

is een coproductie van Marcel 
Kragt met zijn Project Fors Thea-
termakers en Hans Goes van Pro-
ductiehuis De Verbinding. Samen 
hebben zij de afgelopen jaren al 
enkele kerstshows in Haarlem 
neergezet. Nu dus twee dagen in 
het Patronaat.

De aanvang is 20.30 uur en de 
zaal gaat open om 20.00 uur. 
Kaarten via: www.patronaat.nl.

Boekpresentatie Blake en
Mortimer in Bibliotheek Haarlem
Haarlem - Op  vrijdag 13 decem-
ber wordt van 20.30 tot 22.30 uur 
de integrale bibliofiele uitgave 
van het tweeluik ‘Vallei der On-
sterfelijken’ uit de stripreeks ‘Bla-
ke en Mortimer’ op feestelijke wij-
ze ten doop gehouden in de Bibli-
otheek Haarlem Centrum.
‘Vallei der Onsterfelijken’ is gete-
kend door de Nederlanders Peter 
van Dongen en Teun Berserik op 
scenario van de Belgische scena-
rist Yves Sente.

Edgar P. Jacobs
De Belgische stripauteur Edgar 
P. Jacobs (1904-1987) wordt be-
schouwd als een van de meest in-
vloedrijke pioniers van het Fran-
co-Belgische beeldverhaal en een 
van de grondleggers van de Euro-
pese sciencefictionstrip. Zijn be-
roemdste creatie: kapitein Blake 
en professor Mortimer. Een duo 
dat zo populair is dat hun avon-
turen na Jacobs’ dood vanaf 1996 

werden voortgezet door een keur 
van andere scenaristen en teke-
naars, onder wie Jean Van Ham-
me, Ted Benoît en François Schui-
ten. Inmiddels overstijgt het aan-
tal albums na Jacobs’ overlijden 
dat van de oorspronkelijke reeks, 
wat wel wat wil zeggen over de 
eeuwigheidswaarde over van Bla-
ke en Mortimer.
Dat de Nederlanders Peter van 
Dongen (‘Familieziek’) en Teun 
Berserik (‘Vincent van Gogh’) de 
eer ten deel viel om hun bijdrage 
aan de saga te leveren, mag op-
merkelijk worden genoemd. Bei-
de tekenaars hebben naam ge-
maakt in de zogenaamde klare 
lijn, de stijl waarin Jacobs, maar 
bijvoorbeeld ook Kui�e-schepper 
Hergé beroemd zijn geworden.

Blake en Mortimer-veteraan Yves 
Sente schreef al eerder een ze-
vental scenario’s voor de reeks. De 
oplage van ‘Vallei der Onsterfelij-

ken’ bedraagt in Frankrijk 400.000 
exemplaren, in Nederland en Bel-
gië 60.000. Het oorspronkelijk uit 
twee delen bestaande ‘Vallei der 
Onsterfelijken’ zal in een luxe edi-
tie verschijnen in een beperk-
te oplage. Een goede reden voor 
een feestje in aanwezigheid van 
Berserik en Van Dongen.

Na afloop zullen Van Dongen 
en Berserik boeken signeren en 
voorzien van een stempel. Spe-
ciaal voor deze avond wordt er 
ook een prent ter beschikking ge-
steld. Wilt u in aanmerking ko-
men voor de integrale bibliofie-
le uitgave, stuur dan een mail 
naar info@jopodepojo.nl.
De eerste 50 zijn verzekerd van 
een boek welke alleen op de-
ze avond afgehaald kan worden. 
Kaarten: 10 euro (leden), 12,50 
(niet-leden) via:
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl. 

Zandvoort - Jazz in Zandvoort 
luidt de kerstperiode in op 
zondagmiddag 22 december met 
een formidabel bigband concert. 
De West Coast bigband en Frits 
Landesbergen, vibrafoon, belo-
ven u een onvergetelijke middag 
met als motto: Celebrating de 
music of Terry Gibbs & the Dream-
band.
De West Coast bigband, 18 man 
sterk, is een band die zich het 
repertoire van Duke Ellington, 
Count Basie, Quincy Jones en Ter-
ry Gibbs heeft eigengemaakt. 
Zij hebben vele malen opgetre-
den met Benjamin Herman, Jar-
mo Hoogendijk, Ferdinand Povel, 
Piet Noordijk, Ilja Reijngoud en 
heel veel meer. De band heeft de 
eerste plaats bereikt tijdens het 
prestigieuze bigband concours 
Hoofddorp.
Frits Landesbergen, natuurlijk be-
kend als begenadigd vibrafonist. 
Cum Laude afgestudeerd Conser-
vatorium. Op 25 jarige leeftijd de 

Wessel Ilcken prijs, later de VPRO/
Boy Edgar prijs. Frits heeft, en 
speelt nog steeds, met alle grote 
Jazz vocalisten en instrumentalis-
ten in binnen- en buitenland.
Het optreden begint om 14.30 

uur en vindt plaats 
in Theater de Krocht, Grote Krocht 
41, Zandvoort. Zaal open 13.45 
uur. Entree: €15. Kaarten via:
www.jazzinzandvoort.nl,
info@jazzinzandvoort.nl.

Met de West Coast bigband &
Frits Landesbergen richting kerst

Theater de Krocht.

Geef je nu op voor de audities! 
Jonge acteurs gezocht voor 
Starring#23: Sarah’s partijtje
Haarlem - Ook dit seizoen maakt 
Toneelschuur Producties een 
voorstelling voor en door jonge-
ren. Starring#23: Sarah’s partij-
tje - A sad hurrah, een kleurrijke 
voorstelling over een wereld die 
zwaar en licht tegelijk is.  De re-
gie is dit jaar in handen van Jessie 
L’Herminez die afgelopen zomer 
afstudeerde aan de Regieoplei-
ding Amsterdam en graag voor-
stellingen maakt met een fysieke 
speelstijl. Voor deze voorstelling 
wordt gezocht naar dertien spe-
lers van 14 t/m 21 jaar uit Haar-
lem en omstreken. Jonge mensen 
die zich niet alleen aangesproken 
voelen door het onderwerp, maar 
met name zin hebben om te spe-
len en het daarnaast ook leuk vin-
den om zelf mee te denken over 
het inrichten en vormgeven van 
de voorstelling. Durf jij je uit te 
spreken op een podium? Vind jij 
het naast toneelspelen ook leuk 
om te zingen, dansen, schrijven, 
improviseren, ontwerpen, kos-

tumeren, decoreren of maak je 
graag muziek? Meld je dan aan!
Inschrijven voor de audities kan 
tot en met 10 januari 2020. Stuur 
een e-mail naar starring@toneel-
schuur.nl met daarin je naam, 
adres, telefoonnummer, mobiele 
nummer, e-mail, leeftijd, school. 
En geef hierin ook aan wat je mo-
tivatie is om mee te doen aan de-
ze Starring#.
De audities vinden plaats op zon-
dag 19 januari 2020 in Haarlem. 
Jongeren die worden uitgeno-
digd om mee te spelen, repete-
ren vanaf woensdag 22 januari 
2020 tot woensdag 15 april elke 
woensdagavond en zondag.

Verhaal
Dertien jonge mensen organise-
ren een herdenking voor de 21 
jaar geleden overleden toneel-
schrijfster Sarah K. Zij schreef 
een aantal zeer succesvolle to-
neelstukken en een filmscript en 
wordt inmiddels gezien als een 

van de invloedrijkste toneelschrij-
vers van de 20e eeuw. Sarah was 
een zeer gevoelig, maar ook open 
en ambitieus mens, wie leed aan 
verschillende geestesziekten die 
haar op 28-jarige leeftijd het le-
ven hebben gekost.
Vanuit hun verschillende per-
spectieven proberen de jongeren 
zich te verhouden tot een mens 
en een situatie die ogenschijn-
lijk ver van hen af lijkt te staan. 
Ze proberen het onbevattelijke 
bevattelijk te maken door verha-
len en herinneringen met elkaar 
te delen. Ze wijzen de dolende 
geest van Sarah K. de weg naar 
het licht en vragen zich af of ver-
dwijnen in fantasie niet de groot-
ste troost biedt.
Te zien: donderdag 16 t/m za-
terdag 18 april 2020 om 20.00 
uur te zien  in de Toneelschuur 
in Haarlem. Kaarten zijn te koop 
via www.toneelschuur.nl of aan 
de kassa van de Toneelschuur, tel: 
023 – 5173910.

Heemstede - ‘De Heemsteder’ 
van woensdag 18 december be-
looft de dikste weekkrant van 
heel het jaar te zijn. Iedereen 
kijkt uit naar de Kerstkrant met 
mooie verhalen en ander plaatse-
lijk nieuws, zorgvuldig samenge-
steld in onze goed gewaardeer-
de krant. Naast kerst is er ook van 

alles te lezen over (duurzame) 
woontrends.
 
De Heemsteder werkt samen met 
Wonen.nl, hét portaal naar de di-
gitale informatiebron over woon-
winkels en woontrends waarop 
adverteerders op gebied van wo-
nen zélf met uw zaak naar buiten 

treden. Zo kunnen zij hun zaak 
voorstellen online op Wonen.nl 
met foto’s, artikelen, etc. De web-
site kunnen zij ook in de adver-
tentie vermelden.

Meer weten? Informeer bij de 
Heemsteder via:
verkoop@heemsteder.nl

Volgende week: Woonnieuws
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Singing Christmas door 
Vocaal Ensemble Kwarts
Haarlem - Op zaterdag 21 de-
cember om 20.30 verzorgt Vocaal 
Ensemble Kwarts een kerstcon-
cert in de sfeervolle pas gerestau-
reerde Waalse Kerk, Begijnhof 30 
in Haarlem.
 
Kwarts zingt een selectie uit Ca-
rols for Choirs, aangevuld met 
stukken van Ralph Vaughan Willi-

ams en Philip Stopford. Bij enke-
le carols en canons kan worden 
meegezongen.
Na afl oop van het concert is er 
gelegenheid voor een drankje.
 
Kaartverkoop via www.vocaalen-
semblekwarts.nl,
in de voorverkoop €12,50, aan  de 
zaal €15,-

Foto aangeleverd

Kerstspel Doopsgezinde 
Kerk Haarlem
Haarlem - In de Doopsgezin-
de Kerk Haarlem aan de Frankes-
traat kun je zondag 15 december 
kerst vieren met je (klein-)kinde-
ren. Er wordt van 16.00 tot 17.00 
een (alternatief ) kerstspel geor-
ganiseerd voor kinderen. Ieder-
een mag meedoen! De kersten-
gelen bewegen zich over de rode 
loper naar het kribje waar de kin-
deren samenkomen.
De kerstliedjes zijn gemakkelijk 
mee te zingen en na afl oop is er 
een grote pan soep, brood, limo-

Gratis kerstconcert in 
de Pelgrimkerk
Haarlem - Op vrijdag 20 decem-
ber geeft Gemengd Koor Zuid-
West een gratis kerstconcert in de 
Pelgrimkerk aan de Stephenson-
straat, hoek Pijlslaan te Haarlem 
met bekende en minder bekende 
kerstliederen en carols. Het con-

cert begint om 20.00 uur en van-
af 19.30 uur is de kerk open. Na 
afl oop is een vrijwillige bijdrage 
welkom.

Voor info: gem.koorzuidwest@
hotmail.com.

Foto aangeleverd door Gemengd Koor Zuid-West

nade en glühwein en ligt er een 
presentje onder de grote kerst-
boom.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Laatste Repaircafé van het jaar
Vogelenzang - Zaterdag 14 de-
cember is het laatste Repaircafé 
voor 2019 in het Dorpshuis van 
Vogelenzang, aan de Henk Len-
senlaan 2a in Vogelenzang.  
Een goed moment om eventuele 
defecte kerstverlichting te laten 
repareren. U dient dan wel zelf re-
servelampjes mee te nemen, om-
dat er zoveel soorten zijn.
Het Repaircafé is er verder weer 
klaar voor om uw defecte (keu-
ken)apparatuur , lampen, fi etsen 
, speelgoed , kleding en noem 
maar op tegen een vrijwillige bij-

drage in de kosten te repareren 
als het enigszins mogelijk is. In 
sommige gevallen wil het echt 
niet lukken, maar het Repairca-
fé doet in elk geval het uiterste 
om u met een gerepareerd toe-
stel of kledingstuk naar huis te la-
ten gaan. Van 10 tot 13 uur, het 
aanbieden van uw reparatie kan 
tot uiterlijk 12.30 uur. Sluiting 
om 13  uur. Voor vragen: repair-
cafevogelenzang@yahoo.com of 
0653561413.
Het eerstvolgende Repaircafe in 
2020 is op 25 januari.

Voorleesvrijwilliger gezocht 
voor de Bibliotheek Bennebroek
Bennebroek - Bibliotheek Ben-
nebroek aan de Kerklaan 6 is op 
zoek naar een enthousiaste voor-
leesvrijwilliger, die eens in de drie 
weken van 15:00 – 15:30 uur wil 
komen voorlezen.
Vind je het leuk om voor te le-
zen aan jonge kinderen? Meld je 
dan aan bij de balie van de Bibli-
otheek Bennebroek of neem con-
tact op met Erna Houwers:
erna.houwers@bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

Meer mensen aan de 
slag door ‘social return’
Haarlem - De provincie Noord-
Holland maakt bij de inkoop van 
diensten en werken afspraken 
met contractpartners om mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt meer kans te geven op een 
baan: social return. De provincie 
gaat dit bij nog meer contracten 
toepassen, nu uit een evaluatie 
blijkt dat de ervaringen hiermee 
goed zijn.
Social return houdt in dat con-
tractpartners mensen bijvoor-
beeld werk aanbieden als de pro-
vincie facilitaire diensten inkoopt 
of een contract afsluit voor de 
aanleg van een nieuwe weg. Van-
af 2015 gingen hierdoor zo’n 130 
mensen aan het werk en kregen 
ongeveer 50 mensen een stage, 
opleiding of begeleiding. 
 
Sociale winst
Gedeputeerde Zita Pels: “Wij vra-
gen onze contractpartners om 

mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt een kans te geven 
als zij een opdracht voor de pro-
vincie uitvoeren. Zo leveren in-
vesteringen in onze provincie ook 
sociale winst op. We gaan dit nog 
meer doen, nu uit een evaluatie 
blijkt dat de ervaringen hiermee 
goed zijn.”
 
Meedenken
De ervaringen van contractpart-
ners van de provincie zijn posi-
tief. De wijze waarop de provin-
cie meedenkt, speelt daarbij een 
grote rol. Het zijn de contract-
partners van de provincie die de 
resultaten boeken door mensen 
te helpen met werk of begelei-
ding. Zij kiezen zelf de doelgroep 
die het best past bij het bedrijf. 
Ook kiezen zij uit de opdracht 
van de provincie de werkzaamhe-
den waarbij zij social return toe-
passen.

Cruquiusconcerten in 
Kunstfort bij Vijfhuizen
Vijfhuizen - Na vijftien jaar ka-
mermuziekconcerten in het 
Cruquiusmuseum verhuizen de 
Cruquiusconcerten naar Kunst-
fort, Fortwachter 1 in Vijfhuizen. 
Pianiste Klára Würtz opent op za-
terdag 21 december a.s. om 20.15 
uur deze nieuwe serie waar zij 
werken van Bach, Chopin, Lis-
zt en Schumann ten gehore zal 
brengen.

Klára Würtz heeft een lange, 
mooie carrière opgebouwd. 
Sinds haar cum laude afstuderen 
in 1989 verwierf ze o.a. bekend-
heid met duo-optredens met vi-
olisten als Janine Jansen en Dmi-
tri Makhtin en met celliste Timo-
ra Rosler. Zij maakte bijna 20 cd-
opnames waaronder de verza-
melde pianosonates van Mozart, 
een selectie uit de Schubert so-
nates en pianowerken van Schu-
mann.
De Stichting is blij dat zij de con-
certserie op de nieuwe locatie 
opent. De kaartjes zijn inmiddels 
uitverkocht.  
                 
Het volgende Kunstfortconcert
 vindt plaats op 11 januari 2020 
waar het Dostojevski Kwartet 
strijkkwarteten van Proko� ev, 
Dvorak en Henriëtte Bosman zal 
spelen. Kaarten à 23 euro (inclu-
sief pauzeconsumptie) zijn nog 
beschikbaar.

Deze zijn te bestellen via de www.
CruquiusConcerten.nl, of telefo-
nisch via schouwburg De Meerse: 
023-5563700. Informatie over de 
bereikbaarheid vindt u ook op de 
website CruquiusConcerten. We 
zien u graag op een van de con-
certen in het nieuwe jaar.

Klára Würtz.

Terwijl de sinterklaasgedichten nog in de maak waren, hoor-
de ik weer het eerste vuurwerk in de straat knallen. Met het 
oog op de almaar groeiende overlast van vuurwerk rond oud 
en nieuw, is dit jaar in Heemstede een regeling gemaakt om 
vuurwerkvrije straten aan te kunnen vragen. Een mooi ini-
tiatief, maar reken dan niet op handhaving door de politie.

De aanvrager krijgt namelijk alleen borden om op te han-
gen. En dat bord mag u niet aan bomen of openbaar groen 
ophangen. Bovendien staat op de website van de gemeen-
te dat als iemand in uw straat wèl vuurwerk wil afsteken, dat 
dit gerespecteerd moet worden. Dus als er 80 mensen in de 
straat wonen, en slechts 1 daarvan wil vuurwerk afsteken, 
dan gaat de vurige wens naar een prettiger en milieuvrien-
delijker jaarwisseling van de 79 omringende bewoners niet 
door. Dat nodigt niet echt uit tot het starten van zo’n initia-
tief. Stel overigens dat alle bewoners wel een vuurwerkvrije 
straat willen, dan hebben ze de regeling helemaal niet nodig, 
want dan steken ze toch al niks af.

En mocht u, nu Sinterklaas het land weer uit is, zo’n initiatief 
willen starten, dan bent u te laat. U had het voor 9 december 
moeten indienen. Als men hier in het nieuwe jaar conclusies 
uit wil trekken, kan dat er maar eentje zijn: het is een kansar-
me regeling geweest.

B. Klaasen, Heemstede

LEZERSPOST
Vuurwerkvrije straat?

Fietsster gewond door valpartij
Aerdenhout - Een fi etsster is 
dinsdagmiddag 10 december ge-
wond geraakt bij een val op de 
Burgemeester den Texlaan. De 
oudere dame kwam rond 12:30 
uur ten val en liep daarbij onder 

andere aangezichtletsel op. Mo-
gelijk verloor ze haar balans toen 
ze over een tak reed.

De vrouw is voor controle naar 
het ziekenhuis gebracht.

Beeld: Laurens Bosch

‘Turks Fruit’ met 
inleiding, in de Pletterij
Haarlem - Turks fruit is de meest 
succesvolle Nederlandse fi lm al-
ler tijden. De door Paul Verhoe-
ven geregisseerde productie 
werd in 1999 in een door het Ne-
derlands Filmfestival gehouden 
enquête uitgeroepen tot de bes-
te fi lm van de vorige eeuw. U kunt 
de fi lm, met inleiding, bekijken bij 
de Pletterij Haarlem, woensdag 
18 december.

Na hun hitkomedie ‘Wat zien ik’ 
wisten Verhoeven, scenarist Ge-
rard Soeteman en cameraman 
Jan de Bont met veel moeite pro-
ducent Rob Houwer te overtui-
gen van de potentie van Jan Wol-
kers´ roman Turks Fruit, over een 

kunstenaar en vrouwenverslin-
der, die zich verliest in een gepas-
sioneerde verhouding met een 
meisje dat aan een hersentumor 
zal sterven.

Het programma is samengesteld 
door Lenie Peetoom en start om 
14.00 uur. 
Zij verzorgt ook de inleiding aan 
het begin van de fi lm, die tot 
16.00 uur speelt.
Deze fi lm is geselecteerd door We 
Are Public. Houders van een WAP-
pas hebben gratis toegang.

Kaarten: 4 euro, vriend: 3 euro, 
HaarlemPas en onder de 25 jaar: 
2,50 euro.

Loods (foto’s aangeleverd door 
Cruquiusconcerten).





10 11 december 2019

Kerstwerkdag in het Bennebroekbos
Heemstede - Het IVN Zuid-Ken-
nemerland organiseert samen 
met Landschap Noord-Holland 
zaterdag 21 december een bij-
zondere kerstwerkdag in het 
Bennebroekbos, gelegen op de 
grens van Heemstede en Benne-
broek. Natuurliefhebbers die het 
leuk vinden om de natuur een 
handje te helpen zijn van harte 
welkom. Het Bennebroekbos is 
een prachtig oud bos met mooie 
oude bomen en befaamd om zijn 
stinsenplanten in het voorjaar. 
Maar ook een landgoed met ro-
dodendrons met pollenbamboe, 
waterpartijen en mooie doorkijk-
jes. Deelnemers die komen hel-
pen worden getrakteerd op war-
me chocolademelk.

De deelnemers gaan aan de slag 
in het hakhoutbos. Hier in het 
Bennebroekbos wordt weer een 
deel van het oude hakhoutbos af-
gezaagd en worden er takkenril-
len gemaakt. Broedvogels, pad-
denstoelen, mossen en de stin-
sepnlanten hebben daar baat bij. Foto’s aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland

Imker haalt bijenvolk weg uit dak
Heemstede - In de zomermaan-
den hebben de regionale imkers 
het razend druk met het verzor-
gen van hun bijenvolken en met 
het weghalen van talrijke bijen-
zwermen. De winter is voor de 
imker en zijn bijen een periode 
van rust. Toch kwam de Heem-
steedse hobbyimker Pim Lem-
mers afgelopen week nog in ac-
tie om duizenden bijen uit een 
dak van een woning aan de Cé-
sar Francklaan in Heemstede 
weg te halen. “Een opmerkelij-
ke vangst zo laat in het jaar”, al-
dus de imker na afl oop van bijna 
drie uur durende reddingsopera-
tie.                                                                                                                                                                                     

Lemmers is intussen al heel wat 
gewend wanneer het om het 
weghalen van bijenzwermen 
gaat. Zo trof hij eerder al zwer-
men aan onder strandstoelen, 
fi etszadels en auto’s. Maar nog 
niet eerder werd zijn hulp inge-
roepen om een volk in een ruim-
te onder het dak te verwijderen. 
Volgens Pim worden de bijen 
in veel gevallen doodgespoten.  
“Deze bijenzwerm kwam op 22 
juni aangevlogen”, zegt bewoon-
ster Helga Koole. “De lucht werd 
toen ineens zwart van de bijen 
en met een boel gezoem landde 
de zwerm in de buurt van de dak-
goot. Uiteindelijk bleken de bij-
en in het gedeelte van mijn bu-
ren een nest gebouwd te heb-
ben.”                                                                                                                                                                     

Al die tijd hadden de bewoners 
geen last van de bijen. Maar om-
dat de goot van de week werd  
vervangen, riep Helga Koole in 
overleg met haar buren de hulp 
van Pim in. Doodspuiten was vol-
gens hen geen optie. Nadat de 
steiger was geplaatst verwijderde 
dakdekker Geert, hij werkte in be-
schermende kleding, eerst enke-
le dakpannen. Daarna werd door 
hem een gat in het dak gezaagd. 
De bewoners keken ondertussen 

vanaf de grond toe of alles goed 
verliep. Nadat Geert de laatste 
plank had weggezaagd, kwam 
het nest bloot te liggen. “Schit-
terend wat ik toen aantrof”, ver-
volgt de bijenhouder. “Vele dui-
zenden bijen, uitgebouwd raat 
en volop voedsel. De dames had-
den echt een prachtig onderko-

men gebouwd.” Heel voorzichtig 
werden de bijen vervolgens met 
raat en al in een lege bijenkast 
overgehangen. Na ruim een uur 
waren alle bijen de kast ingelo-
pen, waarna de koningin en haar 
duizenden onderdanen naar een 
nieuw locatie elders in Heemste-
de konden worden verplaatst.

Dit afzagen van voornamelijk es-
doorn is nodig om de natuur-
waarde te vergroten en de oor-
spronkelijke fl ora weer een kans 
te geven.

Ervaring is niet vereist. Leeftijd 
maakt ook niet uit; oudere kinde-
ren graag met ouders. De werk-
dag duurt van 9.30 tot 15.00 uur. 
Verzamelen om 9.30 uur bij de 
ingang van het Bennebroekbos 
naast de parkeerplaats van de 
Linnaeushof aan de Glipperdreef. 
Gaarne de auto parkeren op de 
parkeerplaats van de tennisclub 
t/o het Bennebroek bos. Zorg zelf 
voor werkkleding, lunch,  laar-

zen en neem je eigen koffi  e/thee 
en lunch mee. Voor gereedschap, 
handschoenen en begeleiding 
wordt gezorgd en voor een lekke-
re vlaai bij de koffi  e.
Informatie en aanmelden bij Marc 
van Schie 06-22575748 of kijk op 
www.ivn.nl/zk.

Lezing Dorinde Smit-Duyzentkunst 
bij NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Op vrijdag 13 de-
cember komt om 13.45 uur voor-
drachtkunstenares Dorinde Smit-
Duyzentkunst een afwisselende 
presentatie geven over ‘kerstvie-
ring door vele lichtjes beschenen’ 
bij het NVVH-Vrouwennetwerk, 
in het oude EHBO-gebouw aan 
de Herenweg 88a in Heemstede.

Zij belicht de kerstviering van ve-
le kanten: muziek, historie, ver-
halen en gedichtjes, zang, ritue-
len, kortom: kerstviering door ve-
le lichtjes beschenen.

Na afl oop van deze presenta-
tie verkoopt een van onze le-
den haar zelfgemaakte kaarsen 
tentoonstellen en verkopen. Zij 
maakt deze kaarsen van restan-
ten verkoopt ze voor het goe-
de doel. De opbrengst komt ge-

Foto aangeleverd door NVHH-Vrouwennetwerk.

heel ten goede aan SOS-kinder-
dorpen.
Leden gratis; niet leden betalen 
€2,50.

Wilt u meer weten over deze ac-
tieve 55+ vrouwenvereniging, 
bel even 023-5477486 of kom ge-
woon een keertje langs.

Doe meer met 
je foto’s in 
Windows 10
Heemstede - In Windows 10 
zit standaard de gratis app 
Foto’s.
U kunt daarmee uw fotover-
zameling beheren en een 
groot aantal fotobewerkin-
gen uitvoeren.
               
Op dinsdag 17 december van 
10.00 tot 10.30 uur legt Ad 
Brokx, vrijwilliger van Seni-
orWeb Haarlem, uit hoe dat 
werkt in de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.
 
Iedereen met vragen over PC, 
laptop, tablet, iPad of smartp-
hone is na afl oop van de pre-
sentatie tot 12 uur welkom. 
Ervaringsdeskundigen van 
SeniorWeb helpen u graag. 
Neem uw eigen apparaat 
mee.
 
Toegang voor deze inloop-
ochtend is gratis. Aanmelden 
is niet nodig.

Foto aangeleverd door SeniorWeb

Voorlichting over babbeltruc op Plein1
Heemstede - De babbeltruc is een bekende ma-
nier voor criminelen om bij onder andere (kwets-
bare) ouderen binnen te komen met als doel: buit 
maken. We denken allemaal: “Dat overkomt mij 
niet.” Toch zijn de trucs slinkser dan we denken en 
voor je het weet ben je erin getrapt.

Vrijdag 13 december komt agent Bas Boomars 
van politie Zuid-Kennemerland om 13 uur  voor-
lichting geven aan de deelnemers van Ontmoe-

tingscentrum Heemstede van Kennemerhart. In 
Plein geel op de begane grond van Plein1 (Juli-
anaplein 1) worden allerhande tips gegeven hoe 
om te gaan met zo’n babbeltruc. Ook wordt er op
interactieve wijze geoefend door middel van een 
spel.

Wilt u ook leren hoe u het voor kunt zijn dat u 
slachtoff er wordt? U bent van harte uitgenodigd. 
Aanmelden hoeft niet en deelname is gratis. 

Tien jaar Teens on Tour
Heemstede - Teens on Tour is een 
reisorkest voor jongeren van 12-
20 jaar. Iedereen die een klassiek 
instrument bespeelt, lef heeft en 
van ludieke optredens houdt kan 
zich aanmelden. Er gaan jonge-
ren mee van diverse plaatselijke 
jeugdorkesten en muziekscho-
len. We repeteren 2 x, gaan op 
reis en daarna wordt het orkest 
weer ontbonden.

Dirigent Annelies Smit (Heem-
stede) en Janienke van Bommel 
zijn dit orkest 10 jaar geleden be-
gonnen met als doel jongeren 
die elkaar niet of nauwelijks ken-
nen met elkaar te laten spelen op 
unieke locaties in het buitenland. 
Ook zijn deze reizen bedoeld om 
jongeren te stimuleren door te 

gaan met het bespelen van een 
klassiek instrument.

Het motto is om op een buiten-
landse bestemming snel uit te 
pakken en te spelen: letterlijk out 
of the box spelen! Op de cv staan 
inmiddels ‘guerrilla’ optredens 
onder de Eiff eltoren in Parijs, Het 
St Marcoplein in Venetie, naast de 
Big Ben in Londen, op de Ram-
blas in Barcelona en als klapper 
de Moldau spelen op een boot 
op de Moldau in Praag

De jubileumreis tijdens Hemel-
vaart 2020 gaat naar België; van 
Gent, Brugge tot de Belgische 
kust.
Opgeven kan tot januari via:
www.teensontour.nl.

Van ingeslikte aansteker tot binnenkrijgen rattengif

Rustig jaar voor Vogelhospitaal, 
toch 3500 vogels opgevangen
Haarlem - Het afgelopen jaar 
heeft Vogelhospitaal Haarlem 
weer aardig wat bijzondere gas-
ten opgeleverd. Zo was er een 
meeuw die een aansteker had in-
geslikt en kwamen verschillende 
kauwtjes binnen die verlamd wa-
ren, doch scherp van geest. Me-
dewerkers van het hospitaal kon-
den deze vogels gelukkig weer 
gezond laten uitvliegen. In totaal 
ving de stichting zo’n 3500 ge-
wonde of zieke dieren op. Dit is te 
lezen in de decemberuitgave van 
Vogelhospitaal samen met Stich-
ting Vogelrampenfonds.

Daarin is ook te lezen dat de op-
vang blij is met zoveel donateurs 
en vrijwilligers die meehelpen om 
vogels weer gezond te maken. Er 
zijn tevens twee vaste krachten in 
dienst. Geld blijft nodig voor voer, 
medicijnen, dierenartskosten en 
de huur van het pand aan de Ver-
gierdeweg in Haarlem.
 
Plastic
Een van de rampen van deze tijd 
is gedumpt plastic in de natuur 
en op zee. Het is niet vreemd dat 

ook vogels dupe worden van dit 
afval. Het Vogelhospitaal werkt 
samen met de Wageningen Ma-
rine Research op het gebied van 
onderzoek naar maaginhoud van 
Noordse Stormvogels. Het bin-
nenkrijgen van plastic is een zeer 
ernstig probleem: plastic zorgt 
voor een volle vogelmaag maar 
verteert niet. De vogel krijgt geen 
voedingsstoff en binnen en ver-
hongert. Verder wordt samenge-
werkt met andere onderzoeks-
instituten. Dode vogels kunnen 
meer kennis opleveren over ziek-
ten als vogelgriep en andere vi-
russen. “Al deze samenwerkin-
gen leggen ons geen windeieren 
want ze helpen ons aan een net-
werk waar bereidheid bestaat ons 
op medisch gebied te helpen”, zo 
laat het Vogelhospitaal weten.

Mede hierdoor kan de juiste ac-
tie worden ondernomen bij zieke 
dieren zoals de kauwtjes die blijk-
baar rattengif binnengekregen 
hadden. Met de jonge meeuw 
die een aansteker aanzag voor 
een lekker hapje is het ook goed 
gekomen. Het beest spuugde de 

plastic vuurmaker vanzelf weer 
uit.
 
Meer weten over het Vogelhospi-
taal? Kijk op:
www.vogelhospitaal.nl of houd 
de Facebookpagina bij
 Meer info: 023-5255302.
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Uit het blad van Vogelhospitaal + 
Stichting Vogelrampenfonds.
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Bennebroek - Een kerstboom die ruikt naar de 
ouderwetse boom, die de mooie naalden van de 
Nordmann heeft maar dan nog veel voller. De 
Abies fraserie! De  naalden houden heel lang en 
deze kerstboom brengt de heerlijke dennengeur 
van vroeger weer in huis. Helaas nog maar beperkt 
voorradig, Volgend jaar beslist de topper.

De bedrijfsleider van Tuincentrum de Oosteinde, 
John Augustinus, vinden we bij de kerstverlichting 
die nu in alle pracht straalt. Warm ledlicht dat ge-
makkelijk is aan te brengen in de kerstboom, of als 
decoratie rondom deuren, ramen, als windlicht of 
om een schaal op te maken. Ledlicht brandt ook 
lang op batterijen. Verlichting buiten in de tuin of 
langs een raam geeft veel sfeer. Met ledlicht is er 
heel veel mogelijk, veilig en gemakkelijk te instal-
leren. Op de doe-het-zelfafdeling kun je de kunst 
van het zelf kerststukjes zien. Tussen de dozen en 
kisten vol decoratieve spulletjes werken de crea-

tieve dames met draad, schaar, lijmtang en ple-
zier. Even verder ruik je de verse muffins, brow-
nies, broodjes, soep en koffie in het helemaal ver-
nieuwde restaurant. Een heerlijke belevenis tussen 
het groen en de vogels. Kinderen spelen in hun ei-
gen kinderdorpje achter het restaurant. Het kerst-
dorp inspireert om zelf te bouwen. Doe hier uw in-
spiratie op om thuis die Dickenssfeer te maken. En 
even langer kijken naar die verlichte huisjes, win-
terlandschappen, treintjes en schaatsers. Kaarsen 
in alle denkbare kleuren, diktes en zelfs geuren. Nu 
nog keuze genoeg. Dat geldt ook voor de keuze in 
echte of kunstkerstbomen, maar het ging al hard 
op de vorige zaterdag. De Oosteinde heeft reke-
ning gehouden met uw kerst, dus kom nu uitzoe-
ken uit de rijke collecties kerst die Tuincentrum De 
Oosteinde u biedt aan de Zandlaan 22  in Hillegom 
op de grens Hillegom-Bennebroek.

Ton van den Brink

Geniet nu vast van de kerstsfeer in het tuincentrum

De kerstbomen van De Oosteinde
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Stralend feestje rond trekking Formule 1 
lootjes bij Carwash Heemstede
Heemstede - Een gezellig feestje 
op zaterdag 7 december was het 
bij Carwash Heemstede aan de 
Nijverheidsweg 10. En spannend 
ook! De autowasstraat, die alweer 
vier jaar een begrip in Heemste-
de is, had namelijk een leuke win-
actie uitgeschreven waarmee je 
twee tickets ‘Main Straight’ ter 
waarde van 450,- euro per stuk 
kon winnen voor de Formu-
le 1 Heineken Dutch Grand Prix 
op zondag 3 mei 2020 in Zand-
voort. Klanten die hun auto was-
ten met het wasprogramma zilver 
of goud, kregen tijdens de maan-
den oktober en november een 
lot, waarmee je kon meedingen 
naar deze prijs.

Om 16 uur werd het winnende 
lootje getrokken uit een groot 
olievat door Jan van Dillen. Rob 
Kamphues, die aanvankelijk de 
trekking zou doen, was door om-
standigheden verhinderd. De 
winnaar werd de familie Olf uit 
Hoofddorp, die echter niet bij de 
trekking aanwezig was. Eigenaar 
André de Vries: “De actie was erg 
geliefd en een daverend succes. 
Het olievat bevatte maar liefst 
rond de 5500 lootjes!”

Een uiterst stralend resultaat kun 
je zeggen, net als de gewassen 
auto’s die iedere dag de wasstraat 
van Carwash verlaten. De feeste-
lijke actie werd afgesloten met 
een gezellig hapje en een drank-
je. Meer informatie op:
http://www.carwashheemstede.
nl, of via tel.: 023-5834702.

Bart Jonker

Jan van Dillen (links) en André de Vries (rechts) houden de winnaarscheque omhoog.

André de Vries rolt het olievat
met de 5500 lootjes naar

de plaats van de trekking.

Genieten met een hapje en een drankje.

Paul en Marion Mans stoppen met de zaak
“We gaan straks eerst eens 
lekker twee weken op vakantie”
Heemstede - Een echt begrip in 
Heemstede en het aangrenzende 
Aerdenhout: de firma Mans aan 
de Zandvoortselaan. Mans is een 
winkel waar je wekelijks minstens 
een keer komt. Voor een krant, 
tijdschriften en snoep. De rokers 
natuurlijk, maar ook voor wens-
kaarten, loten, als je iets te sto-
men hebt en de niet meer weg te 
denken postpakketten.

Bij Paul en Marion lijkt het vaak 
spitsuur, maar geen van beiden 
raakt ervan in de stress; zij zijn het 
al zó lang gewend, voor Paul ze-
ker, die vorig jaar zijn 45-jarig ju-
bileum als ondernemer vierde! 
Echtgenote Marion heeft wel al-
tijd de handen uit de mouwen 
gestoken in de zaak maar werkte 
daarnaast jarenlang in het Spaar-
neziekenhuis.

Nu houdt het echtpaar het voor 
gezien, het is mooi geweest vin-
den ze. Het is ze zeker gegund om 
van veel meer vrije tijd te genie-
ten. Maar wat zullen de klanten 
en buren-ondernemers hen mis-
sen!

Al op 19-jarige leeftijd begon 
Paul Mans in een sigarenzaak, 
voor een zetbaas uit Venlo. Best 
een grote stap uit Limburg. Eerst 
naar Amsterdam overigens maar 
al gauw stationeerde hij zich in 
de zaak aan de Zandvoortsel-
aan. In Heemstede voelde Paul 
zich gauw thuis en dat resulteer-
de in het overnemen van de win-
kel. Hierop volgde een gelukkige 
tijd, Paul leerde Marion kennen, 
het stel trouwde en kreeg twee 
kinderen (Linda en Remco). Een 
nieuwe stap werd gezet met het 
kopen van het winkelpand. Een 
flinke verbouwing volgde en zo 
transformeerde het kleine siga-

renwinkeltje in een moderne ‘ge-
makswinkel’.
 Het geluk werd in 2011 tweemaal 
ernstig verstoord door twee over-
vallen in korte tijd. “Dat waren 
nare dingen, twee keer in veer-
tien dagen tijd een grote ram-
kraak. Alles kwijt, ook ons ver-
trouwen dat het ooit nog goed 
zou komen. Maar we hebben 
ons er bovenop geknokt”, ver-
telt Marion en voegt toe dat ze 
daar best trots op zijn. Ondanks 
de nare onderbreking heeft het 
paar een mooie tijd achter de rug. 
Het valt Paul – die de winkel ooit 
startte – dan ook zwaar zijn klan-
ten gedag te moeten zeggen. “Hij 
vormde voor velen, zelfs comple-
te generaties, een luisterend oor. 
Zag kinderen opgroeien.” Terwijl 
Marion even tijd heeft voor een 
praatje gaat Paul onvermoeibaar 
door met zijn werk dat ook eigen-
lijk geen werk is omdat hij het zo 
graag doet. Maar Marion geeft 
aan dat het wel degelijk zwaar 
kan zijn, fysiek met de grote aan-
tallen postpakketten.

Uit haar woorden op te maken 
vormde de zaak voor hen een 
heel leven, geen 9 tot 5-beroep. 
Na sluitingstijd waren er altijd 
nog werkjes en voorbereidingen 
voor de winkel. Ook zaterdags. 
Het ging altijd maar door. “Vakan-
tie hebben we nooit genomen, 
geen twee weken achter elkaar 
tenminste. En daarom gaan we 
straks éérst op vakantie.”
 
Over een goede maand valt de 
deur van Mans definitief in het 
slot. Voor die tijd wordt alles (be-
halve tijdschriften en rookwaren) 
in de uitverkoop gedaan en dat is 
toch nog heel wat. Goed om nog 
even naar de winkel te gaan dus, 
al was het maar om het echtpaar 
het allerbeste te wensen. Een re-
ceptie wordt niet gehouden maar 
uiteraard kan iedereen Paul en 
Marion in de winkel zelf de hand 
schudden.
Tot 31 januari en dan... wordt het 
tijd voor vrije tijd!
 
Joke van der Zee

Judy heeft haar Judy Beauty Boutique

The art of make-up in de 
Jan van Goyenstraat
Heemstede - Al jaren had het 
winkeltje in de Jan van Goyen-
straat 35 een uitstraling dat er 
iets bijzonders te zien was. Met 
Judy Dekker die er nu haar Judy 
Beauty Boutique heeft is dat nog 
steeds. Waar je geen overdreven 
aantallen merken parfums of cos-
metica vindt, maar een uitgele-
zen, wat bescheidenere collec-
tie waar het kiezen eenvoudiger 
wordt. Een winkel met een ander 
assortiment dan de gebruikelijke 
cosmeticazaken.

Judy Beauty Boutique heeft een 
eigen gezicht. Waar je in de gro-
tere zaken tegen wanden vol fles-
jes en potjes een keuze mag ma-
ken, zie je bij Judy een beschei-
den wand met een logische uit-
staling van enkele goed geselec-
teerde merken.
Haar trots is Les Sentens Tropé-
ziennes die Judy zelf ontdekte in 
St.Tropez, waarvan ze de geuren 
en geurkaarsen als enige in Ne-
derland verkoopt. Geurkaarsen 
met geurherinneringen als hout-
achtige, kruidige, bloemige, fruit-
achtige en plantaardige geuren 
uit uw jeugd. Pittige bloemige 
parfums van zeldzame en kost-
bare essences en zorgvuldig ge-
selecteerde natuurlijke ingredi-
enten uit de weelderige tuinen 
van de Franse Rivièra. Laat u lei-

den door het advies van Judy die 
deze parfums zelf ontdekte en 
naar Nederland haalde. Er zijn 
meer merken en geuren waaruit 
u kunt kiezen, wel heerlijk over-
zichtelijk. Badzout L’Objet, met 
een melange van sinaasappel in 
oude apothekersflessen uit Por-
tugal en scheerbenodigdheden 
voor heren. Accessoires en siera-
den, shawls, tasjes en leuke ca-
deauartikelen. Judy verpakt uw 
cadeau bijzonder.

Judy is een make-upartist die 
workshops geeft en een passie 
heeft voor visage en hairstyling 
voor bruiden en shoots. Haar spe-
cialiteit is wenkbrauwen.
Ze werkte vele jaren in de Jan 
van Goyenstraat en maakt haar 
droom nu waar in haar eigen win-
kel aan die Jan van Goyenstraat 
35 met haar Judy Beauty Bou-
tique.

Ton van den Brink

Feestelijk chocoladeparadijs 
bij Chocolaterie Van Dam
Heemstede - Nee, geen Sjakie in 
de Chocoladefabriek, maar wel 
een bijzonder kijkje in het atelier 
van Chocolaterie Van Dam op de 
Raadhuisstraat 60. Een rondlei-
ding door Willem van Dam zelf, in 
een chocoladeparadijs waar hard 
gewerkt wordt voor de feestda-
gen. Om van te smullen.
Vorige week deelde Willem van 
Dam maar liefst tien chocolade-
letters uit aan de winnaars van 
de sinterklaasgedichtenwedstrijd 
in de Heemsteder. “Er stond na 
de uitslag al meteen 9 uur ’s och-
tends een winnaar voor de deur 
om de prijs in ontvangst te ne-
men”, vertelt Willem van Dam la-
chend.

En ja, eerlijk is eerlijk: voor de 
lekkerste chocolade (en voor 
het beste ijs in de zomer) moet 
je toch echt een bezoekje bren-
gen aan Chocolaterie van Dam, 
een begrip in Heemstede. “Mijn 
opa en mijn ouders waren al 
patissiers.  Ik vind chocolatier 
echt een geweldig en prachtig 
vak”, legt Willem uit. “Op dit mo-
ment worden hier de heerlijk-
ste chocolade-delicatessen voor 
de feestdagen ambachtelijk be-
reid. Zoals deze kerstklokjes- 
pralinés. Deze is bijvoorbeeld 
gevuld met pistachecrème. De 
pistachenoten zijn van de hoog-

ste kwaliteit en komen uit Ita-
lië, persoonlijk door mij geselec-
teerd. We branden ze hier in het 
atelier. De smaak is werkelijk fe-
nomenaal. We maken ook cho-
coladehuisjes, arrensleetjes ge-
vuld met pralinés. En heerlijk be-
reid borstplaat, allerlei andere 
pralinés en chocoladeheerlijkhe-
den.  Laat de Kerst maar komen!”, 
aldus Willem van Dam.

Lions Club zamelt nu ook D.E.-punten in voor 
voedselbanken in Heemstede en Bennebroek
Heemstede/Bennebroek - Lions 
Club Haarlem heeft sinds 2 de-
cember voor het eerst twee in-
zamelingsboxen in Heemstede 
en Bennebroek voor de jaarlijk-
se inzamelactie van Douwe Eg-

bertspunten, ten behoeve van 
voedselbanken. Het zijn Dorcas, 
Herenweg 101 in Heemstede 
en de Bibliotheek Bennebroek, 
Kerklaan 6 in Bennebroek.
Voedselbanken ondersteunen 

personen en gezinnen die leven 
onder de armoedegrens met een 
wekelijks voedselpakket. Daar zit 
maar heel af en toe koffie bij. Het 
is daarom een zeer gewaardeerd 
extraatje.

Hoe het vroeger was.
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NORDMANN KERSTBOMEN

GRATIS THUIS BEZORGD 

Beste kwaliteit bomen met een heerlijke geur en zonder naalduitval

OPENINGSTIJDEN DECEMBER :  MA T/M VRIJ 09.00-18.00    ZAT 08.00-18.00     ZON 10.00-17.00

130 - 170 cm           € 25,- 
150 - 175 cm           € 35,- 
175 - 200 cm           € 50,- 
200 - 250 cm           € 65,- 
250 - 300 cm           € 85,-
300 - 350 cm           € 99,- 

 

MATEN & AANBIEDINGEN

ACTIE BOMEN VANAF € 10,-

BLOEMENSTAL KLEIN GROENENDAEL
WILHELMINAPLEIN IN HEEMSTEDE

KYLIE_KRAP@HOTMAIL.COM
06-22904311
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HET IDEALE CADEAU 
VOOR DE FEESTDAGEN!

Justin Ronday
met splinternieuwe illusies
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TICKETS!

Tegen inlevering 
van deze advertentie 

aan de circuskassa 
in het Reinaldapark  

(vanaf 13 december)

€ 5,- korting 
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Noord-Holland neemt aangepaste 
beleidsregel stikstof aan
Regio - De provincie Noord-Hol-
land heeft de beleidsregel over 
stikstof op bepaalde punten aan-
gepast. De koppeling met dier-
rechten is losgelaten en onder-
nemers mogen de vergunde stik-
stofruimte van stallen of produc-
tiehallen die daadwerkelijk zijn 
gebouwd en in gebruik zijn ge-
nomen inzetten voor nieuwe ont-
wikkelingen.
 
Wat onveranderd blijft is dat be-
drijven die hun bedrijfsvoering 
voortzetten zonder wijziging 
of vernieuwing van hun bedrijf, 
door kunnen gaan met de ver-
gunning die zij al hebben. Deze 
is onherroepelijk. Ook als onder-
nemers hun bedrijf verkopen of 
overdragen, blijft de vergunning 
van kracht.
 
Gedeputeerde Esther Rommel 
(Natuur en Landschap): “De on-
duidelijkheden zijn uit de be-
leidsregel gehaald. Nu de ver-
gunningverlening in deze aan-
gepaste vorm kan doorgaan, 
gaan we aan de slag met de ge-
biedsgerichte aanpak. Daarbij kij-
ken we samen met de betrokke-
nen per gebied wat nodig is om 
de stikstofdepositie in onze Na-
tura 2000-gebieden te laten af-
nemen.”
 
Verduidelijking
Binnen de beleidsregel zijn naast 
aanpassingen ook verduidelijkin-
gen toegepast. De ‘feitelijk ge-
realiseerde capaciteit’ is het uit-
gangspunt voor intern salde-
ren. Dat betekent dat onderne-
mers de vergunde stikstofruimte 
van stallen of productiehallen die 
daadwerkelijk zijn gebouwd kun-
nen inzetten voor nieuwe ont-

Regio - In deze laatste maand van 
het jaar is iedereen bezig met ca-
deaus die in de vorm van pak-
ketten overal weer veilig moe-
ten worden afgeleverd. In iede-
re straat in Nederland worden op 
meerdere adressen dagelijks pak-
ketten bezorgd en afgehaald. Je 
kunt er zelf voor zorgen dat jouw 
pakket wordt afgeleverd op een 
servicepunt, volgens Veilig Ver-
keer Nederland. Dat vermindert 

de druk op de woonwijk waar het 
zelfs voorkomt dat verschillen-
de koeriersdiensten op hetzelfde 
adres een pakket bezorgen. Ho-
ge snelheden en onhandige par-
keermanoeuvres zijn geen uit-
zondering.Een bestelkoerier le-
vert per dag tussen de 150 en 200 
pakketten af en wordt vaak per 
aflevering betaald. Vanaf 2018 tot 
vandaag zijn er 1.242 meldingen 
binnen gekomen bij het VVN-Par-

ticipatiepunt waarbij de melder 
heeft aangegeven dat een bestel-
auto de veroorzaker van de ver-
keersonveilige situatie is. Dertig 
meldingen zijn afkomstig uit Am-
sterdam. Mooi dat er grote koe-
riersdiensten zijn die vanuit hun 
maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid het afleveren op service-
punten stimuleren.

Bron: Veilig Verkeer Nederland

Beeld: Provincie Noord-Holland

wikkelingen. Als een ondernemer 
minder gerealiseerd heeft dan in 
de vergunning staat, dan wordt 
het ongebruikte deel van de ver-
gunning ingenomen bij een wij-
ziging van de bedrijfsvoering. Er 
zijn echter uitzonderingen. Zoals 
wanneer een bedrijf aantoonbare 
stappen heeft gezet richting een 
nieuwe ontwikkeling, of inves-
teringen heeft gedaan om deze 
ruimte te vullen.
 
Afromen
Een bedrijf kan ook stikstofruimte 
kopen van een bedrijf dat stopt. 
Dit heet extern salderen. Daar-
bij is stikstofdaling het uitgangs-
punt. De ‘feitelijk gerealiseerde 
capaciteit’ mag een bedrijf dat 
stopt met haar activiteiten (sal-
dogever) overdragen aan een 
bedrijf dat stikstofruimte nodig 
heeft (saldo-nemer). De saldone-
mer mag 70% van de overgedra-
gen stikstofruimte benutten; de 
overige 30% komt ter beschik-

king van de natuur, samen met 
de niet-gerealiseerde capaciteit 
in de vergunning.
 
Verwarring
Nederland zat na de uitspraak 
van de Raad van State over het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) 
op 29 mei 2019 deels op slot. Op 
8 oktober 2019 hebben Gedepu-
teerde Staten beleidsregels vast-
gesteld om de vergunningsver-
lening weer op gang te brengen. 
Toen bleek dat de provinciale be-
leidsregels op onderdelen ver-
schilden met de definitie die het 
Rijk hanteerde.
 
Ook bleek de koppeling met 
dier- en fosfaatrechten – een ver-
antwoordelijkheid van het Rijk 
- voor verwarring te zorgen. Vo-
rige week werden het Rijk en de 
twaalf provincies het eens over 
een aantal wijzigingen in de be-
leidsregel. De beleidsregel treedt 
op 13 december 2019 in werking.

Oriëntatie hbo-studie tijdens Open Dag op 
14 december bij Inholland Haarlem
Haarlem - Op zaterdag 14 de-
cember organiseert Inholland 
Haarlem van 10.00 - 14.00 uur een 
Open Dag voor iedereen die zich 
aan het oriënteren is op een hbo-
studie. Studiekeuzeadviseurs zijn 
aanwezig bij het testcentrum om 
te helpen met een competentie-
spel. Studiezoekers kunnen te-
recht op de opleidingenmarkt, 
presentaties of colleges volgen 
en faciliteiten als het Skillslab, de 
sporthal, studio’s en praktijkruim-
tes bekijken.
Het maken van de juiste studie-
keuze is lastig. Inholland Haarlem 
vindt het belangrijk dat iedereen 
zich goed kan oriënteren. Daar-
om biedt Inholland een compe-
tentiespel aan. Studiekeuzeadvi-
seurs en getrainde studenten be-
geleiden dit spel en geven na af-
loop een advies over de richting 
of opleiding die het beste past. 
Op de opleidingenmarkt vertel-
len studenten en docenten graag 
meer over de studie en beant-
woorden alle vragen. Elke oplei-
ding biedt tijdens de Open Dag 
meerdere sessies aan met presen-
taties en/of workshops.

Inholland Haarlem heeft een 
breed aanbod van hbo-opleidin-
gen, zowel voltijd, duaal als (flexi-
bele) deeltijd.
De opleidingen bieden ook de 
mogelijkheid om een proefstu-
deerdag te volgen of een dag 
mee te lopen. Beleef zo een dag 
als student bij Inholland Haarlem. 
Tijdens het proefstuderen kun-

nen er onder andere colleges ge-
volgd worden en is er een meet-
and-greet met studenten en do-
centen. Aanmelding is tijdens de 
Open Dag mogelijk bij de proef-
studeerbalie in de hal of via: 
www.inholland.nl/proefstuderen.
Aanmelden voor de Open Dag op 
14 december kan via:
www.inholland.nl/opendag.

Verminder de druk op de woonwijk en laat
je pakket op een servicepunt afleveren





Jaarlijkse kerstsamenzang 
in Heilige Bavokerk
Heemstede - Traditiegetrouw 
begint op zondagmiddag 15 de-
cember om 15 uur de kerstsa-
menzang in de  H. Bavokerk, He-
renweg 88 in Heemstede.
Een groot aantal leden van de 
drie Bavokoren die deze parochie 
heeft (In Between, het Dames-
koor en Bavokoor) zullen weer sa-
men de Kerstsamenzang onder-
steunen.
Met traditionele kerstliederen die 
u naar hartelust kunt meezingen.
Organist Wim Rijkhold Meesters 
zal het prachtige van de Brink 
orgel bespelen, het blaasorkest 

‘Symphoenix’  uit Hillegom onder 
de muzikale leiding van dirigent 
Rob Draijer zal een gedeelte van 
de samenzang begeleiden. En ui-
teraard zal er ook een moment 
zijn waarin de luisteraar getrak-
teerd wordt op een muziekstuk 
gespeeld door het blaasorkest, of 
de organist, of gezongen door de 
koorleden.

De deur is open vanaf 14.30 uur 
en de toegang is gratis. Na afl oop 
kunt u elkaar ontmoeten onder 
het genot van een gratis  kopje 
koffi  e, thee of chocolademelk.

Foto: Jos van Kesteren

Expositie 
‘Egypte in 
de Luifel’
Heemstede - Kunstschilder Luna 
Meis (pseudoniem voor Ineke van 
der Schuit) exposeert sinds de-
cember met ‘Egypte in De Luifel’ 
tot en met 31 januari in de foyer 
van Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.
Diverse reizen naar Egypte inspi-
reerde haar. De stoere Egyptische 
‘oerkoppen’ en de prachtige beel-
den met mooie structuren vorm-
den een uitdaging om in de schil-
derijen een bepaalde techniek 
toe te passen. Acrylverf, zand, pa-
letmessen en grote plamuurmes-
sen zijn het materiaal en de ge-
reedschappen geworden.
Chepren met Horusvalk, Echna-
ton, Toetanchamon, Thutmoses 
en Amon en muurschilderingen 
zijn op het doek vereeuwigd.Het 
resultaat is een samengaan van 
realisme en abstractie.
De schilderijen Memphis en Sala-
ma zijn een hedendaagse reactie 
op de oudheid.
Meer informatie op:
www.lunameis.com.

Teisterband, 25 jaar heerlijke jazz:
“We spelen wat we leuk vinden”
Heemstede - Het is Stille Nacht 
2004 op het Raadhuisplein in 
Heemstede. Tegen middernacht 
klinken de klanken van een jazz-
band over het plein naar de paar 
bezoekers die bij elkaar beschut-
ting zoeken in de regen. Bur-
gemeester Tine van der Stroom 
heet de bezoekers welkom en ge-
meentesecretaris Willem van den 
Berg doet de kruiden bij de glüh-
wein. De Teisterband begint aan 
een traditie die men volhoudt tot 
de verbouwing van het Raadhuis. 
De volkszang dwingt een ande-
re locatie te zoeken die wordt ge-
vonden bij de dorpspomp waar 
net chocolaterie Willem van Dam 
zijn zaak opende. Hij omarmt de 
traditie en schenkt, vanuit zijn 
specialiteit, chocolademelk en 
laat zijn engelen de heerlijkste 
chocolaatjes serveren. Willem van 
den Berg, nu getooid met een ro-
de muts, schenkt de glühwein, de 
gemeente faciliteert. 

Door de steigers aan het raad-
huis verhuist men naar de dorps-
pomp waar Willem van Dam het 
laat sneeuwen en het hele dorps-
plein enthousiast meezingt. Tien 
jaar happy Christmas aan de 
dorpspomp, midden in Heemste-
de, tot er is besloten dat er in het 
bos gezongen wordt. Waarom ei-
genlijk vraagt eenieder zich af, 
maar de Teisterband blijft spelen 
en ze willen eigenlijk alleen maar 
spelen. Zoals afgelopen dinsdag-
avond in de Pinksterklerk, waar 
ze repeteerden. Sinterklaaslied-

jes want donderdag kwam Sinter-
klaas op de Jacobaschool en daar 
haalden ze de Sint binnen met 
hun vlotte muziek waar de kin-
deren lekker op konden swingen.

Voor een aantal leden is de Ja-
cobaschool een stukje nostalgie. 
Waar Bert Steinmann 25 jaar ge-
leden aan begon, het spelen van 
jazz uit vroegere tijden waar de 
bandleden mee opgegroeid zijn 
in hun kwajongenstijd, maakt di-
rigent Miklós Fürst van iedere re-
petitie een jazzfeest. Nog een Sin-
terklaasliedje en dan komt de 
kerstsamenzang aan de beurt. 
Met de meest bekende kerstlie-
deren die iedereen kent en bijna 
iedereen uit het hoofd kan mee-
zingen. Over die Winternacht 

en die Stille Nacht. Heerlijk zin-
gen met die vlotte jongens. Na 
Nieuwjaar komt het echte jazz-
werk weer aan de beurt. Miklós 
denkt zo langzamerhand aan mu-
ziek voor een Bigband. Niet dat je 
daar 40 man voor nodig hebt die 
er nu zijn, maar dat klinkt wel erg 
mooi. Leuk voor de muzikale le-
den die het avontuur niet schu-
wen. Die zijn altijd benieuwd naar 
nieuwe uitvoeringen en een an-
dere sound. Heemstede komt ze 
weer wel tegen op hun uitvoerin-
gen bij evenementen als markten 
en veteranendag.
Met veelzijdige jazzmuziek en de 
polka van Peer Sips, die houden 
ze erin!

Ton van den Brink

Interview Frits Spits bij 
Boekhandel Blokker
Heemstede - Zondagmiddag 15 
december om 13 uur is er een in-
terview met Frits Spits over zijn 
openhartige boek ‘Alles lijkt zo-
als het was’ bij Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138 in Heemste-
de. Frits Spits is radiomaker en te-
levisiepresentator van het eer-
ste uur, winnaar van de Marconi 
Award (1996), de Groenman-taal-
prijs (1997) en de Zilveren Reismi-
crofoon (1999). In 2017 werd hij 
bovendien onderscheiden met 
de Gouden Harp voor zijn ver-
diensten als voorvechter voor de 
Nederlandse muziek.
Alles lijkt zoals het was van Frits 
Spits is een ontroerende, nostal-
gische en liefdevolle ode aan mu-
ziek, het leven en de liefde.
Na het overlijden van zijn vrouw 
Greetje krijgt muziek een ande-
re rol voor Frits Spits. Hij had al-

Frits Spits (foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker).

tijd al oor voor de teksten en de 
taal in liedjes, maar nu begint hij 
ze meer en meer te koppelen aan 
gebeurtenissen en herinneringen 
uit zijn leven.
 
Toegang vrij. Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Angela Groothuizen met 
jubileumshow in de Luifel
Heemstede - Angela Groothui-
zen treedt om 20.15 uur zaterdag 
14 december in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede op 
met de jubileumvoorstelling ‘Lue-
ke binge’.  ‘Ik gaa met je lueke bin-
ge’ stond op de strippenkaart die 
Angela 16 jaar geleden op moe-
derdag kreeg van haar dochters. 

Angela is nu 60 en haar dochters 
zijn volwassen het is hoog tijd om 

die strippenkaart te gaan innen.  
Samen met haar muzikale kom-
paan Nico Brandsen viert Ange-
la hun 25-jarig bestaan in de the-
aters met eigen geschreven lied-
jes en liedjes van anderen. In Lue-
ke Binge (verbastering van Leuke 
Dingen) komen een aantal ster-
ke liedjes voorbij van onder meer 
Jan Beuving en Rob Chrispijn.  
Met hulp van regisseuse Wimmie 
Wilhelm is rond de liedjes een 
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mooie muziektheateravond in el-
kaar gezet.
 
Kaarten à: €20,- via: www.podia-
heemstede.nl of via 023-5483838.

Prazák Kwartet in de Oude Kerk
Heemstede - Vrijdag 13 decem-
ber schittert het Pražák Quartet 
om 20.15 uur op het podium van 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein.  Het Prazák Quartet, één 
van de beroemdste Tsjechische 
kamermuziekensembles, werd in 
1972 opgericht door vier studen-
ten van het Praags Conservatori-
um. Al snel verwierf het kwartet 
grote publieke belangstelling.

In 1974 won het kwartet de eer-
ste prijs op het kamermuziekfes-
tival van het Praags Conserva-
torium. De internationale door-
braak kwam een jaar later met 
de deelname aan het Praags Mu-
ziek Festival. In 1978 won het 
Pražák Quartet de Grand Prix op 
het strijkkwartetconcours in Evi-
an (Frankrijk) Ook daarna won 
het kwartet vele prijzen op Tsje-
chische muziekconcoursen, waar-
onder de Grand Prix op het Inter-
nationale Strijkkwartet Concours 
van 1979 in Praag. Vanaf die tijd 
rekent men het Pražák Quartet 
tot een van de vooraanstaande 

strijkkwartetten ter wereld. Het 
kwartet geeft concerten over de 
hele wereld, jaarlijks twee tour-
nees door Noord-Amerika en Ca-
nada. Het is te gast op alle be-
langrijke festivals in Europa.

Het ensemble is gespecialiseerd 
in Tsjechische componisten en 

speelt in de Oude Kerk in Heem-
stede een prachtig programma  
met Dvorák (‘Slavische’), Smetana 
(‘Aus meinem Leben’) en Mozart 
(‘Hofmeister’). Kaarten à €22,50 
via: www.podiaheemstede.nl of 
via de theaterlijn 023 5483838 of 
op de avond van het concert aan 
de zaal.

Prazák: (foto: Galerie Obrazy).

Scratchdag Christmas Carols in Oude Kerk
Heemstede - Op zaterdag 21 
december vindt in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede voor de 20e keer 
de scratchdag ‘Christmas Carols’ 
plaats onder leiding van dirigent 
Piet Hulsbos. Begeleiding: Wil-
lem Jan Cevaal. In één dag stu-

deren ongeveer honderd koor-
zangers bekende en minder be-
kende Christmas Carols in. Van-
af 10 uur klinken de vierstemmi-
ge kerstliederen door de sfeer-
volle Oude Kerk. Dit keer wordt 
het extra feestelijk vanwege het 
20-jarig bestaan. Begeleid door 

een vleugel en door kaarsen ver-
licht sluiten de zangers deze dag 
om 16:30 uur af met een intiem 
concert, waarvoor de toegang 
gratis is. Deelname: €17,50. Aan-
vang: 10 uur. Aanmelden of info:
carolsheemstede@gmail.com of 
06- 40256672.

The Christmas Experience in Pinksterkerk
Heemstede - Op zondag 22 de-
cember geeft The Christmas Ex-
perience een swingend kerstcon-
cert in de Pinksterkerk, Camplaan 
18 te Heemstede. Het concert be-
gint om 20 uur.  Vanaf 19.30 uur is 
de zaal open.
Kaarten à € 7,50 voor het concert 
op 22 december zijn te koop via 
christmasexperience@outlook.
com of via SMS en WhatsApp 
naar 06 31062041.
65+ kaarten kosten 5,00 en kin-
deren tot 12 jaar hebben gratis 
toegang.
Meer informatie over The Christ-
mas Experience kunt u vinden op 
www.christmasexperience.nl.

Familie kerstsamenzang op 
kinderboerderij ’t Molentje
Heemstede - Na een eerste suc-
cesvolle familie kerstsamenzang 
vorig jaar op kinderboerderij ’t 
Molentje (Burgemeester van Rap-
pardlaan 1) is besloten hier een 
jaarlijks terugkerend evenement 
van te maken.
Dit jaar bent u welkom op zater-

dag 21 december  van 19 tot 20 
uur.
Komt u ook gezellig de kerstva-
kantie inzingen onder begelei-
ding van het jeugdorkest Daca-
po? De warme chocolademelk en 
glühwein staan voor u klaar. Toe-
gang is gratis.

Workshop 
kerstzingen
Heemstede - Op vrijdag 13 de-
cember vindt om 10 uur de work-
shop kerstzingen plaats met Hen-
riëtte Middelkoop bij WIJ in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Op deze ochtend worden 
kerstliedjes gezongen, maar net 
een beetje anders. Samen zingen 
verbindt en in het samenklinken 
kan ieders stem op zijn eigen ma-
nier opgenomen worden in het 
geheel. Kosten: € 5,-. Reserveren 
is verplicht, om teleurstellingen 
te voorkomen. Dit kan via www.
wijheemstede.nl of telefonisch 
van op werkdagen tussen 9.00-
13.00 uur: tel.: 548 38 28.
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“Dag Sinterklaasje”, zong RCH
Heemstede - Ondanks zijn druk-
ke schema lukte het Sinter-
klaas en zijn pieten toch ook om 
woensdag 4 december RCH te 
bezoeken. De training verliep 
plotseling heel anders toen in-
eens Sinterklaas zijn voetbalkun-
sten begon te vertonen op het 
veld. Maar onverstoorbaar als on-
ze racertjes zijn, lieten zij zich niet 
uit het veld ballen en lieten pas-
ses en moves zien, totdat daar na-
tuurlijk de pepernoten waren.
 
Er mag gezegd worden dat Sin-
terklaas best wel een balletje kon 
trappen. Hij gaf wel toe dat de 
conditie wat te wensen overliet. 
Natuurlijk de vraag van de kin-
deren wie zijn favoriete voetbal-
club was. Schoorvoetend gaf hij 
aan dat dat toch wel Real Madrid 
was, maar RCH een goede twee-
de was. Daarna was het tijd naar 
binnen te gaan hoewel het bui-
ten prima weer was in tegenstel-
ling tot vorig jaar. Toen waren er 
paraplu’s nodig.
Allereerst mochten onze jongste 
racerstalenten bij Sinterklaas ko-
men en Sinterklaas had een goed 
woordje over voor onze aanko-
mende talenten. Hij was goed op Sinterklaas mengde zich in de strijd (foto: Harry Opheikens).

de hoogte van de kwaliteiten van 
de diverse voetballers.
Na de racers mochten 1 voor 
1 de teams van de O8 en O9 bij 
Sinterklaas komen en ook hier 
bleek Sinterklaas zeer goed op de 
hoogte van de skills en de moves 
van de spelers. Er moest natuur-
lijk wel gezongen worden. Dat 
lukte luidkeels en elk team koos 
een ander lief, dat zeer gewaar-
deerd kon worden door Sinter-
klaas.

 Met een handvol pepernoten en 
een presentje zwaaiden alle kin-
deren Sinterklaas uit en hopen ui-
teraard, dat hij ook volgend jaar 
in ieder geval een balletje komt 
trappen, want dat was toch wel 
uniek, want meestal stuurde hij 
Zwarte Piet vooruit. Na dit be-
zoek kregen de kinderen wel mee 
dat ze vooral hun voetbalschoen 
neer mochten zetten.

Tot volgend jaar Sinterklaas.

Met moeite winst RCH
Heemstede - Het was niet de 
beste wedstrijd van RCH afgelo-
pen weekend, maar de uitslag 
maakte dan wel weer veel goed, 
2-0. RWZ zocht van het begin-
signaal gelijk de aanval op met 
windje mee en daar had RCH nog 
geen antwoord op. Nu wist RWZ 
zijn kansen niet te benutten en 
langzamerhand nam RCH het ini-
tiatief over. Het ontbrak RCH ech-
ter ook aan een goede eindpass 
om doelkansen te creëren, waar-
door het spel heen en weer bleef 
gaan. RCH kreeg over de gehe-
le wedstrijd de beste kansen en 
was ook de bovenliggende partij, 
maar met rust was het nog steeds 
0-0.
In de tweede helft voerde RCH 
de druk op, maar balverlies lever-
de gelijk counters op voor RWZ, 
maar ook nu bleven die onge-
vaarlijk. Hetzelfde gebeurde met 
RCH. Goed in de duels, maar het 
laatste zetje was er iedere keer 
net niet voor een treff er.
Na 10 minuten in de tweede helft 
een goede mogelijkheid voor 
RCH de score te openen. Urwin 
IJssel was in het 16-meter ge-

bied gevloerd en Mo Boutalek 
kon RCH op de toch wel erg ge-
wenste voorsprong zetten, maar 
zijn strafschop was te simpel voor 
de Zaanstad keeper en zo bleef 
het 0-0.
De duels werden pittiger, van 
beide kanten. De druk voor RCH 
werd hoger bij het uitblijven van 
een doelpunt. RCH zou bij punt-
verlies ruimer op afstand komen 
bij koploper WSV ’30, dus alles 
was er aan gelegen te winnen. 
Met nog 10 minuten op de klok 
weet Urwin IJssel David Böckling 
op maat te bedienen en die krijgt 
alle ruimte om de 1-0 aan te teke-
nen. Dat gaf wel een fl inke ontla-
ding en trainer Mehmed werd be-
dolven onder zijn juichende spe-
lers.
De strijd was nog niet gedaan. 
RWZ voerde de druk extra op. Het 
bracht geen mooi voetbal. Een 
lange bal vanuit de RCH-verde-
diging werd gecontroleerd door 
Urwin IJssel en die schoot op de 
paal. Under Ceylan plaatste ver-
volgens de bal in het doel, 2-0. 
Daarmee gaat RCH ongeslagen 
de winterstop in.

Trainer Mehmed wordt meegenomen in de feestvreugde. 

WSV 1930 G1 - HBC G1 2-0:
Uitkijken naar het voorjaar
Heemstede - Voor de laatste 
wedstrijd in de najaarscompetitie 
meldde HBC zich in de Wormer 
bij WSV 1930. Nog net najaar viel 
het weer wel mee. Nog steeds ge-
plaagd door blessures moest HBC 
weer zonder wisselspelers de 
strijd aangaan. Gesterkt door de 
stand en de wil om het jaar goed 
af te sluiten was HBC gebrand op 
een overwinning.
Beide teams hadden vooral aan-
vallende bedoelingen, dus het 
spel golfde aardig heen en weer. 
De keepers eisten een hoofd-
rol voor zich op. Sebastiaan red-

de een aantal keer heel knap op 
doelpogingen en de keeper van 
WSV 1930 voorkwam een ze-
ker doelpunt door de bal uit het 
kruis te tikken. Martijn, de gele-
genheidsspits, dwong hem tot 
die redding. Ook pogingen van 
Jeroen, Johan en Davy pareer-
de de keeper kundig. Met 0-0 
de rust in was iets minder dan 
waar HBC op gerekend had. In de 
tweede helft bleef het spel heen 
en weer gaan. Helaas maakte 
WSV 1930 uit een onoverzichte-
lijke situatie van dichtbij wel het 
lang verwachtte doelpunt. Met 

Schommelende resultaten 
Bridgeclub Bel Air
Heemstede - Zaterdag 7 decem-
ber kwamen maar liefst 156 brid-
gers uit de regio Kennemerland 
en daar buiten naar het GSV-ge-
bouw aan de Frans Schubertlaan 
te Heemstede om de derde wed-
strijd te spelen om het bridge-
kampioenschap van Kennemer-
land. De gehele A-lijn (24 pa-
ren) was aanwezig. De grote zaal 
van GSV was met 26 tafels hele-
maal vol. De koplopers Ada Lo-
huis en Marjan Jansen konden 
de druk niet aan en behaalden 
maar 52,05%. Zij moesten de eer-
ste plaats overdoen aan Lenie v. 
Rixel en An Vink die 58% behaal-
den. Met 0.10% voorsprong voe-
ren zij de ranglijst aan. Tiny Uiten-
daal en Agnes Hulsebosch kon-
den aan het eind van het vorige 
seizoen zich maar net in de A-lijn 
handhaven en nu staan zij op de 
derde plaats. Miep v.d. Raad en 
Theresia v.d. Horst werden eer-
ste van de middag met 60,87% 
en klommen van plaats tien naar 

vier. Yola Sweering en Herman 
v.d. Peet gaan niet goed. Zij staan 
met een gemiddelde van 39,44% 
onderaan. Ook Willy Grooten-
dorst met René Devilee bungelen 
met 42,21% aan een dun draad-
je. Annemique v .d. Gulik en Jet 
v. Kaam, onverwacht in de A-lijn 
belandt, staan nu weer op de-
graderen en dat vinden zij hele-
maal niet erg. De B-groep wordt 
aan gevoerd door Ria Franken 
en Emma de Roos. Zij behaalden 
9% meer dan Willemia v.  Brus-
sel en Elly Elgersma en maar liefst 
12% meer dan de koplopers Wil 
Schackman en Rene Akerboom. 
Zij zakten naar de vierde plaats.  
Carla en Hans Verdonkschot had-
den het de vorige twee zittin-
gen niet zo best gedaan en ston-
den op plaats 57 en dat beteken-
de aantreden in de E- (laatste) lijn. 
Met een score van 56,94% klom-
men zij naar plaats 33 en hebben 
kans om weer in de grote zaal te-
rug te keren.

Heemstede - De feestmaand 
met allerlei lekkernijen heeft 
zich aangediend. Er is echter 
zoveel keus dat je niet meer 
weet wat je nu op tafel moet 
zetten. De Heemsteder heeft 
een heerlijk recept van kori-
andersoep dat ook nog eens 
vegetarisch kan worden be-
reid. Koriandersoep komt oor-
spronkelijk uit de Mexicaanse 
keuken, maar kan tevens per-
fect doorgaan als gerecht in 
de Spaanse, Oosterse en Ita-
liaanse keuken. Een prima 
voorgerecht voor de kerstdis, 
maar ook zeer geschikt in een 
(hittebestendig) drinkglaasje 
als amuse bij een tapasscho-
tel of borrel.

Benodigdheden:
•  2 middelgrote courgettes

in plakjes gesneden
•  1 grote ui, fi jngehakt
•  2 grote tenen knofl ook,

fi jngehakt
•  2 kippenbouillonblokjes 

(voor vegetarisch: gebruik
2 groentebouillonblokjes)

•  2 fl inke eetlepels olijfolie 
om te bakken of zonne-
bloemolie

•  1 dl. slagroom
• 1 korianderplantje
•  1 kleine groene peper

fi jngehakt
•  1 rode Spaanse peper
•  1 laurierblaadje
•  Zee- of Himalayazout en 

versgemalen gemengde 
peper naar smaak

•  1 snu� e nootmuskaat
•  1 snu� e chilipoeder of

cayennepeper
•  1 liter gekookt water uit

waterkoker

Doe de olie in een grote soep-
pan en fruit hierin op een 
middelgroot vuur de ui, de 
knofl ook, de gehakte groene 
peper met wat zout, peper en 
chilipoeder. Voeg aan het ge-
fruite geheel de courgette-
plakjes toe. Schep goed om 
en laat eventjes bakken, tot-
dat de courgette bijtgaar is.
Voeg het gekookte water met 
de bouillonblokjes toe en het 
laurierblaadje. Laat het ge-
heel even koken.
Pak een andere pan plaats 
hierop een zeef. Giet het cour-
gettemengsel hierin en vang 
de bouillon op in de pan. Ver-
wijder het laurierblaadje en 
leg dit even apart.
Pak een blender of keuken-
machine en pureer het cour-
gettemengsel met de korian-
der fi jn. Voeg dit gepureer-
de mengsel toe aan de op-
gevangen bouillon met het 
apart gehouden laurierblaad-
je. Voeg tevens de Spaanse 
rode peper in zijn geheel en 
het snu� e nootmuskaat toe 
aan de bouillon en breng het 
geheel roerend aan de kook. 
Laat de soep op laag vuur een 
half uurtje doorkoken. Voeg 
daarna de slagroom toe en 
laat zachtjes inkoken tot de 
soep wat bindt. Proef of de 
soep niet te fl auw is. Voeg 
naar smaak zout en peper toe.
Verwijder kort voor het op-
dienen de rode peper en het 
laurierblaadje. De soep ser-
veren met een lekker warm 
stokbroodje of Turks brood. 
Eet smakelijk!

achter het fornuis 

Koriandersoep
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Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Kon. HFC koploper af
Haarlem - Een week lang mocht 
HFC genieten van de kopposi-
tie in de tweede divisie lande-
lijk. Door met 1-1 gelijk te spe-
len tegen Katwijk en naaste con-
currenten IJsselmeervogels en 
HHC wel het maximale aantal van 
drie punten pakten passeerden 
zij HFC op de ranglijst. HHC heeft 
een gelijk aantal punten dan HFC 
en IJsselmeervogels één punt 
meer. De wedstrijd tegen Katwijk 
op zaterdag 7 december was het 
aanzien meer dan waard. De Kat-
wijkers waren in de eerste 45 mi-
nuten de sterkste en kwamen te-
recht op een 1-0 voorsprong. Een 
prachtig doelpunt, een schot van 
een meter of 18, van Joey Jong-
man bracht de ruim 500 meege-
reisde Katwijksupporters in ex-
tase. Hun teleurstelling was dan 
ook groot toen aan het einde van 
de match 1-1 op het scorebord 
stond. De HFC-aanhang kon wel 
leven met deze stand. Waar Kat-
wijk de sterkste was in de eerste 
helft, was HFC dat in de tweede 
helft.  HFC coach Gertjan Tame-
rus had een gelukkige hand van 
wisselen. De ingebrachte Franklin 
Lewis en Khalid Tadmine zorg-
de er samen voor dat HFC toch 
een punt overhield aan het du-

el. De supersnelle Lewis stoom-
de op langs de zijlijn en leverde 
een puike voorzet af. Tadmine, 
niet de grootste op het veld, to-
rende boven de verdedigers van 
Katwijk uit. Hij plaatste de bal met 
het hoofd in een hoek waar doel-
man Kieboom van Katwijk nooit 
meer bij kon komen. Bij zowel 
Katwijk als bij HFC waren het ver-
dedigers die ballen van de doel-
lijn moesten halen. Zeker lijkende 
doelpunten vielen er zo niet. De 
wedstrijd had alle kanten op kun-
nen gaan. Over een weer snel-
le uitbraken die helaas voor bei-
de teams niets opleverde. Doel-
man Tom Boks van HFC, die al we-
ken in een bloedvorm steek, was 
weer belangrijk bij een tegen een 
situaties waar hij steeds als over-
winnaar uit de duels kwam. De 
niet altijd consequent leidende 
scheidsrechter Bronsvoort had 
aan beide kanten nog wel een 
penalty kunnen geven maar deed 
dat niet. HFC sluit, voor de win-
terstop, zaterdag 14 december af 
met een uitwedstrijd tegen GVVV 
in Veenendaal. Katwijk ontvangt 
koploper IJsselmeervogels ook 
een duel om naar uit te kijken.    
 
Eric van Westerloo

Word jij Ping-
Pong Star van 
Heemstede?
Heemstede - Binnenkort is het 
weer zover: Ping-Pong Stars! 
Het basisscholenkampioenschap 
tafeltennis bij HBC, alweer voor 
het 34e jaar.
Dit gratis sportieve evenement is 
bedoeld voor alle kinderen 
uit groep 3 t/m 8 van scholen in 
en rond Heemstede. Elk jaar weer 
trekt het tafeltenniskampioen-
schap honderden enthousiaste 
deelnemers.
De uitnodigingen zijn inmiddels 
naar de scholen verstuurd en 
er zijn daardoor al tientallen in-
schrijvingen binnengekomen. Tij-
dens dit gratis 2-daagse evene-
ment, dat plaatsvindt op 18 en 
19 januari 2020, worden er aller-
lei tafeltennisspellen gedaan en 
wordt er een groot toernooi ge-
speeld. Kun je helemaal niet ta-
feltennissen? Maakt niet uit! Het 
gaat er om dat je een gezellige 
en sportieve dag met elkaar hebt. 
Naast dat de deelname helemaal 
gratis is, zijn er mooie prijzen te 
winnen. Lijkt het je leuk om te ta-
feltennissen en daardoor een ge-
zellige dag met je vrienden en 
vriendinnen te hebben? Ga dan 
snel naar www.hbctafeltennis.nl 
en schrijf je in. Op deze website 
staat naast het inschrijff ormulier 
een heleboel informatie over het 
kampioenschap waaronder wel-
ke groep op welke dag verwacht 
wordt.Foto: Pim Hols

nog meer overtuiging ging HBC 
de strijd aan. HBC was ook zeker 
niet de mindere, maar WSV 1930 
had een paar gevaarlijke en snelle 
jongens. Geholpen door een wat 
eenzijdig fl uitende scheidsrech-
ter lukte het HBC niet te scoren. 
Vlak voor tijd, de wedstrijd was
eigenlijk al gespeeld, maakte 
WSV 1930 nog een 2e doelpunt.
Helaas zonder punten weer naar 
huis. Ondanks dat resultaat bleef 
de vierde plek in deze compe-
titie gehandhaafd. We klampen 
ons vast aan het algehele gevoel 
dat we met dit spel, en een vol-
tallige selectie(?), in de voorjaars-
competitie weer hoge ogen kun-
nen gooien.
 
Leo Holdorp





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

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

  Wandelexcursie op zoek naar 
de bosuil op Leyduin. Verza-
melen op de Parkeerterrein 
buitenplaats Leyduin, Woest-
duinweg 4, 2114 BJ in Voge-
lenzang. Van 19-20.30 u. Kos-
ten: Volwassene € 7.- kind € 3.- 
donateur € 4.- en kind van do-
nateur € 2.- Reserveren: www.
gaatumee.nl.

  Familiefilm (2007) bij Film & 
Kerstlunch. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Van 10.30 
-13.30 u. €13,50 incl. lunch. Re-
serveren verplicht via www.
wijheemstede.nl of via tel.: 
023-5483828.

  Boeklezing ‘Als ik met jou de 
Kerst maar haal’, om 20.00 u. 
WIJ Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. En-
tree: € 8,-. Reserveren verplicht 
via www.wijheemstede.nl of 
via tel.: 023-5483828.

12 en 19 december
  Kerst Sing-In, buurt Initiatief 
i.s.m. WIJ Heemstede. Van 13-
14.15 u. Tennispark Merlen-
hove, Groenendaal 1,  Heem-
stede.  Kosten: € 7,50 per keer, 
meld je aan via: info@wijheem-
stede.nl.

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

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

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

  Workshop kerstkransen ma-
ken. WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. 
Van 9.30-12 u. Kosten: €25,- in-
cl. materiaal. Reserveren is ver-
plicht, via www.wijheemstede.
nl of via tel.: 5483828.

  Lezing Dorinde Smit-Duyzent-
kunst bij NVVH-Vrouwennet-
werk. Om 13.45 u. Herenweg 
88a, Heemstede. Leden gratis; 
niet leden betalen €2,50.

  Workshop kerstzingen. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 10 u. 
Kosten: €5,- Reserveren is ver-
plicht, via www.wijheemstede.
nl of via tel.: 5483828. 

  Kinderdisco Winterwonder-
land. Plexat, Herenweg 96, 
Heemstede. Van 19-21 u. €3 in-
cl. snoep en 2 limo. Opgeven is 
niet nodig.

  Prazák Kwartet in de Oude 
Kerk. Wilhelminaplein Heem-
stede. Aanvang 20.15 u. Kaar-
ten à €22,50 via: www.podia-
heemstede.nl of via de thea-
terlijn 023 5483838 of op de 
avond van het concert aan de 
zaal.

14 december
  Laatste Repaircafé van het 
jaar. Dorpshuis van Vogelen-
zang, Henk Lensenlaan 2a, 
Vogelenzang. Van 10-13 u. 
Voor vragen: repaircafevoge- 

▲

lenzang@yahoo.com of 06-
53561413. Laatste Repaircafé 
van het jaar.

  Angela Groothuizen met ju-
bileumshow in de Luifel. He-
renweg 96 in Heemstede. Om 
20.15 u. Kaarten à: €20,- via: 
www.podiaheemstede.nl of 
via 023-5483838.

21 december
  Scratchdag Christmas Ca-
rols in Oude Kerk. Wilhelmin-
aplein, Heemstede.  Vanaf 10 
u. repetitie, (deelname 17,50) 
om 16.30 u. concert (toegang 
gratis). Aanmelden of info: 
carolsheemstede@gmail.com 
of 06-40256672.

  Kerstwerkdag in het Benne-
broekbos. Verzamelen om 
9.30 u. bij de ingang van het 
Bennebroekbos naast de par-
keerplaats van de Linnaeus-
hof aan de Glipperdreef. Infor-
matie en aanmelden bij Marc 
van Schie 06-22575748 of via 
www.ivn.nl/zk.

  Familie kerstsamenzang op 
kinderboerderij ’t Molentje. 
Burgemeester van Rappard-
laan 1, Heemstede. Van 19-20 
u. Gratis toegang.

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

15 december
  Christmas Carols zingen in Re-
monstrantse kerk. Oranjekade 
1, Haarlem, om 10.30 u. Toe-
gang vrij, vrijwillige collecte.

  Singing Christmas in de Oude 
Kerk. Wilhelminaplein. Om 15 
u. Toegang vrij, na afloop is er 
een deurcollecte waarbij uw 
bijdrage zeer welkom is.

  Kerstmarkt op de Raadhuis-
straat & Binnenweg. Van 11-17 
u. Gratis toegang.

  Kerstsamenzang H. Bavokerk. 
Herenweg 88, Heemstede. 15 
u, zaal open 14.30 u.

  Interview Frits Spits bij Boek-
handel Blokker. Binnenweg 
138, Heemstede. Om 13 u. Toe-
gang vrij. Reserveren via info 
@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

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

  The Christmas Experience in 
Pinksterkerk. Camplaan 18 in 
Heemstede. Aanvang 20 u, zaal 
open 19.30 u. Kaarten à € 7,50 
via christmasexperience@out-
look.com of via SMS en What-
sApp naar 06 31062041. 65+ 
kaarten kosten 5,- en kinderen 
tot 12 jaar hebben gratis toe-
gang.

29 december
  10.000 stappenwandeling. Om 

10 u. vanaf de achterzijde van 
het station Heemstede-Aer-
denhout.

cembermaand.

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

  Open Inloop Vriendinnenclub. 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Om 10 
u. Contact via Corrie van Rijn 
op 023-822 42 97 of Ellen Swart 
bij WIJ Heemstede tel. 023-548 
38 28.

17 december
  Doe meer met je foto’s in Win-
dows 10. SeniorWeb in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de. Presentatie van 10-10.30 u. 
Daarna voor vragen tot 12 u. 
Toegang vrij, aanmelden niet 
nodig.

  Trefpuntlezing ‘De ster achter-
na’. De Luifel, Herenweg 96 in 
Heemstede.  Om 13.30 u. De 
entree is €5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 5483828.

18 december
  Kerstverrassing maken bij 
Knutselclub (5-10 jr.) Van 13.30-
15 u. De Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Kos-
ten: € 5,- per keer.

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

  Kerstfilm in de Luifel. Heren-
weg 96, Heemstede. Om 20 u. 
Reserveren via www.wijheem-
stede.nl of op tel.: 5483828.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 17 december

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

T/m 31 januari
  Exposite Luna Meis ‘Egypte in 
de Luifel’. Herenweg 96, Heem-
stede. Meer info op: www.luna-
meis.com.

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

T/m 31 december
  Expositie Nicky Schouten in de 
Bibliotheek. Bibliotheek van 
Heemstede, Plein 1, (Juliana-
plein1).

Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Doe een kerstwens bij de 
kerstwensboom op de Binnenweg
Heemstede - Het is weer de tijd 
van Kerst. Tijd waarin we elkaar 
meer opzoeken, we weer eens 
een afspraak maken met iemand 
aan wie we lange tijd niet toe-
kwamen. Iets vaker een glaasje-
kaasje delen met elkaar. Gezellig 
en belangrijk. Het is eigenlijk be-
hoorlijk intensief ook, want we 
zijn daarmee drukker en we moe-
ten vaker boodschappen doen.

Het straatbeeld is, meer nog dan 
anders, vol van haastige mensen, 
gebukt onder het gewicht van de 
kerstinkopen en de druk om al-
le afspraken in deze twee weken 
van december rond te breien. 
Tijd om na te denken over din-
gen die er ook zijn, is er eigen-
lijk niet.  Veel mensen hebben 
nog andere zorgen dan de bood-
schappen en de afspraken. Angst 
voor wat nog komt. Verdriet om 

een verlies. Zorgen om een zie-
ke, een eenzame, iemand die het 
moeilijk heeft of gepieker over 
geld en werk.  

Op de hoek van de Binnenweg 
met de Julianalaan is de kerst-
wensboom er ook dit jaar weer. 
Op 14 en 15 december. Om even 
stil te staan en om een hou-
ten kaarsje op te hangen. Ruim-
te voor jouw wens. Voor jezelf, 
voor een ander, voor de wereld. 
Je kunt natuurlijk ook een kaarsje 
ophangen omdat je blij bent over 
iets dat goed is. De Protestant-
se Gemeente Heemstede (Oude 
Kerk) nodigt je uit om je wens in 
de wensboom te hangen. Kom 
maar even langs. Het kost niks. 
Het is hun cadeau voor iedereen.

Kerstwensboom op de Binnenweg 
(aangeleverd).

Finalist Ouderen Songfestival
Applaus voor Paul Herber
Heemstede - Waardering en ap-
plaus voor Heemstedenaar Paul 
Herber die zaterdag 7 december 
in het de La Mar Theater mee-
deed aan de finale van het Ou-
deren Songfestival. Paul Herber 
was veertig jaar leerkracht bij de 
Stichting De la Salle en zanger. 
Een graag geziene gast bij zorg-
centra en verenigingen. Twee jaar 
deed hij mee aan het Ouderen 
Songfestival en wist al de finale te 
bereiken. Daar eindigde hij hoog 
maar net niet in de top drie. Ook 
dit jaar eindigde hij op een mooie 
plaats achter de drie.
Voor Paul is belangrijk dat hij zijn 
zangkwaliteit laat horen en de in-
terpretatie van een lied. Daarom 
had hij het nummer ‘The near-
ness of you’, gekozen. Daarin kon 
hij zijn hoog en laag bereik laten 
horen en vooral de interpretatie 
en de presentatie. Alles wat met 
zingen te maken heeft kon hij in 
dat lied stoppen. Met hoed op, 
wat hem echter een donkere blik 
van een jurylid opleverde van-
wege de slagschaduw bij foto`s. 
Maar Paul Herber staat te zingen 
met opgeheven hoofd, omdat hij 
het zo leuk vindt en meedoet om 
het mee te maken. Als je dan de 
finale haalt dan is dat al prach-
tig toch! Zangers te horen zin-
gen wat hij ook zingt, Jordanees, 

Jazz, Amerikaanse ballads, swing 
en Bossa Nova, Franse chansons, 
operette.
Meedoen aan de voorrondes was 
al spannend, met de goeie ver-
zorging en professionele mu-
ziekbegeleiding, in de finale on-
der begeleiding van het Oude-
ren Songfestival Orkest met Kees 
van Zantwijk als artistiek leider. 
Kippenvel bij het afscheid op het 
podium waar alle deelnemers sa-
men zongen in dat Amsterdam-
se theater over de Amsterdams 
grachten.

Ton van den Brink

de Heemsteder

postcode 2101 en 2106

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

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

BEZORGER/STER
MET SPOED GEVRAAGD:

Het is dat ik hem nodig heb 
voor mijn werk, maar eigen-
lijk heb ik een bloedhekel aan 
de smartphone. Ja, hij is na-
tuurlijk ook wel handig, maar 
ik vind het tegelijkertijd een 
ranzig en asociaal apparaat. 
Het toppunt van individualis-
me. Zodat je ‘altijd bereikbaar 
kunt zijn’, afschuwelijk. Wie 
wil dat nou werkelijk?
In bus 340 kon laatst iedereen 
meegenieten van een ech-
telijke ruzie over de telefoon 
van iemand die vreemd was 
gegaan. De realitysoap Vil-
la Utopia haalt het hier nau-
welijks bij. De rest van de rei-
zigers boeide het kennelijk 
niet. Die waren namelijk zelf 
onder narcose van hun eigen 
smartphone en zitten gebio-
logeerd naar een lullig social 
mediaschermpje te koekeloe-
ren. Dan piept, trilt, of zoemt 
er weer wat. Weer een mel-
ding of berichtje. Alles moet 
wijken voor zo’n telefoontje. 
Hallo, contact? Hoezo soci-
aal? Dan op straat, die head-
sets en oortjes, ook zo ach-
terlijk. Denk je dat iemand bij 
de bushalte wat aan je vraagt, 
blijkt die telefonisch in ge-
sprek te zijn via zo’n headset. 
Sta jij weer even voor paal! 
Hoe kun jij dat nu ruiken?

Zelf heb ik een Samsung en ik 
vind hem vreselijk. In mijn vo-
rige baan had ik een iPhone 
van de zaak, dat vond ik ook 
al zo’n gedrocht. Ik hoor je al 
zeggen: “Dan kun je er waar-
schijnlijk niet mee omgaan.” 
Nou, dat kan ik wel, alleen 
doet dat ding nooit wat ik wil. 
Bij het aanraken van je tele-
foon, vliegen er verschillen-
de schermpjes open. Scherm-
pjes die je niet wilt zien, een 
brok onrust. Als je naar what-
sapp wilt, gaat bijvoorbeeld 
eerst de KLM-app open om 
een vliegticket te boeken. 
Een ‘slip of the finger’? Wel-
nee, Samsung heeft de zo-
genaamde ‘edge-technolo-
gie’. Met andere woorden: als 
je de zijkanten van het toe-
stel al aanraakt, gaan er dus 
allerlei schermen open, waar 
je niet op zit te wachten. Vre-
selijk! Welke hyperzenuw-
achtige neurotische idioot 
heeft dit uitgevonden? Han-
dig hè? Als je daarvan niet 
gestrest raakt, dan word je 
het wel. En dan die vreselij-
ke updates die regelmatig 
terugkomen. Ook zo’n ramp 
op de laptop.  Altijd als het 
niet gelegen komt. Dat noe-
men ze dan vooruitgang en 
een smartphone. En dat klopt 
wel… hij bezorgt inderdaad 
heel wat smart.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN

‘Smart’phone

Expositie Nicky Schouten 
in de Bibliotheek
Heemstede - De Bibliotheek van 
Heemstede, Plein 1, (Juliana-
plein1) stelt kunstenaars in de 
gelegenheid om te exposeren in 
een ruimte van de bibliotheek: 
‘De Kunstgang’. In de maand de-
cember is er uniek werk te be-
wonderen van de cursisten por-
trettekenen en schilderen, ge-
geven door Nicky Schouten. Zij 
geeft sinds 2017 les in portret-
schilderen in Heemstede. Met de-
ze expositie laat zij, met trots, zien 
hoe leuk het is om te leren por-
tretschilderen. ‘Creatief, gezellig 
en iedereen kan het leren!’
Het nieuwe seizoen portretteke-
nen en schilderen start in januari.
De expositie is te zien tot eind de-
cember.

Voor informatie:
schoutennak@wxs.nl ,
06 53992462 
www.nickyschouten.com

Open Inloop Vriendinnenclub
Heemstede - Op maandag 16 de-
cember is er weer om 10 uur een 
Open Inloop Vriendinnenclub bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede.

U bent van harte welkom om ken-
nis te komen maken met de vrou-
wen die zich inmiddels al hebben 
aangemeld bij de Vriendinnen-
club. Wilt u vooraf al even contact 
belt u dan met Corrie van Rijn op 

023-822 42 97 of Ellen Swart, WIJ 
Heemstede tel. 023-548 38 28.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 11 december 2019

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Heemstede

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

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

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

Voor december 2019 zijn geen 
collecte- of ventvergunningen 
verleend.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Afspraak maken 
= niet wachten!
Wilt u snel geholpen worden? Als u 
een afspraak maakt, kunt u langskomen 
wanneer het u uitkomt. U wordt direct 
geholpen op het afgesproken tijdstip 
voor bijvoorbeeld het aanvragen van 
een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart 
of voor het aanvragen van een 
bouwvergunning. Snel en makkelijk dus! 
Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog steeds 
vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl 
en klik op ‘Afspraak maken’.

Vergadering gemeenteraad 
18 december
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op woensdag 
18 december 2019 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 18 december 2019

Bespreekpunten:
- Aanvraag budgetsubsidie 2020-2023 

Stichting Bibliotheek Zuid-Kennemerland
- Integraal Huisvestingsplan basisscholen 

2019-2039 (defi nitief )
- Visie op Informatievoorziening 2020-2024
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Baggerplan 2020-2029
- Aanbevelingen Onderzoek 

Rekenkamercommissies Heemstede en 
Bloemendaal naar de ICT-samenwerking 
tussen Heemstede en Bloemendaal

Hamerpunten:
- Verordening Rekenkamer en vergoedingen
- Extra stimuleren parttime arbeid
- Verordening Maatschappelijke 

Ondersteuning Heemstede 2020
- Vaststellen belastingverordeningen 2020

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 18 december 2019
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeentebestuur.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffi  e via (023) 548 56 46 of per e-mail 
griffi  e@heemstede.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Eerelmanstraat 7, het ophogen van de 

nokhoogte van de garage, wabonummer 
504506, ontvangen 29 november 2019

- Leidsevaartweg 73, restaureren voormalig 
pompstation, wabonummer 502363, 
ontvangen 26 november 2019

- Lentelaan 5, het doorbreken van een muur, 
wabonummer 501779, ontvangen 

 25 november 2019

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

Aanvraag omgevingsvergunning 
(vergunningsvrij)
- Bartoklaan 1, het plaatsen van een kozijn 

in de buitengevel van het restaurant, 
wabonummer 503510. Voor deze aanvraag 
is geen vergunning nodig, verzonden 

 5 december 2019

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Havenstraat 23, het optrekken van de 

achtergevel, verhogen nok en het plaatsen 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 473468, verzonden 

 2 december 2019
- Heemsteedse Dreef 20, het doorbreken 

van een muur, wabonummer 498160, 
verzonden 2 december 2019

- Heemsteedse Dreef 29, het plaatsen van 
een haagondersteunende erfafscheiding , 
wabonummer 500295, verzonden 

 4 december 2019
- Herfstlaan 3, het plaatsen van 2 bruggen 

in het urnenbos op de begraafplaats, 
wabonummer 495470, verzonden 

 3 december 2019
- Kemphaanlaan 11, het plaatsen van een 

dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 490000, verzonden 

 3 december 2019
- Meer en Boslaan 38, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 489986, verzonden 

 4 december 2019
- Raadhuisstraat 47, het plaatsen van 

lichtreclame, wabonummer 499937, 
verzonden 4 december 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons via 
Facebook en Twitter




