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STOMERIJ EN WASSERIJ

Adriaan Pauw begroet vele Heemstedenaren

Goed bezochte kerstmarkt Binnenweg
Heemstede - De vele bezoekers
van de kerstmarkt op de Binnenweg lieten zich zondagmiddag
niet wegjagen door een buitje.
Iedereen hield de moed erin,
want in de verte kwam soms het
zonnetje weer door. Met een slokje chocolademelk of glühwein
dat hier en daar klaarstond werd
het nog gezelliger ook.

depot

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

Kinderfysiotherapie

De winkeliers hadden er alles
aan gedaan om de gasten ook
met muziek in te halen, want met
het Klijn Örkest loop je op vleugeltjes langs de ruim 60 kramen.
Het dweilorkest, de Brassband de
Neutenblazers speelden met een
enthousiasme dat aanstekelijk
werkte. Zelfs Adriaan Pauw kreeg
het er warm van en hij maakte een zwier met zijn vrouw Anna van Ruytenburgh bij Boekhandel Blokker. Maria, Joseph en
hun kindje hadden hun stal met
kameel, lama`s, geiten en schapen. Dat vertedert ieder, van jong
tot oud. Men kon op een houten
kaarsje een wens schrijven die
door de Protestantse gemeenteleden in de kerstwensboom gehangen werd. Er hangen er al 400
in.

DEZE WEEK IN DE KRANT

Kijk voor de
feestaanbiedingen
op pagina 7

draaimolen waar die kerstbaas ze
liet draaien. De Historische Vereniging Heemstede Bennebroek,
HVHB, liet u vast kennismaken
met Adriaan Pauw die in 2020
viert dat hij vierhonderd jaar geKinderen krijgen altijd voorrang leden als schatrijke Amsterdamse
op een markt, soms ook wat ver- koopman en regent de Heer van
wend met schminken en een Heemstede werd. Een moderne

buste van Adriaan, gemaakt door
Bennebroeker Hans Peters, stond
in de stand van de HVHB.

en de HVHB op de hoogte van de
activiteiten die beginnen in 2020.
Met deze kerstmarkt blijft de
Binnenweg/Raadhuisstraat toch
de Leukste Straat van Nederland.

Gourmetschotels

€6,25 p.p.

Marianne Wever, de bedenker van
het beste idee Heemstede ‘400
jaar Adriaan Pauw’, moest alvast Ton van den Brink
even het beeld omhelzen. Zij stelt
u via de Stichting Adriaan Pauw Meer foto’s elders in deze krant.

KLUIZENHet team van de Heemsteder wenst AKTIE
u gezellige feestdagen toe!
	
  

Heemstede - Voor u ligt de kersteditie van de Heemsteder, altijd
weer een gezellige krant. Zoals
iedere week heeft ons team zijn
best gedaan om u te informeren
over alles wat er in en om Heemstede speelt. Op de foto ziet u
het noeste schrijversgilde van
de Heemsteder, al heel wat jaartjes samen. Om te beginnen met
Eric van Westerloo, die vooral de
politieke zaken in de gemeente belicht en over sport schrijft.
Dan Mirjam Goossens, die over
van alles schrijft, zoals bijzondere schrijvers, Heemsteedse helden en lifestylezaken. Vervolgens
onze nestor Ton van den Brink,
ook wel Mister Heemsteder genoemd. Wie kent Ton niet? Ton
weet wat er in Heemstede gebeurt en weet dit met grote passionele pen te beroeren. Dan
Joke van der Zee, verantwoordelijk voor de acquisitie en het media-advies. Zij springt waar nodig bij met zakelijke interviews.
Niet op de foto, maar zeker niet
onbelangrijk is Mireille Huiberts,
die verantwoordelijk is voor de
opmaak van de krant en er iedere week voor zorgt dat de Heem-

Binnenweg 73
Heemstede

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

40%

KORTING!

OP ÀLLE
KERSTBALLEN
ÉN ÀLLE
KERSTHUISJES!
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KEURSLAGERKOOPJE
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Arjen van der Slikke
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J. van Goyenstr. 24 tel. 5289000
v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 5286417

	
  

V.l.n.r. Bart Jonker, Mirjam Goossens, Eric van Westerloo, Joke van der Zee en Ton van den Brink.
steder er mooi uitziet. Als laatste
redacteur Bart Jonker, die de
eindredactie verzorgt en zelf
ook artikelen schrijft en werkt als
correspondent en columnist. Het

team van de Heemsteder wenst
u gezellige feestdagen en een
nieuwsrijk 2020 toe!
Let op: de eerstvolgende Heemsteders verschijnen vanwege

de feestdagen op vrijdag 27 december en donderdag 2 januari.
Het aanleveren voor de deadline
blijft ongewijzigd: dinsdag voor
12 uur.

Fietsster gewond na
aanrijding met busje

Foto: Michel van Bergen

Heemstede - Een vrouw is
maandag 16 december aan
het einde van de middag gewond geraakt bij een ongeval in
Heemstede. Rond half vijf werd
de vrouw op haar fiets aangereden op de kruising van de
Camplaan met de Valkenbur-

gerlaan door een bedrijfsbusje.
Politie en ambulance kwamen
ter plaatse om het slachtoffer
te verzorgen. Agenten hebben
geassisteerd bij de afhandeling
van het ongeval terwijl het ambulancepersoneel zich over het
slachtoffer heeft ontfermd.

Kunstzinnige Kerst in Heemstede

Heemstede - Het licht in de duisternis, je kunt het zo gezellig
en eenvoudig maken.
Een gekleurd glas met kleine lichtjes erom en erin: het geeft je
vrolijkheid en tevredenheid.
Fijne kerstdagen.
Foto: Marenka Groenhuijzen
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede

Zandvoortselaan
Toen en nu (80)

Zandvoortselaan 165 (+ bovenwoning) hoort ook nog binnen
het bouwproject van 1927. J.A.
Hupkens startte in 1928 in dit
pand een boekhandel/leesbibliotheek (10 cent per deel per
week) annex speelgoedwinkel.
Het adresboek van Heemstede, jaargang 1928-1929, kostte
toen fl. 2,50.
Eind 1933 nam Boekhandel T.
Plomp de zaak over, maar er
werd ook nog steeds speelgoed
verkocht en ook de leesbibliotheek werd voortgezet. Stem-

pels en drukwerk konden er
ook besteld worden. Onder het
betere speelgoed werd o.a. geadverteerd met treinmodellen
van Trix en Mårklin. Na de oorlog stond er in de advertenties
‘T. Plomp & Zn.’ In de jaren 60
werd er geadverteerd met o.a.
de bekende pennen van ‘Parker’. In het adressenboek van 1
januari 1972 werd Zandvoortselaan 165 ‘Kantoorboekhandel
BATAVO’. In de jaren 90 zat ‘Cadeau Boutique Guillaume’ op
165 tot aan 2005.

Rafaelgemeente
Nehemia

Wijnhuis Heemstede (sinds
2005 op nr. 165) is in 2016 verhuisd naar Zandvoortselaan
159a. Op 20 januari 2017 opende de conceptstore ‘Leuk By
Cleo’ van Cleo Epskamp.
Sinds maart 2019 zit ‘Drogisterij Parfumerie Rood’ op nummer 165.
Kim Rood vertelt het volgende: “Tot een jaar geleden waren we Drogisterij Bart. We zijn
alleen verhuisd naar 165 omdat
op nummer 173 het pand wat
verouderd was. Drogisterij Bart
heeft daar vanaf 1987 gezeten.
De vorige eigenaresse Anneke
Bart heeft de zaak 4 jaar geleden aan mij verkocht nadat ze
er zelf jarenlang heeft gestaan,
nadat ze de winkel van haar ouders heeft over genomen. Daarom is de naam nu eigenlijk ook
veranderd naar Rood. Maar we
zijn nog steeds met hetzelfde
team en dezelfde producten.”

Zo ook voor drie kruising kooikerhondjes van ongeveer 13
weken oud die door Dierentehuis Kennemerland herplaatst
werden. Pups die in dergelijke omstandigheden opgroeien zijn meestal niet veel gewend en moeten alles nog leren. Het is dus extra belangrijk
dat hun nieuwe eigenaar goed
weet waar hij of zij aan begint
en veel tijd heeft om lekker met
de pup aan de slag te gaan.
Vrijwel alles wat er gebeurt
zal immers nieuw zijn voor het
diertje. Voor de drie pups is gelukkig al snel een goed huis gevonden waar ze na hun slechte start een heerlijk leven tegemoet gaan.
Overweegt u ook om een pup
aan te schaffen? Doe dan eerst
de ‘checklist foute puppyhandel’ op de site van de Dierenbescherming
(https://www.
dierenbescherming.nl/) en kijk
eens op de site van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (www.licg.nl
) welk ras het beste bij uw ge-

zinssituatie past vóórdat u
smelt voor zo’n aandoenlijk
jong diertje.
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.

Binnenweg 67, Bennebroek

Zondag 22 dec. 17u.
Geen dienst in Nehemia
wel Kerstconcert
‘Go tell it on the mountain’
in de Philharmonie.

Zondag 22 december, 10u.
Ds. G.H. Fredrikze.
22 december om 15u.
Kerstsamenzang.
Na de dienst glühwein en
warme chocomelk.
Woensdag 25 december, 10u.
ds. Dirk Jorissen.
www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie

Herenweg 88 Heemstede
Zondag 22 dec. 10u.
Eucharistieviering. Samenzang.
Pastor R. Verhaegh.

Adventskerk
Aerdenhout

24 december 19u. Gezinsviering.
Pater Diego.
24 december 19u. Nachtmis
Eucharistieviering m.m.v.
Bavokoor. Pater Diego.

Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout

25 december 10.30u.
Eucharistieviering m.m.v.
Bavokoor. Mgr. de Groot en
Pastor A. Dekker.

24 december, samenzang
kerstliederen, 20.30u.,
dienst 21u. mmv ds. Niek
Scholten, Xandra Mizée zang,
Boni Rietveld trompet en
Jaap Stork orgel.
Na afloop glühwein en warme
chocolademelk.

26 december 10u. Klaverblad –
Eucharistieviering.
Pater Diego, Pater Tristan en
Pastor R. Verhaegh.
Foto’s aangeleverd door Dierentehuis Zandvoort

in beslag genomen. Voor al deze honden wordt via de asielen
van de Dierenbescherming een
nieuwe baas gezocht.

Hervormd PKN
Bennebroek

Koediefslaan 73 Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

Bijdrage: Harry Opheikens

Zandvoort - De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is regelmatig betrokken bij onderzoeken naar
malafide hondenfokkers in Nederland.
Deze zgn. broodfokkers fokken gezelschapsdieren, meestal honden of katten, met als
primair doel geld te verdienen, waardoor het welzijn van
de dieren ondergeschikt wordt
gemaakt aan de economische
belangen. Een dergelijke fokker let daarom niet op de gezondheid en het karakter van
het dier. De manier waarop de
moederdieren en pups gehouden worden is vaak erbarmelijk
en dus worden er veel dieren

de Heemsteder
Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

De nu-foto van Harry Opheikens is van 15 december 2019.
De toen-foto is een fragment uit
een foto van mevrouw Dools uit
1935, een geheel ander sfeerbeeld.
Mocht u informatie over de
Zandvoortselaan hebben, dan
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook
zijn we op zoek naar beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor
Heemsteder).

Broodfokkers

COLOFON

www.parochiesklaverblad.nl

Zondag 22 december, 10u.
Drs. G. van der Harst-de Leeuwe
(Haarlem).

25 december, 10u.
Kerstmorgendienst met kerstspel
voor en door kinderen.
Mmw van ds. Niek Scholten,
Adventskoor o.l.v. Xandra Mizée,
Jaap Stork orgel en
Boni Rietveld trompet.
www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein Heemstede
Za.
Zo
Zo
Di
Wo

17u.
10u.
18.45u.
9u.
10u.

Holy Mass
Hoogmis
Plechtig Lof
H. Mis
H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Petrakerk

Nederlands
Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Geopend van maandag tot en
met zaterdag 11.00-16.00 uur,
dan ook telefonisch bereikbaar.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Openingstijden
ma. t/m wo. 08.30-17.00 uur
donderdag van 8.30-16.00 uur
Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Tel. 06-50284402
verkoop@heemsteder.nl
Advertentie-tarieven
op aanvraag
Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Bart Jonker
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts
Kabalen
Opgave gratis advertenties
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven
Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
Onderdeel van Regio Media
Groep B.V.
Oplage: 14.300
Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden,
dient ondertekend te zijn en
voorzien van naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
Anoniem ingezonden brieven
worden niet in behandeling genomen. De redactie behoudt zich
het recht te weigeren dan wel te
redigeren.
Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, dat door ons in deze krant geproduceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar
wordt gesteld aan derden. Dus
ook niet per e-mail, fotokopie of
anderszins zonder uitdrukkelijke,
schriftelijke toestemming van de
uitgever!
Privacy
Zie onze privacyverklaring op
www.heemsteder.nl/privacy
Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt op FSC-Mix
papier van verantwoorde herkomst.

WWW.HEEMSTEDER.NL

PKN Heemstede

BURGERLIJKE

Achterweg 19A Heemstede

Triomf
Wappert een trui
vergenoegd in de wind
strijkt bladeren ineen
eensgezind
Was de dag zo mooi
slaat ‘s avonds kou
haar handen ineen
Mijn trui om je heen
langzaam waait mijn liefde weg
Bart Jonker

Zondag 22 december
Vierde Adventszondag
10u. Oude Kerk:
ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderking.
24 december
Kerstavond
Oude Kerk: 17.30u.
Kinderkerstfeest. Crèche.
Oude Kerk: 22u. ds. A. Molendijk,
m.m.v. de cantorij
25 december
Eerste Kerstdag
Oude Kerk, 10u.:
ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche en Kinderkring.
www.pknheemstede.nl

HEEMSTEDE

Trefpunt Bennebroek

Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 22 december, 10u.
ds. Rien Wattel (Hoofddorp)
Vierde Adventszondag.
www.pkntrefpunt.nl

stand

Geboorte:
8 december
Freya Jocelyn Remmers
10 december
Mees Joep Posthumus
Huwelijk
12 december
Stefan C. Wijnhof &
Yvonne Heling

ZIE ONZE SITE: HEEMSTEDER.NL
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Kerstproeverijen op de Jan van Goyenstraat
Heemstede - De gezelligste tijd
van het jaar staat voor de deur.
De donkere dagen met feestelijk
verlichte huizen, een mooie tijd
om met de familie thuis door te
brengen.
Zaterdag 14 december straalt de
hele Jan van Goyenstraat de ouderwetse kerstsfeer uit. De ondernemers heten alle inwoners
van Heemstede en omstreken deze dag van harte welkom op een
sfeervolle Taste & Shop met diverse demonstraties en proeverijen.
Natuurlijk kan men deze dag ook
inspiratie opdoen voor een leuk
kerstcadeau of een nieuwe kerstlook, want de ondernemers in de
Jan van Goyenstraat zijn van alle
markten thuis.
Bij groentespecialist Lucas Primeurs en Keurslager Arjen van
der Slikke bijvoorbeeld, of bij Vishandel John Molenaar, want een
kerstdiner met vis is tegenwoordig helemaal in. Bij veel ondernemers zijn proeverijen, om vast
in de smaak te komen. Bij een
kerstdiner hoort uiteraard ook
een goede wijn en daarvoor kan
men terecht bij Wil & Els Beeren van Le Grand Cru, zij hebben
voor deze dag een mooie selectie
open staan om te proeven. Om
uw kersttafel compleet te maken, verwelkomt Han van Baekel
u voor de mooiste kerststukken
en bloemen.

traditionele kerstliederen met dirigent Bas van Splumter en aan
de piano Jasper Swarte. In de
bloemenstaal van Baekel worden
prachtige kerststukjes gemaakt
en kerstbomen gaan vlot van
de hand. Judy Dekker van Judy
Beauty Boutique is de make-upspecialist. De specialiste van Natura Bisse verzorgt deze dag mini-facials en zanggroep So-la-re
zingt bekende kerstliederen bij
de bloemenstal.
Ton van den Brink

De horeca op de Jan van Goyenstraat is uiteraard ook vertegenwoordigd op Taste & Shop. Restaurant Cheval Blanc laat prachtige gerechtjes proeven en ook
bij Proeflokaal de Groene Druif en
Restaurant Sanz worden de heerlijkste proeverijen aan het winkelende publiek aangeboden. Bij
Van Vessem vindt u de lekkerste
kerstkransjes en andere zoetigheden.
Het Voorwegkoor met veertig
zangers en zangeressen zongen

Kerstkoekjes, cakejes en
hapjes bakken in de Luifel
Heemstede - Op vrijdagochtend
20 december om 10 uur geeft
Daphne Holdorp de workshop
kerstkoekjes, cakejes en hapjes
bakken bij WIJ in de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Een high
tea is altijd gezellig en zeker met

de kerstdagen. De meeste hapjes kunnen al van tevoren worden klaargemaakt, zodat op de
dag zelf niet zoveel meer gedaan
hoeft te worden. Entree: €5,-. Reserveren is verplicht, om teleurstellingen te voorkomen. Dit kan

via www.wijheemstede.nl of telefonisch van op werkdagen tussen
9-13 uur: tel.: 5483828.

Nieuw bestuur gaat voortvarend te werk

Kerstfeest Zonnebloem met
kerstliederen uit de hele wereld

Volle bak in (meer)stemmige Oude Kerk

Vocaal Ensemble Kwarts zet
sfeervol kerstconcert neer
Heemstede - Een volle Oude Kerk
afgelopen zondag 15 december,
waar Vocaal Ensemble Kwarts,
een gemengd koor onder leiding
van dirigent Gerrit Maas, meerstemmig Engelse, Ierse en zelfs
Welsh Christmas Carols ten gehore bracht. Kwarts, opgericht in
1988, bestaat thans uit 16 leden.
Het ensemble brengt ruim 30 jaar
een rijk en veelzijdig repertoire
ten gehore uit diverse stijlperiodes.

de motetten van William Byrd,
bijvoorbeeld ‘O admirable commertium’ ten gehore bracht. Het
ensemble wisselde regelmatig
van positie, om de zang in de juiste perfectie uit te voeren. Ook
de traditionele carols van onder
meer H. Walford Davies en Ralph
Vaughan Williams wisten het aanwezige publiek te bekoren. Een
waar genot om naar te luisteren.
Niet alleen het ensemble trad op,
maar ter afwisseling ook drie musici, voorzien van fiddle, gitaar,
Voor dit prachtige Theeconcert fluit en zelfs trekzak gaven zij acte
‘Singing Christmas’ leende de de présence met Ierse volksmuOude Kerk zich qua sfeer en met ziek. Bijzonder, maar ook prachhaar fenomenale akoestiek na- tig. Deze musici begeleidden ook
tuurlijk uitstekend. Kippenvel zo- enkele songs van het Vocaal Enals het Vocaal Ensemble Kwarts semble Kwarts. Een heerlijk con-

cert dat werd afgesloten in de
Pauwehof, waar het publiek en de
musici door vrijwilligers op glühwijn, koffie en thee met gebak
werden getrakteerd om de kerstsfeer te completeren.
Er zijn regelmatig gratis Theeconcerten in de Oude Kerk, waar een
vrijwillige bijdrage via een schaalcollecte op prijs wordt gesteld.
Het eerstvolgende concert is een
Benefiet Nieuwjaarsconcert door
de Harbour Jazz Band op zondagmiddag 4 januari om 15 uur. Kijk
voor kaarten en de overige Theeconcerten op:
www.oudekerkheemstede.nl.
Bart Jonker

Heemstede - De kerstboom mag
wel branden als je een kerstdiner
geeft, maar als de stroom is uitgevallen, moet je wel improviseren. Dat kun je gerust overlaten aan het bestuur van de Zonnebloem. Donderdagochtend,
geen stoplichten op de Kruisweg
richting Hoofddorp. Filevorming
en een hardwerkende verkeersregelaar, dus je was al gewaarschuwd. Toch zaten alle gasten,
bijna vijftig, om half elf aan de
koffie in de Kunstwerkzaal Quinta
Essentia, een geheel in hout opgetrokken feestzaal met een gezellige en warme uitstraling, precies daar waar je een kerstviering
wilt houden. Even improviseren
met de koffie, een lekker gebakje
en een mooi welkomstwoord van
de voorzitter Annelies Lefrèvre,
die inmiddels al flink is ingewerkt
door haar medebestuursleden Liduin Prins en Paul van der Hoorn.

Annelies vertelde dat de gasten
bezoek krijgen, daar begon de
Zonnebloem ooit mee. Het is nog
haar belangrijkste doel, en gasten
doen mee aan activiteiten waardoor een dag er toch heel anders
uit ziet dan een doorsnee dag in
de week. Frederik Duval Slothouwer is tevens toegetreden tot het
bestuur als secretaris. Ook hij is
met pensioen na een loopbaan
bij de gemeente Heemstede.
Annelies bedankte de onmisbare vrijwilligers die zich zo zinvol
inzetten en een maatschappelijke functie vervullen. Zij hielpen
dit jaar bij het bezoek aan het Van
Goghmuseum, twee keer de Keukenhof, het NZH-Museum, de gevelstenenwandeling in Haarlem,
het Werelddansfestival in Schagen, een Rondvaart in Haarlem,
een bingomiddag, naar Global
Garden. Nu de kerstviering en

straks nog een kerstconcert in
Amsterdam. Ze wijst nog op de
mogelijkheid om met de eigen
vrijwilliger een uitje te ondernemen dat ondersteund wordt door
de Zonnebloem. Mooie plannen voor 2020 getuigen van optimisme. Inmiddels klinkt er gezang van het balkon en komen
er zangeressen en zangers hand
in hand naar beneden, het koor
Cas Cantar met kerstliederen uit
de hele wereld. Zijn het Poolse
Orthodoxe Russisch of Wit-Russische liederen, het klinkt prachtig
met daarbij mooie mannenstemmen. De gasten genieten, bij bekende liederen zingen ze mee.
Een glaasje voor het eten maakt
de tongen nog losser en het diner is echt fantastisch. Alle hulde
voor de vrijwillige chauffeurs die
de gasten weer thuisbrengen.
Ton van den Brink
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Kinderfysiotherapie bij Praktijk Deen
Heemstede - Kinderen bewegen
de hele dag door. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun motoriek en zintuigen.
Meestal gebeurt dit vanzelf en
zijn er geen problemen.
Maar bij sommige kinderen gaat
dit langzamer of de ontwikkeling wijkt af van wat gebruikelijk
is. Deze kinderen hebben soms
meer tijd en begeleiding nodig
om een nieuwe vaardigheid aan
te leren. Ook kunnen kinderen
beperkt worden door een chronische aandoening of een blessure
oplopen tijdens het sporten.

Van der Werff biedt goede
smaak tijdens de feestdagen
Heemstede - Uw feestdagen op
smaak gebracht door slagerij van
der Werff. Dat lukt heel goed met
het enorm uitgebreide assortiment aan vlees van de beste kwaliteit. Vlees voor kerstavond, de
kerstdagen en daarna voor de
oud- en nieuwviering.
Niet alleen heeft Van der Werff
het beste vlees maar ook voor
tips, recepten en inkoopadvies
bent u bij Barry en zijn team op
het juiste adres. De slagerij is altijd goed bemand/bevrouwd en
dat moet ook wel want er is een
altijd een grote schare klanten
die keuzes maken uit het aanbod
vlees en aanverwanten want ook
de samengestelde maaltijden zijn
van A-klasse. Vlees voor fondue,
steengrill, gourmet of zelfs winterbbq? Een meergangen-diner
of lunch met vleesschotels? Informeer en bestel tijdig.

Van der Werff staat niet alleen bekend in de wijde omtrek voor zijn
heerlijke vlees en divers aanbod
maar ook door de prijswinnende artikelen zoals onlangs weer
de ambachtelijke worsten. “vijfmaal goud en negenmaal goudmet-ster”, licht eigenaar Barry toe.
In zijn slagerij wordt tevens druk
gewerkt voor partijen, dat wil
zeggen: groepen waar de slagerij buffetten op bestelling levert.
Steeds vaker zitten daar ook vegetarische maaltijden tussen. He?
Bij een slager? Barry: “De vegaballetjes in pasta of andere gerechten komen qua smaak prima tot zijn recht.” Afgezien van
de vegetariër is de vleeseter met
oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn ook aan het goede
adres. “Ons vlees is altijd van goede komaf, dus waar de dieren een
goed leven hebben alvorens ze
hun vlees leveren.” Tijdens het ge-

sprek komt ook de prijs aan bod.
“Mensen denken dat slager veel
duurder is dan de supermarkt,
maar dat is niet zo. Ook supers
vragen soms flinke prijzen.” Daarnaast wordt bewuster ingekocht.
Dus een perfect stuk vlees maar
niet dagelijks. Dan help je ook
aan een beter milieu en geniet
je bewuster van het mooie stukje op je bord.
Varkensvlees, rund- en kalfsals ook lamsvlees is bij Van der
Werff te koop in diverse varianten. Daarnaast alle soorten wild
op bestelling, gevogelte en om
het af te maken, salades en patés
heerlijke sauzen. Laat kerst 2019
maar komen!
Informeer en bestel via 0235294363. Adres: Glipperdreef 121.
Joke van der Zee

Nippen en fijnproeven bij
wijnproeverij van Gall&Gall
Heemstede - Afgelopen zondag
15 december kon menigeen nippen aan een keur van heerlijke
kwaliteitswijnen en inspiratie opdoen voor de feestdagen tijdens
de wijnproeverij die plaatsvond
in het proeflokaal bij Gall&Gall op
de Blekersvaartweg 76.
Ondernemers Hilde Slagter en
Marcel Lambeck hadden daarvoor Miguela de Villebois uitge-

nodigd van het gerenomeerde
wijnhuis J. de Villebois uit Seigy
in Frankrijk. Dit wijnhuis, met wijnen gestoeld op de Pinot Noirdruif, is vooral gespecialiseerd in
de verfijnde en hoogwaardige
Sancerre, Pouilly Fumé en Touraine wijnen. Deze konden ook geproefd worden en vielen bij het
publiek goed in de smaak. Daarnaast presenteerde Gall&Gall nog

andere rode en witte kerstwijnen.
Zoekt u nog een passende en lekkere wijn voor uw eigen kerstmenu?
Marcel en Hilde adviseren u graag
bij Gall&Gall aan de Blekersvaart
76 om van uw kerstdiner een klinkend succes te maken. Proost!
Bart Jonker

Foto aangeleverd door Deen
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Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling van een
kinderfysiotherapeut. Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd
in het behandelen en begeleiden
van kinderen van 0 tot 18 jaar. De
kinderfysiotherapeut heeft kennis over de motorische ontwikkeling, bewegend functioneren en
groei van kinderen. Zowel baby’s
als pubers en alle leeftijden daartussen zijn welkom.
De kinderfysiotherapeut levert
zorg, aangepast aan de interesses
en vaardigheden van het kind.
Daarom heeft een kinderfysiotherapeut verschillende materialen om mee te werken. Daarnaast
werkt de kinderfysiotherapeut
hulpvraaggericht, samen met het
kind en de ouders/verzorgers om
tot een passend behandelplan te
komen.

heel team met andere specialisaties aanwezig in de praktijk. Wij
werken in de praktijk, aan huis en
op scholen.
Daarnaast is regelmatig contact
met specialisten, huisartsen, Centrum voor jeugd en gezin en anBinnen Praktijk Deen zijn er twee dere disciplines. Hierdoor kunkinderfysiotherapeuten
werk- nen wij de beste zorg geven aan
zaam. Daarnaast is er nog een uw kind.
Bij kinderen wordt fysiotherapie
vergoed vanuit de basisverzekering, zonder eigen risico. De eerste 18 behandelingen worden
hieruit vergoed.

Voor meer informatie en voor de
adressen van onze vestigingen,
bezoek onze website op:
www.praktijkdeen.nl.
Voor vragen of meer informatie
kunt u mailen naar:
janine@praktijkdeen.nl of via de
telefoon op 023-5293919/0235285677.

Nog even profiteren van het gastronomisch
arrangement en ander nieuws van Sanz
Heemstede - Een perfect trio
voor de smaakpapillen vind je
in de Jan van Goyenstraat. Het
zijn proeflokaal De Groene Druif,
brasserie Sanz en restaurant Le
Cheval Blanc die al een tijdje hun
krachten bundelen met het gastronomisch arrangement. Dit arrangement laat je kennismaken met drie op zich heel verschillende horecagelegenheden.
De Groene Druif is bekend om
zijn gezellige café met fijn terras (altijd lekker vol op zomerse dagen). De buren, Sanz, is vermaard om zijn verrassingsmenu’s
van heerlijke en originele samenstelling, laagdrempelig in prijsstelling. Buurman Cheval Blanc is
geliefd als sterrenrestaurant met
exquise gerechten. Aan aandacht
van liefhebbers ontbreekt het alle
drie niet. Maar… wie graag bij de
één komt stapt niet zo snel bij de
ander binnen en vice versa. Waarom eigenlijk niet, zeiden de uitbaters van genoemde drie etablissementen en dus werden de
koppen bij elkaar gestoken. Met
als resultaat een prachtig arrangement om echt eens nader kennis te maken met alle drie.

dat we hier met liefde uitoefenen.”
Ruud vertelt bovendien dat 2020
ook weer deelname aan de Wijnen Spijswandeling meebrengt.
Een leuke route langs diverse horeca in de omgeving waar ook de
spijsvertering iets aan heeft (bewegen is immers goed voor de
lijn!). Daarnaast laat hij weten dat
de strippenkaart weer terugkomt.
In het OV? Nee, deze kaart maakt
Check de advertentie in deze wel meters maar is alleen geldig
krant op pagina 3 voor informatie bij Sanz. Een volle stempelkaart
en voorwaarden en reserveer dan geeft weer recht op een gratis
via info@sanz.nl
3-gangenmenu met bijpassende
wijnen. Meer info bij Sanz. Over
Ander nieuws
de wijn gesproken: wist je dat je
Sanz heeft nog meer te vertel- bij Sanz kunt eten met je eigen
len. “We staan weer in de Gault geliefde wijn? ‘Bring your own’
Millau”, zegt Ruud Blom met ge- heet dit. Er wordt iets in rekepaste trots. De gids met de 500 ning gebracht maar zo kun je wel
beste restaurants van ons land. je vertrouwde wijn bij je spijzen
“Een bekroning voor al ons werk eten. Tot slot komen er meer keu-

Workshop kerststukje maken
Heemstede - Op vrijdag 20 december om 10 uur en 13.30 uur
gaat Lucia Hartmann met u een
heel speciaal kerststukje maken
op een dakpan bij WIJ in de Lui-

fel, Herenweg 96 in Heemstede. Reserveren is verplicht. Opgeven rechtstreeks bij Lucia op
06-17573339 of 023-8224909. Entree: €8,-.

zes in de succesvolle verrassingsmenu’s. Niet alleen drie maar vier,
vijf en zes gangen kun je in 2020
kiezen. In januari gelijk met een
nieuwjaarskorting: zes gangen
voor maar 29,95 in plaats van 35
euro. Dit is de bekende ‘lezersaanbieding’.
We zijn er nog niet met nieuws:
wist je dat eigenaar Ruud een
deel van de zomer als reisleider
werkt? In verre oorden als het
Midden-Oosten. Gewoon omdat
het zijn hobby is. Maar de verlekkerde lezer denkt natuurlijk gelijk
ook aan de culinaire inspiratie die
hij uit verre landen haalt. Reden
genoeg om naar Sanz te gaan!
Jan van Goyenstraat 31.
Tel. 023-5291892.
Joke van der Zee
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Heemstede-Regio - Bijna twee
derde (63%) van de deelnemers
aan het jaarlijkse onderzoek van
de Nationale Inbraakpreventie
Weken (NIPW) laat, als ze een of
meer feestdagen niet thuis zijn,
geen bewoonde indruk achter in
hun woning. Het huis blijft volledig donker (13%), of men laat
slechts een of twee lampjes branden (50%). Coen Staal, voorzitter
van de Nationale Inbraakpreventie Weken, zegt hierover: “Tijdens
de feestdagen heb je een 70%
hogere kans dat er bij je wordt ingebroken. Het zijn de piekdagen
voor het inbrekersgilde. En als
je dan overduidelijk laat blijken
dat je niet thuis bent doordat je
huis helemaal donker is of je hebt
slechts een of twee lampjes aan,
dan maak je het ze wel erg makkelijk. Inbrekers weten dan dat ze
volop de tijd hebben om toe te
slaan. Tref daarom de juiste maatregelen.”

slaan inbrekers vooral toe in de
avonduren tussen 17.00 en 21.00
uur.
Om feestdagen niet te laten bederven door een inbraak, geeft
de stichting Nationale Inbraakpreventie Weken de 3 belangrijkste tips:
1. Laat een bewoonde indruk achter. Zet bij een avondje weg bijvoorbeeld ook de tv of radio
aan. Dit zorgt voor geluid en
‘bewegend’ licht. Wat ook heel
goed kan is het neerzetten van
‘nep-kaarsen’ vlak achter de vitrage of lamellen. Die werken
op een batterij, flikkeren net
zoals een echte kaars en geven
de indruk dat hier toch echt iemand thuis is. Laat met behulp
van een tijdschakelaar of app

Wat doe je er tegen? “Deuren
goed op slot doen en een bewoonde indruk achterlaten: dat
zou iedereen sowieso moeten
doen”, zegt Staal. “Gewoon volop de verlichting aan. Het kost
misschien een paar centen aan
stroom, maar het brengt een inbreker wel aan het twijfelen. Inventariseer op een vrije middag
ook eens de zwakke plekken van
je huis.” Zo is een derde van de
voordeuren zodanig slecht beveiligd dat een inbreker binnen
enkele minuten binnen is. En als
het huis geen bewoonde indruk
maakt, weet een inbreker dat
hij voldoende tijd heeft om zijn
gang te gaan”, aldus Staal.
Volgens cijfers van de politie

alle lampen aangaan die je normaal ook aanhebt. Stel ze in
op het tijdstip dat het donker
wordt. Niet allemaal tegelijk,
maar met een minuutje of wat
verschil. Denk ook aan het af en
toe inschakelen van de verlichting op de bovenverdieping;
je bent tenslotte niet de hele
avond in je huiskamer.
2. Laat vooral niet alleen de licht- De kleinschalige sportschool vlak voor openingstijd.
jes van je kerstboom branden
om het te doen lijken of je thuis
bent. Daarmee bereik je juist
het tegenovergestelde.
3. Ga je op meerdere dagen achtereen weg? Vraag of iemand de
post weghaalt en laat het aanHeemstede - Maar liefst 86% van lessen volgen als bodyshape, pirecht ietwat rommelig ogen.
de leden die zich afgelopen ja- lates, yoga om hun doelstellingen
nuari hebben ingeschreven bij te bereiken.
Kijk voor meer informatie op:
sportschool FM Healthclub aan
http://www.inbraakmislukt.nl.
de Kerklaan, fitnessen nog altijd Het gaat bij FM HealthClub niet
op regelmatige basis. De sport- alleen om het sporten maar is de
school bewijst hiermee dat niet sfeer ook belangrijk. Vanwege de
alle goede voornemens met- kleinschaligheid is de club zeer
een stranden zoals vaak gesug- gezellig en is de koffiecorner ook
gereerd wordt. De sportschool een geliefde plek. Daar komen leheeft deze resultaten te danken den na hun training even tot rust
aan haar concept aldus eigenaar en kunnen ze weer bijkletsen.
Wouter Brans. “Wat ons uniek “Als wij leden vragen wat deze
maakt is de gezellige sfeer, per- club anders maakt, dan noemt 8
soonlijke begeleiding en de klein- op de 10 de sfeer en gezelligheid”
schaligheid”, legt Wouter uit.
aldus Wouter Brans.

Goede voornemens komen
uit bij FM HealthClub

Foto aangeleverd door NIPW

Clubs uit Heemstede halen € 13.809
op met Grote Clubactie

Dit jaar deden in Heemstede de
volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op.
Hiervan gaat 80% naar de club:
Concertkoor Haarlem €975, GSVHeemstede €1752, H.P.C. Heemstede €750, Heemsteedse Reddingsbrigade €1323, HollandSchermen €1533, HSV De Kampi-

Foto aangeleverd door Grote Clubactie

Heemstede - Zo’n 260.000 verkopers gingen de afgelopen maanden op pad om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In
Heemstede lukte het verenigingen om in totaal € 13809 op te
halen. Landelijk deden ruim 5.000
verenigingen mee met de Grote
Clubactie. Samen haalden zij bijna €8.500.000,- op door ruim 2,8
miljoen loten te verkopen. Dit betekent dat deelnemende clubs
het beter hebben gedaan dan
ooit. Zij verkochten dit jaar gemiddeld 565 loten. Hiermee stijgt
de opbrengst per vereniging jaarlijks.

oen €804, Scouting NJV De Haven
€1203, Sportvereniging Volhardt
en Werkt €2250, SV Het Spaarne
€300, Tafeltennisvereniging HBC
€897 (een volledige lijst met deelnemers uit Heemstede kan worden opgevraagd).
Iedereen die een vereniging heeft

gesteund, maakt kans op één van
de 32.000 prijzen uit de Grote
Clubactie loterij, waaronder de
hoofdprijs van €100.000,-!
Check je lotnummer(s) op http://
www.clubactie.nl om te kijken of
er een prijs is gevallen op je lot.

Koninklijke onderscheiding voor
de heer Jacques van Exter
Heemstede - Burgemeester Astrid Nienhuis heeft op donderdag
12 december in het Haarlemmerhout Theater een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan de
heer Jacques van Exter uit Heemstede. Hij nam afscheid als voorzitter van het College van Regenten van het Sint Jacobs Godshuis
uit Haarlem en werd voor zijn jarenlange inzet benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een aantal van zijn activiteiten wordt hieronder beschreven:

Foto aangeleverd door FM HealthClub

NIPW: tijdens de feestdagen een 70%
hogere kans op een inbraak

ken, ouderen en andere kwetsba- veerd, dat voor een groot deel
re doelgroepen.
ter beschikking is gesteld aan de
stichting Stem in de Stad, die zich
Als voorzitter van het College van op verschillende manieren inzet
Regenten was de heer Van Ex- voor dak- en thuislozen en andeter ook voorzitter van een aantal re (sociaal) kwetsbare mensen.
stichtingen die zich inzetten voor Verder was de heer Van Exter vanverschillende doelgroepen. Zo af 2008 tien jaar lang bestuurlijk
zette hij zich onder meer in voor actief in de Raad van Toezicht van
Fokus-woningen, die zo ingericht de stichting Fonds voor Urgente
en aangepast zijn dat mensen Noden Haarlem en omstreken.
met een handicap er zelfstandig Door zijn ondersteuning en aankunnen wonen.
bevelingen aan donateurs kan
het fonds ongeveer €300.000
Van 2005 tot 2013 was hij voor- per jaar aan financiële noodhulp
De heer Van Exter was sinds 2004 zitter van de stichting Coelombie geven aan mensen die in acuactief voor het College van Re- in Haarlem. Van 2009 tot en met te nood zitten. Ook zette hij zich
genten van het Sint Jacobs Gods- 2019 was hij ook als bestuurslid onder andere in voor de realisahuis in Haarlem. Dit is een charita- en voorzitter actief voor de Stich- tie van een nieuw hospice op de
tief vermogensfonds dat (financi- ting Vincentius van Paulo Haar- grens van Haarlem en Heemstede
ele) ondersteuning biedt aan ini- lem. In deze periode is het Vin- en voor de Voedselbank in Haartiatieven en projecten voor zie- centiuscarré in Haarlem gereno- lem.

Het uitgangspunt van de begeleiding is de doelstelling van de
klant. Na een uitgebreid intakegesprek worden er maar liefst 3
persoonlijke trainingssessies afgesproken. Gedurende deze trainingen wordt er 1 op 1 begeleid, een beweegprogramma gemaakt en een beginmeting gedaan. Hierna vinden om de 3 weken evaluatiegesprekken plaats
en wordt het programma waar
nodig aangepast. Ook zijn er altijd trainers aanwezig die rondlopen om vragen te beantwoorden
en eventueel te corrigeren. Naast
fitness kunnen leden ook diverse

Om weer zoveel mogelijk goede voornemens waar te maken
is FM HealthClub nu al begonnen met hun januari-aanbieding
en kunnen nieuwe leden tot februari gratis sporten. “Door onze
januaricampagne te vervroegen
hopen we de drukte een beetje
te verspreiden” aldus trainer Tim
van den Akker. FM HealthClub is
te vinden op de Kerklaan 113C en
is gevestigd in een unieke gerenoveerde bollenschuur achter de
Zwart interieur.
Meer informatie op:
https://www.fmhealthclub.nl/.

Openingstijden WIJ Heemstede
in kerstvakantie
Heemstede - De receptie van
WIJ Heemstede de Luifel is geopend t/m 24 december 13.00
uur en daarna staat WIJ weer voor
u klaar vanaf donderdag 2 januari 9.00 uur.

Voor de nieuwe WIJ Nova Nieuwsbrief van januari met de geplande
films, lezingen en workshops kijkt
u op www.wijheemstede.nl. Hier
vindt u ook alle cursussen die
starten vanaf januari 2020.

Ga in gesprek met je opa of oma

Haal je KerstKrasKaart
op in de Bibliotheek

Heemstede/Regio - De gratis
Zapp KerstKrasKaart is een kraskaart met daarop vragen die kinderen aan hun opa of oma kunnen stellen en andersom natuurlijk. Tijdens de kerstdagen of in
de periode rondom kerst kom je
zo op een leuke manier meer van
elkaar te weten. De kerstballen
op de kaart kras je met je opa of
oma open en je beantwoordt samen de vragen. Vragen zoals: “Als
jullie even oud zouden zijn, wat
zouden jullie dan samen gaan
doen?” of “Wat vind je de leukste
eigenschap van elkaar en waarom?” Zo krijg je eens een heel ander gesprek en wordt het kerstdi-

ner meteen een stuk leuker! De
KerstKrasKaart is gratis en kun je
sinds 12 december ophalen in de
Bibliotheken van Zuid-Kennemerland. In Heemstede bevindt
deze zich aan het Julianaplein 1.
Een digitale versie van de kaart
vind je op http://www.zapp.nl/
specials/kerst.
NPO Zapp zet zich in voor het
verbinden van kleinkinderen met
opa’s en oma’s. Vooral in de decembermaand is het belangrijk
dat kinderen extra aandacht aan
hun opa of oma besteden. Tim
Senders is de aanjager van deze
kerstactie van Zapp.

LEZERSPOST

Watermeters
Elk jaar moet de stand van
de watermeter worden
doorgegeven aan Waternet. Evenals bij vele andere
huizen in Heemstede is de
meter van ons in een put
op onze oprit. In de winter
is deze meter beslagen en
moeilijk uit te lezen. En dat
op de knieën.
Mijn man is het weer gelukt, maar hij heeft wel
geklaagd bij Waternet en
gemeld dat onze bejaarde
buren dat ook moeten uitlezen en net als voor ons,
is het bijna niet te doen.
Waternet wil niet investeren.
Ik hoorde van een buurtbewoonster dat die vorig jaar
een nieuwe meter kreeg,
nog wel in de put, maar beter uit lezen. Zelfs dat gebeurt niet bij ons.
Dus mensen, aangeven bij
Waternet, misschien helpt
dat ooit.
Prettige feestdagen.
M. van Altena,
Heemstede

LEZERSPOST

Klankbordgroep
wissellocatie
Kerklaan
Hoe is het mogelijk dat
wethouder Struijf alle commentaar op dit onzalige
plan rond de wissellocatie
wegwuift met de woorden:
“De bewoners rond de wissellocatie zijn gehoord via
een klankbordgroep.”
Een klankbordgroep waarin geïnteresseerde Heemstedenaren op 6 september 2018 zich konden wenden tot een klankbordgroep i.o. op persoonlijke
titel.
Zolang ik op de Kerklaan
woon (sinds januari 2019)
heb ik nooit iets vernomen
van hetgeen besproken is
in die klankbordgroep. Ik
weet trouwens nauwelijks
wie er in zit. Als de wethouder bewoners goed wil informeren over zulke vergaande plannen (en in
mijn ogen een onzalig plan
m.b.t. de verkeersveiligheid
voor schoolkinderen en bewoners, toename van geluidsoverlast voor omwonenden en grote parkeerproblemen) zou er regelmatig een verslag van de
inhoud van de besprekingen gepubliceerd kunnen
worden, bij voorkeur in de
Heemsteder, zodat je als
bewoner weet wat er gebeurt en hoe de buurt erover denkt.
Maar daar is geen sprake
van geweest. Ik voel me op
geen enkele wijze gehoord
over de ingrijpende verandering.
Jammer, weer een gemiste
kans. Ondertussen hoop ik
dat de gemeente de Heemsteedse
schoolkinderen
een betere en vooral veiligere plek gunt om naar
school te gaan.
L. Smits, Heemstede

Wij kiezen
voor een
beter milieu.

Afbeelding aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland

Deze krant is gedrukt
op gerecycled papier.
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Eens stilstaan bij onze militairen
in den vreemde mag best
Herinnering aan een humoristisch schrijver

Bakluchten brachten Wim Bak
in het reine met zichzelf
Tien jaar geleden stierf Wim Bak.
Wim schreef enkele jaren voor
onze krant en voorzag lezers van
‘de Heemsteder’ van het gemeentelijke en politieke nieuws, opgetekend uit de raadsvergaderingen. Hij kende niet alleen menige
lokale politicus maar daarnaast
ongeveer het halve dorp. Hij ontpopte zich bovendien tot een humoristische columnist. Ik werkte als eindredacteur vanaf 2003
met hem samen. Het was moeilijk voor te stellen dat de kwieke,
gevatte en charmante Wim enkele jaren later niet meer zou schrijven. Het was echter harde realiteit; op 15 februari 2009 maakte een ongeneeslijke ziekte een
einde aan zijn leven. De Heemsteder verloor een enthousiast en
trouw schrijver en ik een collega
voor wie ik veel respect voelde.
Met wie ik het graag kon vinden,
niet in de laatste plaats door zijn
(Amsterdamse) humor. In de loop
van de tijd betrapte ik mezelf erop dat ik hem mis. Het zijn voorvallen die me terug doen denken
aan de tijd dat Wim gezellig binnenstapte in het kantoor aan de
Camplaan. Waar hij soms stiekem
een sigaretje opstak, de plaatselijke en landelijke politiek doornam en onderwijl al lachend het
leven beschreef, of zijn vakantie,
of het weekend. Luisteren ontwikkel je als tweede natuur zodra je voor een redactie komt te
werken – maar dat is meest louter beroepsmatig. Wims verhalen
mocht ik echter graag horen. Terwijl hij directeur van een handelsfirma was geweest en in die hoedanigheid met mensen uit verschillende lagen moest communiceren en later via de krant contacten had met hoog- en minder
hooggeplaatste figuren, maakte
Wim geen enkel klassenverschil
tussen mensen.
Enthousiasme van anderen (ook
al spanden die Wim wel eens voor
het karretje) nam hij gemakkelijk over. “Natuurlijk zal ik over je
winkel schrijven”, “ja, ik kom naar
je modeshow” waren eerder regel dan uitzondering en nadat ik
me zorgelijk afvroeg of er ruimte
genoeg was in onze krant kon je
het Wim ook makkelijk vergeven
als hij met grote stukken tekst aan
kwam. Daar zorgde zijn optimisme wel voor. “Soms gaan de kosten voor de baten uit”, legde hij
uit als ik een kleine reprimande
gaf omdat voorwaarde voor een
zakenstuk nu eenmaal een advertentie is – en die was er niet altijd.

vrouwen dragen bij aan de vrede in welke hoedanigheid dan
ook. Het zijn vaak missies waarbij advisering en training centraal staan. Dat hun aanwezigheid in een gebied met conflicten niet zonder gevaar is, blijkt
uit het aantal militairen dat bij
missies om het leven is gekomen of gewond is geraakt. Voor
een bescheiden salaris zetten
deze mannen en brouwen hun
leven op het spel. Of het met
de wereldwijde vrede de goede
kant opgaat, hangt vaak af van
kleine gebeurtenissen. Er hoeft
zich maar een kleine groepering met geweld te verzetten

tegen de heersende politiek of
een religie en de vlam slaat in
de pan.
In deze kerstwens wil ik uw aandacht vragen voor al diegenen
die zich ver over onze grens inzetten voor de vrede. Ver van familie en vrienden verdienen zij
het om even bij hen stil te staan.
Zeker in deze donkere dagen is
het fijn als zij weten dat er Nederlanders zijn die in gedachte
bij ze zijn. Fijne dagen voor u allen en een gezond, succesvol en
vreedzaam 2020 wens ik u toe.
Eric van Westerloo

Donkere
Spaarne 50
Wim Bak te midden van zijn gezin met echtgenote Rita en zonen Paul
(links) en Tom.
De eerste tijd is er alleen een correspondent-redacteur verhouding en handel je schrijfopdrachten zakelijk af. Natuurlijk praat je
over de stukken die worden ingediend, er zijn soms vragen of onduidelijkheden en soms stond er
wat dat echt niet in de krant kón
zonder de toorn van de gemeente of raadsleden over ons uit te
roepen.
Later is Wim columns gaan schrijven. Hij deed dat onder de titel
‘Baklucht’. Zelf zegt hij in zijn uitgegeven boekje met gepubliceerde Bakluchten dat hij hierin
zijn uitlaatklep vond. In zijn onnavolgbare stijl (waar ik nu weer
om moet grinniken) licht hij de
columns toe: “De agressie kwam
van tijd tot tijd mijn oren uit en
door middel van het schrijven
van columns trachtte ik weer met
mijzelf in het reine te komen.” Ik
hoop dat Wim in het reine met
zichzelf is gekomen. Ik denk van
wel: vele lezers zullen hardop gelachen hebben tijdens het lezen
van zijn Bakluchten. Geen twee
alinea’s zijn zonder ironie geschreven. Wim neemt zichzelf het
liefst zo vaak mogelijk op de hak
en geeft ons de boodschap door
het leven vooral niet te serieus te
nemen. Het is eigenlijk een wijze
les voor ieder die last heeft van
het dagelijkse leven. Schrijf erover. En wel met veel humor! Het
bespaart misschien een aantal
sessies bij mensen die voor veel
geld in je ziel willen kijken. Nu ik
zijn bundel met heerlijk lachwekkende bespiegelingen lees geef
ik mezelf een goede raad voor
2020 mee: doe eens iets minder
serieus.

Kerstsamenzang in de Bavo
“Wij komen tezamen”, je kunt het
als openingslied niet mooier uitzoeken, want er kwamen heel
veel mensen samen om kerstliederen te zingen. Bekende liederen, die trekken mensen die in
de kerstsfeer willen komen. De
Bavo Kerk aan de Herenweg was
er zondagmiddag voor open. Dirigent Rob Draijer, de vaste dirigent van het Bavokoor, had de
twee andere koren van de kerk, In
Between en het Dameskoor, ook
uitgenodigd en een avond samen gerepeteerd, waarmee een
indrukwekkend koor van bijna
zestig man op het altaar stond.
Daarnaast had hij als begeleiding
en afwisseling zijn blazersorkest
Symphoenix uit Hillegom meegenomen. Sym staat voor symfonisch. De phoenix (of feniks) is
een mythische vogel die eens in
een lange tijd zijn ei legt in een
nest van kruidentakken. Het nest,
inclusief de vogel, ontbrandt. Uit
de asresten herrijst een nieuwe
krachtige phoenix. Dat krachti-

Nu de kerstperiode is aangebroken en de meesten van ons deze dagen gezellig met familie
of vrienden doorbrengen zijn
er mannen en vrouwen die de
Kerst en nieuwjaar elders doorbrengen. In heel veel landen en
gebieden zijn Nederlandse militairen actief. De meest bekende landen zijn Afghanistan, Irak
en Somalië, maar ook in de Gazastrook, Kosovo, Bahrein en
vele andere plaatsen zijn onze militairen aanwezig. Niet altijd een even gevaarlijke missie, maar een risico op letsel of
zelfs de dood liggen altijd op de
loer. Nederlandse mannen en

Het zijn overigens – om terug
te komen op de voorvallen – de
spaarzame serieuze momenten
van Wim waar ik bij tijd en wijle
aan moet denken. En altijd met
een brok in mijn keel. Want lachen kon hij heel goed, maar op
het laatst was er niet veel lol meer
aan.
Ik zocht Wim op in het ziekenhuis.
Het was rond etenstijd en voor
hem stond een bord met dampende puree, groente en iets dat
op een sjoelschijf leek. Ik kwam
binnen met een dikke jas aan. Die
wilde hij graag aannemen en op
het haakje hangen, maar ja, hij
lag daar in dat bed, met voor zich
een dienblad voedsel. Hij had
graag een beter maal aan willen
bieden – nu ik er toch was – zei
hij, maar hij had alleen iets dat
op een taai stuk leer leek. Hij kon
het niet helpen. Enige momenten
keek hij sip voor zich uit – de humor was hem niet vergaan, maar
het lachen wel.
Het zou niet in Wims aard liggen
om droevig af te sluiten. Daarom
uit zijn voorwoord (van de verzameling Bakluchten) deze twee regels die mij in elk geval altijd een
lach bezorgen.
“Dit boekwerk is niet bedoeld om
in de boekentoptien terecht te
komen of als geschenk te dienen
bij de Boekenweek. Slechts met
een klein bereik van hen die mij
dierbaar zijn, en daar verwacht
ik van dat het een prominente
plaats in de huiskamer krijgt.”
Met een vleugje ironie voor elkaar krijgen dat het ernst lijkt – zo
was Wims schrijfstijl.
Joke van der Zee
ren als Joy to the World, Midden
in de Winternacht, Walking in a
winterwonderland en Stille nacht
klonken mooi in de kerk waarbij
het publiek meezong. Het was
trouwens een dankbaar publiek
dat bij het “Ere zij God” ging staan
en daarna spontaan applaus voor
de dirigent vroeg. Wat smaakt de
gratis chocolademelk dan toch
lekker.

ge blazen hoorden we in diverse kerststukken die Symphoenix apart speelde. Ook organist
Wim Rijkhold Meesters speelde intermezzo`s op het prachtige concertorgel. Het “Stil in de
nacht” werd door het koor zonder
begeleiding gezongen na even
de toonhoogte van de dirigent te
hebben gehoord. Prachtig! Liede- Ton van den Brink

Misschien heeft u de kerstvideo
gezien van de Plus? De supermarktketen maakt iedere december een commercial met als thema: goed eten is samen eten. Een
familie zit aan het kerstmaal als
de telefoon gaat. Kalkoen, champagnefles en kerstboom worden
snel in de auto gepropt en met
een bijna lege benzinetank racen ze naar het ziekenhuis om
samen met moeder en pasgeboren kind het feestmaal voort te
zetten. Het zou zomaar een scène kunnen zijn van mijn komende kerstmis. Hoewel de zwangere dochter droogjes opmerkte
dat ze het hartstikke gezellig lijkt
in een donker en verlaten Slotervaart ziekenhuis te bevallen. Nee
bedankt! Dan toch liever thuis op
de 24ste of de 26ste december.
De baby zal het vierde achterkleinkind zijn van mijn vader.
Mijn vader, een Haarlemse mug,
zag in 1912 het levenslicht, ook al
niet in het Slotervaart ziekenhuis,
maar aan het Donkere Spaarne
50. Wij, zijn drie dochters, vonden dat vroeger niet bijster boeiend. Haarlem was de nabijgelegen stad waar we met mama met
de bus naartoe gingen. Mama
was opgegroeid in Amsterdam
en miste in Heemstede waarschijnlijk de stadse drukte, waardoor Haarlem - hoewel een lauw
aftreksel van Mokum - regelmatig
werd opgezocht. Als ze riep:” Kom
jongens, we gaan naar de stad”,
dan stonden wij al bij de voordeur. Hoogtepunt van zo’n middag shoppen was namelijk het
bezoek aan de lunchroom van

V&D waar de dag onherroepelijk
werd afsloten met een sorbet inclusief paraplu en rietje. Haarlem was voor ons dus hoofdzakelijk de levendigheid van de Grote Houtstraat, maar het Donkere
Spaarne klonk niet erg aantrekkelijk. Het Spaarne, oké die liep door
het centrum, maar wat moesten
we ons voorstellen bij dat donkere gedeelte? Daar trof je waarschijnlijk ongure types als Manus
Peperzak uit mijn leesboek Pietje Puk. Een stadsdeel met zakkenrollers en dergelijk gespuis.

lijk Gerard Heineken, de grootvader van Alfred, geweest die veel
van de kleinere bierbrouwerijen
in Haarlem opkocht en de rest is
geschiedenis. Opa en zijn zoons
gingen in de wijnen en de sterke
drank en verhuisden naar Heemstede.

Van dit fraaie stadsgezicht is nu
een olieschilderij in de maak. Het
doek omvat het Spaarne vanaf
de Gravenstenenbrug met de torens van de Grote of St Bavokerk
en de Bakenesserkerk op de achtergrond en het is voor mij beNu weten we natuurlijk beter, stemd. De maker, Co Hoogenwant dit deel van de Haarlem is dijk, een lid van schilderclub de
ongetwijfeld een van de mooiste Penselen, is een kei in het schilplekken van ‘onze stad’. Het pand deren van de oude binnenmet nummer 50 bestaat nog al- stad en bovendien een hoffelijtijd en is een rijksmonument met ke en lieve man met een schalkzijn 17de -eeuwse trapgevel. Een se twinkeling in zijn ogen. Eigennormaal mens zou tegenwoordig lijk precies zoals mijn vader was
een moord plegen om er te wo- .
nen. Uit het stadarchief blijkt dat
opa Staphorst op het adres een Ik heb al een plekje aan de muur
bierbrouwerij bestierde met de gereserveerd. Fijne feestdagen!
naam ’t Haantje, voorheen brouwerij Het Hert. Het is waarschijn- Mirjam Goossens

COLUMNITEITEN

Kerstsokken
en zeurkousen
Zo, ook kerstboom versierd
en de welbekende sfeervolle
kerstsok bij de open haard opgehangen? Gezellig hè? Dan
heerlijk de radio aanzetten op
Sky Radio met alle bekende
kersthits. Ik hoor daar weleens
mensen over klagen. Hou toch
op. Kerstmuziek hoort nu eenmaal bij deze feestmaand.
Die ene keer per jaar. Sommige kerstsokken worden dan ineens zulke zeurkousen waarin ze met hun lange tenen bewegen. De
figuren die deze zoete tijd nog even zo nodig met azijn moeten overgieten. Zo gaat het ieder jaar.
Net als vorige Kerst, of zullen we zeggen ‘Last Christmas’? Weten deze zeurkousen wel dat het Kerst
is, oftewel ‘Do They Know It’s Christmas’?
Ik vind het juist een verademing om dan die Nederlandse rapmuziek even niet aan te hoeven horen. Althans, dat schijnt Nederlands te moeten voorstellen en muziek te zijn. Ach, smaken verschillen nu uiteindelijk. De een houdt van zoet, de ander uit liever een zuurtje. Laten we daarom gebroederlijk gezellig samen Kerstmis vieren. Stilstaan bij de kerstgedachte. Ik kijk er al helemaal naar uit:
‘Thank God it’s Christmas’.
Daarna volgt wel weer de Top 2000, waarin alle muziek voorbijkomt, met voor ieder wat wils. Iedereen gezellige en warme feestdagen toegewenst. En daarmee is voor mij de kous af.
Bart Jonker

MAAK VAN JE HUIS JOUW DROOMHUIS!
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Zo laat je je
houten vloer
er weer als
nieuw uitzien

Even binnenkijken
Een huis vol verhalen

In deze aflevering kijken wij binnen in het huis
van 1670 van Carlina Smit en Albert Oudendijk.
Tekst en foto’s: Arita Immerzeel
Bij binnenkomst
Carlina en Albert wonen in een rijksmonument uit 1670 in
Santpoort-Zuid. Hun boerderij draagt de historische naam
Middenduin. Sinds 2003 bewoont het stel Middenduin met
enorm veel genoegen. Behalve veel ruimte, heeft hun woning in alle kamers prachtige doorkijkjes naar buiten. Via de
ramen, soms met eeuwenoude ruitjes, kijk je overal het prachtige landschap van Zuid-Kennemerland in. Waar aan te bellen,
is even een charmant puzzeltochtje als je voor de eerste keer
Middenduin bezoekt. Huisnummer 83, 85 en 87 blijken samengevoegd. Je passeert eerst een paar hooibergen, een stal
en maakt kans op een ontmoeting met wat paarden, voordat
de voordeur open zwaait.
Geschiedenis
Het huis ademt geschiedenis. Aan elke ruimte, elk meubelstuk, elk detail kleeft een verhaal. Sporen uit meer dan drie
eeuwen zijn overal in huis te herleiden. Zo vond Carlina bij de
renovatie van de balken in de opkamer kranten uit 1880, namelijk “Het nieuws van de dag”, de voorloper van De Telegraaf.
De kelder oogt met zijn parabole vorm als uit een fort of kasteel en is nog steeds als voorraadkelder in gebruik. Jan Morren van Stichting Historische Kring schreef een boekje vol feiten over Middenduin. In 2010 is het huis ingrijpend gerenoveerd. Er is getracht om zo authentiek mogelijk te restaureren.
Qua inrichting zijn veel details met zorg gekozen. Zo zijn via
internet bakelieten lichtschakelaars en de meest oud ogende radiatoren met bijpassende kranen gevonden. “Alles wordt
nieuw nagemaakt’ vertelt Albert. “Als je maar goed zoekt”. Op
de heerlijk naar hout ruikende zolder hangen posters van de
kinderkamer van Carlina.
Huisdieren
Poes Bep blijkt een fotogenieke huisgenoot. Buiten, om het
huis, scharrelen wat kippen en zwermen veel vogels en herten rond. Albert telde zo’n 48 soorten vogels, zoals een havik, kopmezen, ooievaars, watersnip en met name ook allerlei
soorten spechten. Met Pasen dartelen lammetjes van buurtgenoot Manus Maneling rond het huis. Carlina fotografeert alle huisdieren graag.
Verzamelingen
Op de vraag, zijn er verzamelingen? antwoordt het echtpaar
in koor “jazeker!” Albert, meubelmaker van beroep, had lang
een meubelzaak in Santpoort-Noord. Toen de zaak opgeheven werd, kon hij de meubelen en sierdoosjes, die niet verkocht waren, een plek in hun monumentale huis geven. De
scherfjes die Albert en Carlina in hun tuin vinden, krijgen ook
een plekje in hun huis. Her en der liggen pijpenkopjes in de
vensterbanken. Diverse gevonden flesjes, waaronder een
gaaf exemplaar van een origineel kogelflesje, pronken op een
van de vele pronkkasten. Kennissen geven ook wel zaken als
vintage stoelen of een spinnenwiel cadeau. “Jij hebt de ruimte”, is dan veelgehoord.
Natuurlijke omgeving
Uit welk raam je ook kijkt, overal kijk je naar buiten de natuur
in. Ooit was er een grote moestuin voor het huis, waar nu gras,
beukenhaag en een eik sieren. Alle eigenschappen van de seizoenen zijn een bron van inspiratie voor fotografe Carlina. Vogels, bloemen, bomen, alles wordt op de plaat gezet en verveelt nooit. Historische planten laten zich soms ook ineens
zien, zo kwam zegekruid spontaan op afgelopen jaar.
Kapel
In de tuin staat een kleine kapel, die door een pastoor uit Driehuis gewijd is. In 1990 was de kapel opgenomen in een fietstocht georganiseerd langs kerken in Velsen. Vijfhonderd fietsers bezochten het.
Bron
De watervoorziening liep sinds jaar en dag via een eigen bron.
Plots bleek deze vorig jaar opgedroogd. Kortgeleden, waarschijnlijk na alle regenval dit jaar, bleek de bron weer water
te geven.
Afscheid
Albert en Carlina hebben hun huis onlangs te koop gezet. Op
www.funda.nl zijn nog meer foto’s te vinden van hun majestueuze woning. Albert verwoordt het komende afscheid kort
en bondig: “alles is tijdelijk”.
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Air Sensor
PlasmaMade, bekend van de revolutionaire filter voor
afzuigkappen, heeft nu een unieke Air Sensor
aan het assortiment toegevoegd. Met de
Air Sensor meet je de luchtvochtigheid,
koolstofdioxide, TVOC (mate van
vervuiling) en de temperatuur.
De bijbehorende app
zorgt er voor dat
je de gemeten
waardes
eenvoudig kunt
uitlezen op je
smartphone of
tablet.
Met de 4 standaard
basiswaarden krijg je via
de app inzicht en advies hoe je
eenvoudig het juiste leefklimaat
kunt bereiken.
www.plasmamade.nl

Ook onze
verlichting
wordt slim
We hebben al slimme energiemeters in huis,
we monteren slimme camera’s om onze eigendommen te beveiligen en we hebben slimme koelkasten en televisies in huis om ons leven zo eenvoudig en aangenaam mogelijk te
maken. Een nieuwe, snel oprukkende trend is
slimme verlichting. Want hoe je het wendt of
keert, verlichting gebruiken we allemaal. Het
bedienen van verlichting met behulp van een
afstandsbediening is al jaren heel gebruikelijk.
Maar tegenwoordig kan er nog zo veel meer!
De eerder genoemde schakelaar tussen de stekker en de wandcontactdoos heeft zelf ook een
nieuwe evolutie doorgemaakt. Daardoor is de zogenoemde slimme stekker ontstaan. Heel slim is
die overigens nog niet, want het apparaatje voorziet nog steeds alleen in de mogelijkheid om de
lamp aan of uit te zetten, maar nieuw is wel dat
die slimme stekker tegenwoordig ook via een
app bereikbaar is. Zo kun je dus op elk willekeurig moment de verlichting in huis bedienen, ook
als je zelf niet thuis bent. Een handige truc om het
inbrekers moeilijk te maken, omdat er geen patroon in kan worden herkend. Je bedient de apparatuur immers gewoon zelf, op een willekeurig
Wanneer je tussen de stekker van een traditio- moment!
nele lamp en de wandcontactdoos een schakelaar zet, kun je daarmee de lamp aan en uit zet- Maar er is nog veel meer mogelijk. Slimme verten. Die techniek is inmiddels verder geëvolueerd lichting kan ook communiceren met andere slimen zo is de slimme fitting ontstaan. Eigenlijk is me apparaten in huis. Stel je eens voor dat de
een slimme fitting niet veel meer dan een lamp- wekker afgaat en dat tegelijk op verschillende
houder met wat extra elektronica erin. Die lamp- plaatsen lampen gaan branden, die geleidelijk
houder wordt direct in de fitting gezet en daarin een steeds feller licht laten schijnen. Je kunt ook
komt dan weer de lamp. Het tussenstation zorgt met behulp van een enkele opdracht alle lampen
ervoor dat de lamp via een app te bedienen is. in het hele huis uitzetten. Zo weet je zeker dat je
Ook hierbij geldt dat de bediening natuurlijk ook nooit een lamp vergeet! Het is natuurlijk ook mogewoon met behulp van de wandschakelaar kan gelijk om verlichting te laten reageren op beweplaatsvinden. Een andere technische ontwikke- ging in huis. Wanneer een sensor detecteert dat
ling gaat uit van het plaatsen van schakelmodu- er iemand door het huis loopt, kan de verlichting
les achter de wandschakelaar of in het plafond. daar direct op reageren. Nooit meer zoeken naar
Ook hier geldt dat de bediening via een app of dat ene lichtknopje in het donker, het licht gaat
met behulp van de wandschakelaar plaatsvindt. gewoon vanzelf aan als je ergens loopt!
Tegenwoordig zijn er lampen op de markt die je
gewoon in een reguliere fitting draait en die permanent in verbinding staan met elkaar en met je
smartphone. Zo kun je deze lampen op afstand
bedienen en dus de gewenste sterkte en veelal
ook de juiste kleur bepalen. Natuurlijk kun je ze
ook nog gewoon met behulp van de traditionele
wandschakelaar bedienen. Dezelfde techniek is
ook beschikbaar voor de zogenoemde ledstrips,
een strookje lampjes dat je op allerlei plaatsen
kunt verwerken. Lampjes in een kast, bijvoorbeeld. Met behulp van een adapter sluit je de ledstrips aan op elektriciteit.

Thermische lekkages in gevels opsporen en verhelpen:

Thermografie maakt gebreken van
isolatie aan panden inzichtelijk
De energiekosten blijven maar
stijgen. Nieuwe ontwikkelingen
zorgen voor een transitie naar
duurzame vormen van energie,
maar toepassing ervan vraagt
om forse investeringen. Ongeacht de toegepaste methode is
bovendien van belang dat alle
systemen optimaal functioneren. Het bedrijf Leak Check is erin gespecialiseerd om dergelijke
gebreken op te sporen en te verhelpen.
Bij een thermische lekkage is er altijd sprake van
een ongewenste situatie die het liefst zo snel mogelijk moet worden opgespoord. Daarbij is van
belang dat het gewenste resultaat wordt behaald,
zowel in economisch als milieutechnisch opzicht.
Leak Check beschikt over geavanceerde apparatuur om energieverlies in een woning of bedrijfspand zichtbaar te maken doormiddel van infra-rood technieken.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van thermografie. Hiermee kunnen luchtlekken, koudebruggen
en isolatieproblemen duidelijk zichtbaar worden gemaakt. Op een warmtebeeldfoto is goed te
zien waar zich warmteverschillen bevinden en zo
wordt duidelijk welke maatregelen moeten worden genomen om het energieverbruik te verlagen
en tegelijk het binnenklimaat comfortabeler te
maken. Tot op een tiende graad nauwkeurig kan
Leak Check aangeven waar zich problemen voor-

doen, zoals koudebruggen of vochtdoorslag, isolatiegebreken, vochtophopingen en tochtopeningen. Leak Check Inspecties werkt enkel met Level 2
opgeleide thermografen en Hi-end camera’s. Ook
is het bedrijf gespecialiseerd in het opsporen van
breuken en storingen in verwarmingskabels van
hellingbanen. Vaak is de breuk vervolgens eenvoudig te repareren, waardoor voorkomen wordt
dat de gehele kabel vervangen moet worden. Dat
scheelt aanzienlijk in de kosten! Ook het opsporen
van lekkende waterleidingen en het aantonen van
gebreken aan koelinstallaties behoort tot de expertise van het bedrijf.
Ook worden de vaklieden van Leak Check regelmatig ingehuurd om de ligging van leidingen inzichtelijk te maken, zodat bijvoorbeeld een vloer
kan worden geïnjecteerd zonder dat daarbij leidingen worden geraakt. Kijk op www.leakcheck.nl
voor uitgebreide informatie.

Zo laat je je houten vloer er
weer als nieuw uitzien
Wanneer je een mooie houten vloer hebt in je woning wil je hier zo
lang mogelijk van genieten. Je moet er dan ook goed voor zorgen.
Er zijn een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee moet houden. Als je dit doet heb
je langer profijt van je vloer en blijft deze een
stuk langer mooi. Om ervoor te zorgen dat je
dit zelf ook kunt doen geven we je een aantal tips over het onderhouden van je houten
vloer.
Bescherming van je houten vloer
Voorkomen is beter dan genezen. Bescherm
daarom de vloer zo goed mogelijk tegen vlekken en ander vuil. Gebruik daarom altijd een
houten vloer olie. Dit is een transparante laag
die je houten vloer beschermt tegen de meeste vlekken. Je vloer is hierdoor een stuk makkelijker schoon te houden.

ten gaan. Er komt hoe dan ook vuil in je huis
maar probeer dit zoveel mogelijk te beperken. Zorg er dan ook voor dat er zo min mogelijk met schoenen binnen wordt gelopen. Dit
zorgt vaak voor veel vlekken, vooral wanneer
je schoenen nat zijn. Ook is het slim om iedere week de vloer aan te vegen met een zachte bezem om het meeste vuil te verwijderen.
Onderhouden en reinigen van een houten
vloer
Een houten vloer netjes houden hoeft helemaal niet lastig te zijn. Door de juiste producten te gebruiken en netjes en zuinig om
te gaan met je vloer zal hij er goed uit blijven
zien. Doe dit altijd vanaf het begin, als er eenmaal vlekken in je vloer zitten wordt het lastig
om deze eruit te krijgen.

Ga zuinig om met je vloer
Hoe goed je de vloer ook beschermt tegen
vlekken, je zult er wel zuinig mee om moe- Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Dierenprints in
je interieur:
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smaakvolle items voor in huis
Kies voor één van deze superleuke accessoires met panter-, luipaard- of zebraprint
en je interieur wordt meteen veel spannender.
Ordinair? Welnee!
Als je gevoelig bent voor de laatste trends en die
graag op de voet volgt, dan weet je dat dierenprints niet meer weg te denken zijn. Nu hoor ik
je denken: panterprint, luipaardprint? Die zag je
vroeger toch alleen aan of achter de bar in louche cafés? maar die tijd is gelukkig voorbij.
1 Dierenprints in elk interieur
Dierenprints zijn terug en hipper dan ooit! In je
kledingkast natuurlijk, maar ook in je interieur.
De meest populaire zijn de luipaard-, tijger- en
panterprints. Maar voor iedereen die niet warm
wordt van uitbundige kleuren in huis, is de zebraprint een veiligere oplossing. Die past beter
in een rustig interieur.
2 Fauteuil met tijgerprint
Meteen een perfect voorbeeld. Deze stoel heeft
die kenmerkende vintage look, de stof is van velours en de print is een verzameling stoere tijgers in prachtige warme tinten. Hipper krijg je
het bijna niet. Deze fauteuil kan echt overal!
3 Kleed met zebrabrint
Dit kleed heet softness. Een lekker zacht kleed
dus met een hoge pool. En een beetje anders
dan anders, want in plaats van zwart met wit,
is voor dit kleed zwart met lichtgrijs gecombineerd. Mooi en sober, zodat dit kleed bij oneindig veel andere kleuren kan.
4 Spannend dekbedovertrek met panterprint
Weer zo’n fantastische combi. Een dekbedover-

5 Sierkussens met luipaard- en tijgerprint
Kunstenares Mariska Meijers ontwierp deze superleuke lijn voor Leen Bakker. Gedurfd, kleurrijk
en vooral heel erg mooi. Hou je van kleur? Dan
zit je met deze sierkussens echt gebakken.
6 Behang met zebraprint
Ben je je saaie muren zat? Overweeg dan eens
om ook die te voorzien van een fijne dierenprint.
Dit vliesbehang heeft een spannende zebraprint
en is supermakkelijk in onderhoud: het is sterk
en afwasbaar. Erg fijn als je huisdieren of kinderen hebt.
7 Krukje, poefje of voetenbank met luipaardprint
Even lekker met je voeten omhoog na een dag
werken? Of heb je snel een extra zitplaats nodig?
Dit krukje kan het allemaal. En met zijn stoere luipaardprintje staat ‘ie leuk op elke plek in huis.

De afmeting
Je hebt zonnepanelen in verschillende formaten.
Klein (ca. 150x100 cm), groot (ca. 195x100 cm)
en standaard (ca. 165x100 cm). Het is vaak even
puzzelen welk formaat je het beste kunt kopen.
Probeer bijvoorbeeld een ‘legplan’ van je dak te
maken om zo te kijken hoeveel panelen je kwijt
kunt. Zo kun je de zonnepanelen intekenen en
wat schuiven met de formaten. Over het alge-
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8 Lamp met zebraprint voor de kinderkamer
Zebra hoeft natuurlijk niet altijd in zwart en wit
uitgevoerd te zijn. En dat zie je hier goed. Deze
hanglamp is bekleed met zacht katoen en de zebraprint is wit met zacht zeegroen. Superleuk
voor in de kinderkamer, maar hij kan ook prima
in je hal, slaapkamer of woonkamer.

Bron: Tekst en foto’s WONEN.nl

Zonnepanelen leveren je niet alleen voordeel op, het is ook een
flinke investering. Belangrijk dus om je goed te oriënteren als je
zonnepanelen gaat kopen.

De capaciteit
Belangrijk is uiteraard een keuze te maken in de
capaciteit van de zonnepanelen. De capaciteit
wordt uitgedrukt in Wattpiek, Wp. Hoe hoger de
Wattpiek hoe hoger (logischerwijs) de capaciteit. Maar ook de prijs. Veel hangt van het dakoppervlak dat je beschikbaar hebt. Heb je bijvoorbeeld maar een beperkt dakoppervlak beschikbaar, dan kun je het beste kiezen voor zonnepanelen met een hoge capaciteit. Kun je juist veel
zonnepanelen kwijt, dan kan het financieel interessant om juist te kiezen voor panelen met een
iets lagere capaciteit.
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trek met stoere panterprint in de allermooiste
kleuren okergeel en lichtblauw. De stof is van katoen, dus je slaapt gegarandeerd heel comfortabel onder deze beauty.

Hier moet je op letten als je
zonnepanelen gaat kopen

Steeds meer woningeigenaren kiezen voor zonnepanelen. Logisch, want je kunt je investering
er al na zo’n zes jaar uit hebben. Daarna zorgt je
dak voor gratis stroom. Toch is de investering niet
gering. Verstandig dus om op een rijtje te zetten
waar je rekening mee moet houden als je gaat investeren in zonnepanelen. Meer informatie kun
je vinden op zonnepanelen-info.nl
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meen kunnen we stellen dat we het beste grote zonnepanelen kunnen kopen, als er een groot
dakoppervlakte beschikbaar is. Grote zonnepalen hebben namelijk doorgaans ook meer capaciteit.
Het rendement
Een van de belangrijkste zaken waar je bij het
kopen van zonnepanelen op moet letten is het
rendement. Er zijn bijvoorbeeld zonnepanelen
op de markt met een rendement van 15%, maar
ook van 17%. Kies altijd voor zonnepanelen met
een hoog rendement. Zijn de panelen eenmaal
geplaatst, dan is het belangrijk de panelen ook
goed te onderhouden. Zo blijft het rendement
hoog.
Het merk
Let bij het aanschaffen van de panelen ook op
het merk. Kies altijd een merk dat beoordeeld is
door een testinstituut. Zo weet je wat je in huis
haalt. Er worden namelijk een heleboel b-merken of merkloze zonnepanelen verkocht.
De prijs
De prijs is natuurlijk belangrijk. Let hierbij op de
prijs per wattpiek en niet zozeer op de prijs per
paneel. Een paneel met een hogere wattpiek kan
bijvoorbeeld iets duurder zijn maar wel een stuk
efficiënter en dus uiteindelijk meer opleveren.
Bron: Tekst en foto WONEN.nl

De voordelen van COREtec®
COREtec® vloeren
staan bekend om hun
onderhoudsvriendelijkheid,
goede isolatie, prima
combinatie met
vloerverwarming en
geluiddemping. Dit is dan
ook reden voor veel mensen
om voor COREtec® te kiezen.
Zo ook familie Bulder uit
Rijswijk.
“De COREtec® vloeren geven
het gevoel van warmte”. Wat
het onderhouden van de
COREtec® vloeren betreft
zijn de meningen eenduidig
“Prima! Goed afneembaar.
En kan goed tegen water.
Met een hond en een kind is
dat erg fijn.”.
www.coretecfloors.com

Gebruiksvriendelijke
thermostaat
De Intergas Comfort Touch is een thermostaat met ongekend gebruikersgemak in een
verbluffend compact en modern design. Door gebruik te maken van een touchscreen is de
bediening intuïtief, eenvoudig en simpel. De compacte afmetingen en het moderne design
zorgen ervoor dat de thermostaat probleemloos in elk interieur past.
Hij kan eenvoudig worden
geïnstalleerd en is zowel
verkrijgbaar in een zwarte
als witte uitvoering.
Door zijn compacte
afmetingen, de
thermostaat is slechts
13 mm dik, en het
moderne design gaat
de thermostaat als
interieurelement volledig
op in zijn omgeving.
www.intergas-verwarming.nl

Geef je huis wat warmte
De winter is van oudsher het seizoen waarin we veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Maar dan is
het natuurlijk wel belangrijk dat je ook echt kunt genieten van de sfeer. Het is daarom zinvol om eens
kritisch te kijken naar de inrichting van je huis, met name natuurlijk je woonkamer. De naam zegt het
al, het is de plek waar gewoond wordt en waar je dus hoogstwaarschijnlijk de meeste tijd doorbrengt.
Om ervoor te zorgen dat je daar ook optimaal van kunt genieten, is de manier waarop je die ruimte
inricht van cruciaal belang. We geven je graag wat tips om je huis wat meer warmte te geven.
Begin bij de basis(kleur)
De kleurstelling van je woonkamer is van doorslaggevend belang voor de beleving van het thuis
zijn. Met mooie, warme tinten kun je heel wat bereiken, maar waak ervoor dat je niet te veel verschillende kleuren gebruikt. Kies bij voorkeur één basiskleur van waaruit je begint om iets moois
op te zetten. Veel gebruikte tinten zijn bordeauxrood, bruin en koper. Deze kleuren zorgen voor
warmte en gezelligheid in huis. Deins er vooral niet voor terug om ook veel wit te gebruiken. Vaak
wordt wit als een koude kleur gezien, maar je zult merken dat de combinatie van wit en een van
de hierboven genoemde kleuren een mooi, rustgevend effect oplevert. Bovendien maken donkere kleuren de ruimte op het oog kleiner, dus het is beter om donkere tinten te beperken tot accessoires, zoals een vloerkleed, een plantenbak of een kussen.

Creëer je eigen sfeer
Het is misschien een vanzelfsprekende gedachte, maar toch belangrijk om hier even te noemen.
Jouw eigen huis moet jouw eigen persoonlijkheid ademen. De beste sfeermaker ben je immers
zelf. Geef je inrichting daarom altijd een persoonlijk tintje mee. Volg je eigen smaak en laat zien
welke dingen voor jou belangrijk zijn. Hou je van boeken? Aarzel dan niet om de boekenkast een
prominente plek te geven. Verzamel je souvenirs op vakantie? Hang die dan aan de wand of zet ze
in een mooie vitrinekast. Laat je interieur een weerspiegeling zijn van je eigen ik, zodat je het elke
dag opnieuw als een genot ervaart om thuis te komen en tussen je zelfgekozen spulletjes te mogen vertoeven.
Kaarsen verwarmen je huis
Zowel letterlijk als figuurlijk zorgen kaarsen voor meer warmte in huis. Zeker wanneer je niet helemaal tevreden bent over de huidige situatie en je maar niet kunt kiezen welke meubels het best

passen in jouw ideale woonkamer, adviseren we om eerst eens flink wat kaarsen te plaatsen. Een
kaars geeft warmte af, dat scheelt alvast weer in de stookkosten. Maar een kaars zorgt ook voor
een warme sfeer in overdrachtelijke zin. Daar komt nog eens bij dat een kaars een rustgevend effect heeft op de mens. Niet voor niets worden ze over de hele wereld door tal van mensen bij allerlei rituelen ingezet. Tegenwoordig zijn kaarsen in allerlei soorten, maten en vooral kleuren te verkrijgen. Je vindt dus altijd wel een kaars die precies past bij de kleurstelling van jouw huis.
Breng wat natuur in huis
Eigenlijk is je woonkamer nooit echt compleet zonder wat leuke planten. Ze brengen rust in huis
en leveren tegelijkertijd een goede bijdrage aan het op peil houden van de luchtvochtigheid. Zeker in de wintermaanden is dat van belang, want doordat de verwarming in deze tijd van het jaar
meestal wat hoger staat, is de kans groot dat de lucht te droog wordt. Planten geven je extra zuurstof en zorgen daardoor voor een betere atmosfeer. Informeer eens bij een tuincentrum of bloemist welke planten je het beste kunt kiezen. Neem bijvoorbeeld wat foto’s van je interieur en laat
die zien aan een specialist op dit gebied. Er is verrassend veel keus in huiskamerplanten en in de
meeste gevallen kun je volstaan met een of twee keer water geven per week.
Kies je accessoires zorgvuldig
Op allerlei manieren kun je de inrichting van je woonkamer bepaalde accenten meegeven. Tegenwoordig is het een trend om vooral rauwe, natuurlijke invloeden te creëren, maar natuurlijk ben je
er helemaal vrij in om daarin wel of niet mee te gaan. Probeer zachte en ruwe elementen met elkaar af te wisselen. Zijn je wanden glad? Onderbreek dat patroon dan bijvoorbeeld door een stuk
te behangen met een patroon of structuur. Heb je een plavuizenvloer of een gegoten vloer? Dat is
natuurlijk heel praktisch, maar kan ook wat koel overkomen. Je lost het op met een vloerkleed in
een bijpassende tint. Let er overigens op dat voor alle accessoires geldt dat overdaad schaadt. Dan
bestaat het gevaar dat het geheel een rommelige aanblik krijgt. Het is vaak beter om accessoires
hier en daar te groeperen, zodat het niet te druk wordt.

Tips om warm en voordelig
de winter door te komen

Je kent het wel: die torenhoge energierekening op
je mat na de koude wintermaanden.
Het is natuurlijk erg comfortabel om de verwarming een graadje hoger te zetten wanneer het
buiten zo koud is. Wij hebben 4 tips op een rijtje
gezet hoe je warm en voordelig de winter door
kan komen:

zen, met verschillende extra’s en van allerlei afmetingen.
Verbeter de isolatie van je huis
Door je huis goed te isoleren kan je een hoop
energie besparen tijdens de wintermaanden.
Isolatiemateriaal houdt namelijk de warmte binnen en de kou buiten je huis. Daarbij kun je met
een aantal goedkope materialen al snel aan de
slag en zo een hoop geld besparen. Installeer
bijvoorbeeld tochtstrips en radiatorfolie: spotgoedkoop en goed isolerend.

Bespaar met de thermostaat
Misschien wel de belangrijkste manier om kosten te besparen op je verwarming tijdens de
wintermaanden, is om de thermostaat juist in te
stellen. Inkoppertje, maar wat zijn de juiste instellingen precies? De consumentenbond heeft
hier handige richtlijnen voor bedacht. Zorg er
bijvoorbeeld voor dat je verwarming ‘s nachts Trek een extra laagje aan
laag staat op zo’n 15 graden en installeer een Soms moet je niet naar je huis, maar naar jezelf
kijken voor wat extra warmte. Door een extra
klokprogramma.
laagje (of twee) aan te trekken, krijg je het namelijk al snel warm. Zo kan die thermostaat dus
Investeer in een elektrisch deken
Misschien lijkt het een beetje vreemd om te in- ook weer een graadje lager. Wist je dat je met
vesteren in een deken dat ook stroom kost. Maar één graad lager per jaar al bijna 100 euro beeen elektrische deken gaat jaren mee en kost spaart aan energiekosten? Misschien dan toch
nog maar een extra trui en joggingbroek aaneen stuk minder dan extra stoken.
Daarbij heb je met een elektrische deken gega- schaffen!
randeerd altijd een heerlijk warm bed. Ook zijn
er diverse elektrische dekens waar je uit kunt kie- Bron: Tekst en foto WONEN.nl

Uw garderobekast op maat
Klein-groot, mat-glanzend ... u bepaalt. Samen met u ontwerpen wij uw ideale
kast, waarna deze geheel op maat wordt geproduceerd en door ons geplaatst.

LU I STE R E N, ADVI S E R E N,
ONT W E R P E N E N U IT VOE R E N

Herenweg 140 (vrij parkeren) | 2101 MT Heemstede
T 023 528 58 54 | dejagerinterieur.nl

Zo geniet je ook in de winter van je tuin
Voor veel mensen is het een vertrouwd ritueel geworden. Eind oktober of begin november maken ze de tuin winterklaar en vervolgens wordt er een paar
maanden lang nauwelijks nog naar omgekeken. De bollen zijn onder een laag
aarde verdwenen, de bomen en struiken zijn waar nodig gesnoeid en alles ligt
er weer keurig bij, wachtend op het komende voorjaar. Eigenlijk is dat zonde,
want er zijn best veel mogelijkheden om ook in de wintermaanden volop van
je tuin te kunnen genieten.
Winterbloeiers
Natuurlijk vormen de lente- en zomermaanden samen de periode waarin de meeste planten uitbundig tot bloei komen. Maar als je de juiste planten, bomen en heesters kiest, zul je ook in de winterperiode optimaal van je tuin kunnen genieten. De
mahonie begint bijvoorbeeld in oktober met bloeien en deze fraaie gele bloemen
geven bovendien een heerlijke geur af. Je kunt er dus een groot deel van het najaar en de winter van genieten. In december komt daar de eveneens geel bloeiende winterjasmijn bij. Zelfs wanneer het vriest, zal deze klimplant je een fraaie aanblik
bezorgen. Deze plant klimt graag tegen een muurtje op en doet het prima in elk type grond. Ook de helleborus en de winterviool zijn aanraders voor in de wintertuin.
Is je budget voldoende toereikend, overweeg dan ook eens de aanschaf van een toverhazelaar. Deze plant heeft wel de ruimte nodig, maar weet zich goed staande te
houden tijdens de vorstperiode.
Groene heesters
Er zijn diverse heestersoorten die wintervast zijn en de tuin opsieren met hun fraaie
groene takken. Doordat ze hun bladeren in de wintermaanden niet verliezen, vormen ze een belangrijke basis voor de wintertuin. Bovendien kunnen ze ook prima
dienen als leverancier van de takken die je gebruikt voor het maken van een kerststuk of iets dergelijks. Wintergroene heesters worden ook veel gebruikt als haag, bol
of blok. Belangrijk is wel dat deze gewassen op een beschutte plek worden geplant,
want juist doordat ze hun bladeren niet verliezen, zijn ze extra gevoelig voor vorst
en wind. En hoewel het kopje boven deze alinea verwijst naar de kleur groen, kun je
juist volop variëren met kleur, want de rotsheide heeft bijvoorbeeld een roodachtig
blad, terwijl de elaeagnus ebbingei opvalt vanwege het zilvergrijze blad.
Verlichting
Gedurende de wintermaanden is het meestal al donker als we thuis komen. Wat is
er dan leuker dan een prachtig verlichte tuin? Met sfeervolle lampjes creëer je een
sprookjesachtige sfeer in je tuin. Je kunt er net dat extra accent mee realiseren. Fakkels of windlichten leveren ook een mooie bijdrage aan het verkrijgen van het gewenste resultaat. Let er wel op dat alles veilig wordt neergezet en aangesloten. Kies
wel voor een afgewogen geheel, het moet geen circusvoorstelling worden maar
een subtiele bijdrage leveren aan het verfraaien van de wintertuin. In een tuincentrum kunnen ze je deskundig informeren over de mogelijkheden. Je kunt overigens
ook allerlei andere accessoires aanwenden om van je tuin een ware lusthof te maken tijdens de winterse dagen. Creëer bijvoorbeeld een zithoekje met vuurpotten
voor een romantisch, nostalgisch effect.

Wonen als een Parisienne
Indoor chic wonen

Stijliconen Ines de la Fressange en Marin Montagut delen hun liefde voor interieurs waarin
verrassende combinaties van stijlen samengebracht worden tot een harmonieuze leefruimte.
Aan de hand van foto’s, aquarellen, schetsen, moodboards en handgeschreven notities laten
ze in dit boek zien hoe je zo’n persoonlijk interieur creëert, dat de sfeer ademt van Parijs.
In Wonen als een Parisienne worden vijftien Parijse appartementen getoond, waaronder de
woningen van Ines en Marin zelf. De bewoners geven hun
visie op wonen, inrichting en de Parijse stijl, en laten zien
hoe ze met o.a. unieke accessoires van vlooienmarkten,
designbeurzen, reizen en workshops hun huis hebben
ingericht. Elk hoofdstuk over een appartement wordt afgesloten met illustraties van negen specifieke kenmerken
uit het interieur met bijbehorende uitleg. Een moodboard
en kleurenpalet geven de stijl van ieder appartement
duidelijk weer.
Blader naar hartenlust door dit boek als door een interieurgids. Geniet van de intieme inkijkjes en ontdek de
kunst van wonen als een Parisienne.
Technische gegevens:
Auteurs Ines de la Fressange & Martin Montagut | €
34,99 | gebonden | 256 blz.
Wij mogen 6 boeken verloten! Meedoen? Stuur een
mail met je motivatie naar
danielle@wonencrossmedia.nl en maak kans!

De populairste
kamerplanten in 2020
Wist je dat planten goed zijn voor je gezondheid? Veel mensen denken dat planten alleen versiering zijn maar groene beplanting kan
ook erg gezond zijn.
Allereerst zijn planten goed voor je afweersysteem. Ze verlagen onder meer je cortisolgehalte en werken daarnaast ook stressverlagend. Naast dat het veel lichamelijke voordelen heeft, maken planten je natuurlijk ook
hartstikke blij. Vanuit een groot onderzoek is
gebleken, dat mensen die wonen in een groene omgeving (vol planten, bomen, tuinen en
parken) gelukkiger zijn dan personen die niet
in zo’n omgeving wonen.
Bloeiende kamerplanten
Bloeiende kamerplanten zijn er in alle soorten en maten en ideaal om jouw kamer een
fijne boost te geven. Deze planten zijn populair doordat je ze ook in verschillende kleuren
kunt vinden. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor
een Orchidee of een felgekleurde Bromelia om
je woonkamer een mooie uitstraling geven.
Daarnaast is de Campanula ook een fantastische plant. Een plant met een frisse uitstraling
met merendeels blauwe, paarse en witte kleuren en heeft klokvormige bloemen.

H A PPY NEW HOME!
Deel je woonwens in de maand december in
onze winkel en maak kans op Design Advies
met één van onze interior designers
(t.w.v. 95,- euro).

BI NNE NWEG 89-91 | 2101 J E H EEMS TED E
T 023 528 6 4 79 | WWW.H OM EMA DEBY-REE.NL

Hangplanten
Er zijn ontelbaar veel manieren om hangplanten op te
hangen en ze staan altijd leuk
in het interieur. Je kunt bijvoorbeeld wat hangplanten
kopen en voor de ramen hangen, maar ook in de keuken of
slaapkamer staan deze planten prachtig. Planten staan
niet alleen mooi, maar zorgen ook voor zuivering van de
lucht. We krijgen tegenwoordig meer te maken met droge
lucht en weinig zuurstof wat
kan leiden tot klachten. Planten zijn hiervoor de ideale oplossing. Een mooie hangplant
is bijvoorbeeld de Lipstickplant ‘Rasta’. De plant heeft de
naam te danken aan de rode
bloemen en bladeren die lijken op dreadlocks. Een andere
eyecatcher in huis is de Anthurium. Je kunt deze kopen bij
diverse tuincentra’s en je herkent hem aan gekleurde schutbladeren en een vrolijke kolf.
Ook wel de Flamingoplant genoemd. Een andere plant die
je huis gezellig kan maken is
de volle hangplant Tradescantia. De bladeren van deze plant
worden vaak paars of rozerood,
de bladeren hebben vele verschillende kleuren wat deze
plant erg bijzonder maakt.

Cactussen en vetplanten
Een druk leven of niet, cactussen en vetplanten kun je altijd in huis nemen. Deze exoten
zijn geschikt voor een binnenklimaat en hebben weinig aandacht nodig.
Een mooie winter cactus is bijvoorbeeld de
Lidcactus. In de winter ontpopt deze exoot
zich tot een mooie cactus met felle bloemen.
Een kleurrijk verschijnsel in je huis.
Een andere mooie cactus is de Mistletoe. Deze
heeft een gebrek aan stekels en wordt in Nederland ook vaak gebruikt als hangplant. Deze kan meer dan een meter lang worden en
houdt van veel licht.
De kamertemperatuur in ons land is ideaal
voor deze planten. Planten zijn een verrijking
in je woning, dus start je jaar goed met wat
zuiverende kamerplanten voor een portie extra energie in de koude wintermaanden.

Bron: Tekst & foto WONEN.nl

LIMITED TIME ONLY

30%

Klanten beoordelen ons met

K O R T I N G

dag en nacht uw online centrum
van kozijnen en meer.
Tijd is in onze samenleving een kostbaar bezit en het kiezen van nieuwe kozijnen, deuren of schuifpuien brengt meestal een aantal
overwegingen met zich mee. Daarom is het een onderdeel van onze ﬁlosoﬁe om uw keuze binnen een handomdraai mogelijk
te maken en uiteraard voor de meest aantrekkelijke prijs. Bij kozijnen-centrum24 volgen onze hoogwaardige producten
de trend van het moment en worden gekenmerkt door hun duurzaamheid, functionaliteit en zeer isolerend karakter.
Ondanks onze fantastische kwaliteits- prijsverhouding bespaart u niet alleen op onze seizoenskortingen, maar uiteraard ook op
onnodige stookkosten.

KLEIN GEBOUWOPPERVLAK, GROOTSTE BOOSDOENER
Kozijn- en deuroppervlakken nemen slechts een klein deel van het gebouwoppervlak in beslag, maar zijn wel de grootste
boosdoeners voor warmte- en energieverlies. Slecht geïsoleerde kozijn- en deurelementen kunnen een warmte- en
energieverlies van maximaal 40% veroorzaken, ‘een ﬂinke slok op de borrel’ voor uw energierekening. Met onze kozijnen,
deuren en schuifpuien laat u de oer-Hollandse kou buiten en zorgt u dat de zalige, knusse warmte uw woning niet ontsnapt.

EEN ONVEILIGE WONING IS GEEN HARMONIEUZE WONING
Het verliezen van waardevolle eigendommen als gevolg van een inbraak is een
schrikbeeld voor ieder mens of ondernemer. Om nog maar te zwijgen over de
braakschade en de tijdrovende nasleep die een inbraak met zich mee kan brengen.
Om deze ongewenste indringers daarom geen kans te geven, moeten kozijnen en
deuren stabiel, bestendig en inbraakwerend zijn.
Onze producten verhogen de veiligheid aanzienlijk, maken het inbrekers haast
onmogelijk om kozijnen en deuren van buitenaf te openen en geven u een
vertrouwd gevoel van veiligheid in uw eigen woning. Een veilig gevoel draagt bij aan
een optimaal wooncomfort en bevorderd uiteraard een goede nachtrust voor
het hele gezin.

DAG EN NACHT BESCHIKBAAR
Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken kunt u in onze online webwinkel eenvoudig en snel alle
informatie over onze producten bekijken en de bijbehorende voordelige prijzen gemakkelijk laten
berekenen.
Ontwerp uw gewenste product, wanneer u maar wilt, vanuit het comfort van uw eigen huis. Voer de
gewenste afmetingen in de gebruiksvriendelijke conﬁgurator en u bent klaar om uw maatwerk
product te bestellen. Bovendien wordt de prijs van elk van de toegevoegde producten rechtstreeks
door onze conﬁgurator berekend en kunnen op elk gewenst moment worden verwijderd.

A
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D
E
F
G

Eenvoudige bediening, zeer lange levensduur en uitstekende inbraakveiligheid
staan op de voorgrond van onze voordelige doch hoogwaardige producten
van Duitse topkwaliteit.
Overtuig uzelf ook van de producten van kozijnen-centrum24 en laat u in onze
online webwinkel inspireren door de talrijke mogelijkheden en combinaties
die aan de stijl van uw interieur aansluiten.

Trawlerkade 90 - 1976 CC IJmuiden

tel.: 0255 577766
mob.: 06-15561788
info@kozijnen-centrum24.nl
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Heemsteedse emancipatieprijs
voor Willemien Ruijgrok
Heemstede - Het raadslid van
de PvdA, Romée Pameier, diende een motie in voor een eenmalige emancipatieprijs vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht.
De motie werd leuk opgepakt en
dinsdagavond kon Romée Pameier de prijs uitreiken. De prijs werd
naar een suggestie van de Historische Vereniging Heemstede
Bennebroek, vernoemd naar Annie Klots. Zij werkte vanaf 1912
als onderwijzeres aan de Voorwegschool. Ze bleef, tegen de gewoonte van die tijd in, werken
toen ze in 1917 trouwde met Jan
Bouwman. Ook op andere vlakken kwam ze op voor haar rechten: kort na haar vaste aanstelling vroeg ze om meer loon. Annie Klots is een vroeg voorbeeld
van emancipatie in Heemstede.
Burgemeester Astrid Nienhuis
schetste hoe emancipatiebewegingen in die tijd op gang kwamen en later opgevolgd werden
door een tweede golf met voorbeelden van aantallen vrouwen
in de politiek, zowel landelijk als
lokaal. De stemmingen tussen
politieke richtingen die je echter
wel moet zien in het niet zo florissante tijdperk. Marc de Bruin
gaf een beeld van de tijd waarin Annie Klots aan de Voorweg
woonde, trouwde met Jan Bouwman, een klerk en na haar trouwen bleef werken. Zij werkte aan
de Voorwegschool van 1912 tot
1928. De toestanden die dit opleverde tussen de verschillende politieke partijen en haar doorzetten. Zij kreeg een herdenkingsmonument op de begraafplaats
aan de Herfstlaan, door kinderen
in die tijd met stuivers en dubbeltjes bijeen gespaard. Een ode aan
de vrouw die stond voor gelijkgerechtigdheid.

niscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit ‘Aletta E-quality’,
het Adviesbureau Europa en als
columniste bij Trouw. Binnen de
PvdA was ze onder meer actief bij
de Rooie Vrouwen. Romée Pameijer spelde haar de prijs op, een
broche gemaakt door de Heemsteedse kunstenares Rosita van
Wingerden.
Genomineerden
Emily Jacometti: begon in 2009
samen met twee partners het
bedrijf ‘Flavour’, dat educatieve
games voor kinderen en volwassenen heeft gemaakt met een nadruk op inclusie en sociale impact. Het bedrijf heeft als missie
ervoor te zorgen dat de educatieve games voor meisjes net zo
toegankelijk zijn als voor jongens.
Hierdoor krijgen meisjes een gelijkere kans binnen het onderwijs
en bij het betreden van een werkveld.

gen met simulatiebrillen laat ze
bestuurders, ambtenaren, winkeliers, bezoekers van de weekmarkt en vele anderen ervaren
waar blinden en slechtzienden,
vaak letterlijk, tegen aan lopen.
Darinka Andjelković en Aleksandra Rakovac: zijn beiden afkomstig uit het voormalige Joegoslavië, zij kwamen respectievelijk in
2012 en 2014 naar Nederland. Zij
hebben in korte tijd een goede
baan gevonden in ons land, als
technoloog bij Shell en als tandarts. Maar ook in hun privéleven
zijn zij rolmodellen. Zij behoren
tot de LHBTI-gemeenschap en
komen hier openlijk voor uit.
De jury, bestaande uit voorzitter
Lieke van Veen studente op Hageveld, drie dames van de scouting, een van Tandem en een soroptimiste (wereldwijde serviceen belangenorganisatie van en
voor vrouwen). hadden het moeilijk om tot een keus te komen;
voor alle genomineerde kandidaten is er veel waardering. Willemien Ruygrok is degene die zich
al het langst specifiek voor de positie van vrouwen inzet en daarom is de uiteindelijke keus op
haar gevallen.

Dominieke Bos: is slechtziend en
strijdt al vele jaren voor de emancipatie van slechtzienden en blinden. Zij heeft in de afgelopen jaren velen bewust gemaakt van
missers en verbeterpunten op
het vlak van toegankelijkheid.
Door haar blogs, haar belevingsgerichte workshops en wandelin- Ton van den Brink

De winnaar was mevrouw Willemien Ruygrok. Zij vocht voor anti-discriminatie in brede zin, dat
is een rode draad in haar leven.
Ze was actief voor de feministische- en homobeweging o.a. bij
het vrouwenvormingscentrum
De Born, COC Nederland, het ken- Links Willemien Ruygrok en rechts Romée Pameier.

Provincie komt met maatregelen
gebiedsgerichte aanpak stikstof
Regio - Het blijft de gemoederen bezighouden. Alles wat iets
met de opwarming van de aarde vandoen heeft staat de laatste jaren vol in de schijnwerpers.
De Rijksoverheid wil de hoeveelheid stikstof die onder andere
veroorzaakt wordt door het verkeer, landbouw en industrie sterk
beperken. Zeker in de omgeving
van natuurgebieden. Bekend zijn
de Natura 2000-gebieden waarvan er in Nederland ongeveer
160 gebieden zijn aangewezen
als kwetsbare natuur. De provincie is het bevoegde gezag waar
het gaat om het afgeven van vergunningen. Commissaris van de
Koning Van Dijk zit met het kabinet aan tafel bij de z.g. gebiedstafels. Hij wil allereerst het vertrouwen terugwinnen van vooral
de boeren. In de bijeenkomst in
het Provinciehuis op 11 december kon hij direct beginnen, want
er zaten nogal wat boeren tussen
de 100 aanwezigen. Hij sprak zijn
begrip uit voor de acties van de
agrariërs. De boodschap die de
boeren met respect neerlegde bij
de provinciebestuurders is aangekomen.
Noord-Holland heeft 24 Natura
2000-gebieden waaronder een
ten zuiden van het Manpad. De
provincie start met een onderzoek om te zien wat waar precies groeit. Daarna denkt men
aan lokale bronmaatregelen, het
langzamer varen op binnenwateren en eventueel het verplaatsen
van bedrijven. Een van de boeren merkte op dat als alle koeien weg gaan de doelstelling nog

Gemeente biedt muzikale lunch aan

Waardering voor de mantelzorger
Heemstede - De Spaarne Town
Jazzband weet altijd de juiste snaar te kiezen bij de binnenkomst van 115 mantelzorgers die
zaterdagochtend naar de Burgerzaal kwamen. De gemeente
Heemstede organiseert jaarlijks
in samenwerking met Tandem
de jaarlijkse bijeenkomst voor de
mantelzorgers in Heemstede.
Wethouder Sjaak Struijf verwelkomde de gasten en sprak zijn
waardering uit voor mantelzorgers. Vandaar de feestelijke
lunchbijeenkomst. Struijf had enkele vragen om een beeld te krijgen voor wie deze mantelzorgers
zorgen. Dat is familie, echtgenoot, vriend of buur. Hij vroeg de
gasten of ze suggesties hadden
voor de gemeente hoe ze ondersteuning konden bieden. Vervolgens gaf Karin van der Meij van
‘De Drive’, De Zorgspecialist, een
korte workshop mindfulness.
Muziek en lunch
De band ‘Barbees & Barflies’, de
bijtjes en de vliegen, met 9 bees,
de zangers en zangeressen en de
drie bandleden, brachten een gezellig, gevarieerd en vooral herkenbaar repertoire popliederen
met een White Christmas solo
van Ron Peereboom Voller. Voor
de bodes was het serveren van de
lunch wel even een huzarenstukje. Het Spaarne Kwartet omlijst
het programma met een muzikaal jazzy programma. Tijdens de
lunch kon ieder met elkaar over

hun zorg praten waar gewoonlijk
weinig tijd voor over blijft.

vies voldoende, maar er kan ook
meer nodig zijn. Ervaren consulenten helpen mantelzorgers met
Tandem
o.a. informatie, advies, begeleiTandem is een organisatie die ding, emotionele ondersteuning
mantelzorgers ondersteunt in de en praktische hulp.
breedste zin van het woord. Soms
is een gesprek of praktisch ad- Ton van den Brink

Merlenhoven kan afval na
proefperiode blijven aanbieden

niet wordt gehaald. Ook vroeg
hij zich af wat er met de havens
en Schiphol gebeurt. Ook bouwplannen liggen stil tot ongenoegen van de bouwers. Zo blokkeerde de Raad van State een uitbreiding rond Urk. Gedeputeerde Esther Rommel gaf uitleg.

13 december besloot de Provincie dat de maatregelen per direct
van kracht zijn. Hier en daar is er
nog wel een ontsnappingsclausule mogelijk. Dit betreft vooral
de landbouw en veeteelt waar de
nood het hoogst. De boeren weten ook nu nog niet waar ze aan
toe zijn. Een van de bouwers verReeds toegestane vergunningen telde dat hij zoveel mogelijk met
blijven van kracht. Bij nieuwe ver- elektrisch aangedreven machines
gunningen moet worden aange- werkt en het autotransport betoond dat de uitstoot onder de perkt. Ondanks dat overheerste
1 MOL (hoeveelheid schadelijke bij hem de onduidelijkheid of hij
stoffer per hectare) blijft. Het blijft aan de normen voldoet. Het beeen lastig en taai onderwerp. Zo sluit is een eerste stap om de stikkwam er geen duidelijkheid over stof en andere minder gewenste
hoever van een Natura 2000-ge- stoffen uit te bannen. Ook Heembied vervuilers moeten blijven. stede krijgt ermee te maken, al zal
In gemeentelijke bestemmings- dat bescheiden zijn.
plannen moet een passage over
MOL worden opgenomen. Op Eric van Westerloo

Heemstede - In de commissievergadering Ruimte van 9 december
stond de uitslag van de proef met
het gescheiden inzamelen van
het afval op de agenda. De proef
geeft een helder beeld van de resultaten tot dusver. Van het restafval, dat bij iedereen in de grijze rolemmer verdwijnt, is in Merlenhoven haast niets meer over.
De bewoners scheiden plastic,
drinkpakken, blik, GFT en restafval sinds 1 mei dit jaar. Lid van de
klankbordgroep mevrouw Baneke kon melden dat zij nu slechts
een keer in de maand met een
klein zakje restafval naar de container loopt. Dat lopen naar de
container is het enige punt van
bezwaar voor een aantal bewoners van de wijk. Het restafval
moet gebracht worden naar een
ondergrondse container. Het GFT
en plastic wordt thuis via de kliko
opgehaald.

toe te passen. Hierbij gaat alles
in één bak en sorteert de vuilverwerker het naderhand. Dit zou
ook goede resultaten opleveren en zelfs beter uitpakken dan
Volgens wethouder Van der Have het al gescheiden afval verwerdenkt de gemeente dat de wijk ken. Na scheiding door bewoMerlenhoven representatief is ners volgt er nog een slag door
voor de gehele gemeente. Ze is de vuilverwerker, omdat bijvoordat momenteel aan het onder- beeld niet alle plastic kan worden
zoeken. In februari 2020 komt zij hergebruikt. De wethouder zal
met een overzicht met alle rele- ook een prognose geven van de
vante informatie. Op aandringen kosten. Nu lopen die jaarlijks flink
van de VVD en HBB wordt daar- op. Als de inwoners thuis al gaan
in ook meegenomen wat de mo- scheiden zou dat een besparing
gelijkheden zijn om na-scheiding kunnen opleveren. Of dat werke-

lijk zo is wordt in februari bekend.
Ondanks dat de proef in Merlenhoven is beëindigd kunnen de
bewoners gewoon doorgaan met
het thuis scheiden van het afval.
Of massaal scheiden op termijn
voor de hele gemeente gaat gelden staat nog open. Ook voor
de mensen in de hoogbouw, die
vuilniszakken gebruiken, moet
nog iets worden bedacht. Zij kunnen mogelijk hun afval in drie
verschillende ondergrondse containers deponeren.
Eric van Westerloo
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Renee van Bavel zingt repertoire
Herman van Veen

Heemstede - Op kerstavond 24
december vindt in Heemstede
weer de traditionele kerstsamenzang plaats. U bent van harte welkom bij de kinderboerderij ’t Molentje, Burgemeester Van Rappardlaan 1 in wandelbos Groenendaal, net als vorig jaar. Vanaf 23.45 uur zal Herenorkest De
Teisterband o.l.v. dirigent Miklós
Fürst het bekende repertoire van
kerstliedjes voor u spelen en vanzelfsprekend is er weer volop gelegenheid om mee te zingen. Natuurlijk is er voor iedere bezoeker
warme chocolademelk en glühwein.
De muzikanten van De Teisterband hebben op zondag 8 december al uitgebreid proefgedraaid met het kerstrepertoire tijdens de kerstmarkt in hartje
Haarlem. Dit optreden vormde de ten werden vertoond via door leopmaat voor de viering van het den gemaakte films. Onder het
25-jarig jubileum van het orkest. genot van een drankje en een
hapje ontstonden geanimeerTijdens de receptie in het naast de gesprekken met de ook aanhet podium gelegen restaurant wezige oud-leden van het orML aan het Klokhuisplein ont- kest. 20 jaar lang heeft medespon zich een verjaardagsfeest. oprichter Bert Steinmann (die
Herinneringen werden gedeeld dag helaas door ziekte verhinaan talloze optredens in binnen- derd) De Teisterband geleid. Zijn
en buitenland waarvan fragmen- opvolger Miklós Fürst memoreer-

Lezing kanoet door Rob Buiter
in het Vogelhospitaal

Haarlem - Op woensdag 15 januari vindt van 19 tot 21 uur in het
Vogelhospitaal aan de VergierdeFoto aangeleverd door Teisterband weg 292 in Haarlem een lezing
over de rol van de kanoet plaats,
de in zijn speech nog even fijn- door wetenschapsjournalist Rob
tjes aan het gevoel dat hij des- Buiter. De kanoet heeft een lantijds kreeg bij zijn entree bij het ge geschiedenis in de biologie.
orkest:”…gedompeld als in een
warm bad.”. Hij leidt sindsdien de
band naar een volgend niveau.
Naast de jaarlijkse zomertournee
is voor De Teisterband de kerstsamenzang altijd één van de hoogtepunten van het jaar.

Boekverschijning ‘Ken je me land?’
Heemstede - Op 20 december
verschijnt het boek ‘Ken je me
land?’ geschreven door Loek van
Straaten.
Het boek ‘Ken je me land?’ is eigenlijk een ludiek en aangenaam grappig mengsel van stukjes geschiedenis van Kennemerland, persoonlijke verhalen, enige maatschappijkritiek en actuele
ontwikkelingen. Bovendien is het
geheel door Loek van Straaten
zelf geïllustreerd met tekeningen,
waarbij gemengde technieken
zijn gebruikt.
De titel kent een dubbele lading,
namelijk foutief taalgebruik en
het speuren naar achtergronden.

De inspiratie voor het boek ligt
bij het succesvolle ‘The Road to
Little Dribbling’ een boek van Bill
Bryson. Loek van Straaten trekt in
deze verhalen door heel Kennemerland, zowel in tijd als plaats.
Op 21 december vindt om 15.30
uur de presentatie van het boek
in het clubhuis van Tennisvereniging Pim Mulier aan de Jaap
Edenlaan 9 te Haarlem plaats. Het
boek komt onder andere in Boekhandel Blokker op de Binnenweg
138 te liggen.
Meer informatie op:
https://loekvanstraaten.auteursblog.nl.

Foto aangeleverd

U bent bij ons aan het juiste
huis-aan-huis adres!

Nieuw is de mogelijkheid van een advertentiekoppeling.
Tegen een speciaal tarief kunt u in één van onze
huis-aan-huis bladen een advertentie plaatsen die verwijst
naar uw folder.

voor de prestigieuze ‘Neerlands heemstede.nl of via de theaterlijn
Hoop 2018’.
023 5483838 of op de avond van
Martijn is ook een veelgevraag- de voorstelling aan de zaal.
de radiocolumnist en was wekelijks te zien met zijn rubriek ‘Martijn zegt sorry’ bij RTL Late Night.
Ook was hij deelnemer aan De
Slimste Mens en wist zelfs Maarten van Rossum aan het lachen te
brengen.

Martijn maakte veel indruk met
zijn debuutprogramma ‘Bang’
dat met uitsluitend lovende kritieken werd ontvangen. Hij ontving hiervoor meerdere 4-sterren
recensies en werd genomineerd

In Theater De Luifel kunt u zaterdag in elk geval een uitstekend
avondje cabaret verwachten over
het dagelijks leven en de maatschappij.
Kaarten à € 19,50 via: www.podia-

Foto: Pim Hendrikse

Heemstede - Cabaretier Martijn
Kardol zet de deur op een kier in
zijn tweede voorstelling ‘Welkom’
op zaterdag 21 december om
20.15 in Theater de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Hij maakt
hierin contact met de wereld en
de mensen om hem heen. Of
doet daar in ieder geval een poging toe.

Wintervoorstelling ‘Back to Oz’ in Stadsschouwburg
en heeft bewezen dat elke generatie er zijn eigen tijd op kan projecteren.
Een unieke combinatie van live
film, theater en muziek. Met een
tekst van Don Duyns gebaseerd
op de boeken over Oz, een achtkoppige band met de muzikanten van K.O.Brass en Slagwerk
De gelijknamige filmklassieker Den Haag, een cameraman op
met Judy Garland als Dorothy, is de vloer die voor live videobeeleen van de meest bekeken films den zorgt en een cast die moeiteooit. Het is in de loop der jaren loos schakelt tussen spel, zang en
een iconisch verhaal geworden camerawerk. Kortom, origineel

Door het onderzoek met ringen
en zenders is de vogel een model
geworden, een proefkonijn haast,
voor heel veel andere trekvogels
die pendelen tussen het Arctisch
gebied en Afrika, met onze Waddenzee als cruciale tussenstop.
Rob Buiter (Heemstede, 1966) is
freelance wetenschapsjournalist.
Na zijn studie in de dierwetenschappen aan de - toen nog Landbouw Universiteit Wageningen, begon hij in 1993 als schrijvend journalist voor onder meer
Trouw, NRC en diverse groene
(en medische) tijdschriften. Sinds
1998 is hij ook een van de vas- Rob Buiter.
te verslaggevers voor het NPO
Radio 1-programma Vroege Vo- gelhospitaal.nl. Je bent ingegels. Er is beperkt ruimte, dus schreven als je een bevestiging
meld je aan via: beheerder@vo- hebt ontvangen.

BEREIK MÉÉR MET EEN
ADVERTENTIE ÉN FOLDER!

Martijn Kardol met tweede
cabaretsolo in Theater De Luifel

Haarlem - Op donderdag 2 januari om 16 uur speelt de wintervoorstelling ‘Back To Oz’ in
de Stadsschouwburg Haarlem
op Wilsonplein 23. Dit jaar is het
precies 100 jaar geleden dat L.
Frank Baum overleed, de schrijver
van The Wizard of Oz.

Renee van Bavel (1981) is al jaren een vertrouwd gezicht in de
theaters. Sinds 2002 tourt ze met
haar eigen repertoire, solo aan de
vleugel of met band, door Nederland. Vanaf 2009 richtte ze haar
blik ook over de landsgrenzen en
geeft ze veel concerten in België.
Sinds 2012 woont ze in Berlijn en
geeft met haar Duitstalige repertoire ook concerten in Duitsland
en Oostenrijk. In 2018 zong zij tij- de onlangs haar Duitse debuut
dens de Nationale Dodenherden- Am Rande des Waldes.
king in de Nieuwe Kerk/AmsterKaarten à € 19,- via: www.podiadam.
heemstede.nl of via de theaterlijn
Ze bracht meerdere cd’s in Neder- 023 5483838 of op de avond van
land en België uit en presenteer- de voorstelling aan de zaal.
Foto: Carsten Koall

Teisterband bij kerstsamenzang

Op vrijdag 20 december om 20.15
uur zingt Renee van Bavel, begeleid door Dirk Flatau op piano, het
repertoire van Herman van Veen
in Theater de Luifel aan de Herenweg 96 in Heemstede.
‘Mensenkind’ is de titel van dit
prachtig avondvullend theaterconcert. ‘Dag Mensenkind’ is wat
Van Veen zei toen hij Renee voor
het eerst zag. Nu, jaren later, verbindt Van Bavel, het vroege werk
van Herman van Veen in ‘Mensenkind’ met haar eigen verhalen en
observaties en zet op die manier
de klassiekers zoals ‘Liefde van later’, ‘Suzanne’ en ‘Cirkels’ in een
nieuw licht.

muziektheater waar je met meer
hart, verstand en moed uit komt.
Naast live muziek wordt er ook
live gefilmd op het podium, zoals
de miniaturen die ontworpen en
gemaakt zijn door Stefanie Bonte.
Deze maquettes vertolken landschapjes uit het land van Oz en
worden groots op het scherm geprojecteerd, waardoor er een levendig decor ontstaat.
Meer informatie en kaarten op
https://www.theater-haarlem.nl/.

Hiermee heeft u een nóg
groter bereik voor uw
product of bedrijf!
Wij helpen u graag
met de juiste
keuze van uw
mediacampagne.

0251-674433

WWW.VERSPREIDNET.NL INFO@VERSPREIDNET.NL

VERSPREIDNET
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De HBM verdient gouden
Schoolkantine Schaal
Heemstede - Kinderen die gezond eten op school leveren betere prestaties, zijn langer geconcentreerd en minder geprikkeld
blijkt uit diverse onderzoeken,
waaronder een Engels onderzoek
aan de universiteit van Hull. Genoeg reden voor de HBM (Haemstede Barger Mavo) in Heemstede om hun kantine nóg gezonder
te maken. Dit leverde een gouden Schoolkantine Schaal 20192020 op.

den. De kantine biedt alleen gezond eten aan. Volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum
bestaat een gezonde schoolkantine voor minimaal 80% uit betere keuzes, zoals veel Schijf van Vijf
producten met fruit, broodjes, salades en maximaal 20% producten buiten de Schijf van Vijf (zoals
koek, snoep en snacks). De HBM
kantine voldoet daarmee aan de
Richtlijnen Gezondere Kantines
van het Voedingscentrum.

rijk dat zij ook op school gezond
kunnen eten en drinken. Zij brengen hier immers een groot deel
van hun tijd door. Ervaren dat gezond eten lekker en heel gewoon
is, helpt hen een gezond eetpatroon te ontwikkelen.

Er zijn op de hele school geen
automaten meer waar ongezonde dingen gekocht kunnen wor-

De visie erachter: jongeren zijn
de toekomst. Willen we dat zij gezonder leven, dan is het belang-

Voor meer informatie:
www.voedingscentrum.nl
gezondeschoolkantine.

achter het fornuis

Zuppa inglese

De Gezonde Schoolkantine is een
langlopend project van het Voedingscentrum. Het doel is een gezonder voedingsaanbod op voen mbo-scholen.

Win twee toegangskaarten!

Oudejaarsfeest ‘Fête
Kinderen reizen in kerstvakantie des Têtes’ in Haarlem
voor € 1,- bij Connexxion
Regio - Zaterdag 21 december
start Connexxion met de Vakantie Kids Dagkaart actie. (Groot)
ouders met (klein)kinderen kunnen met kinderen van 4 t/m 11
jaar een reis maken met de bus,
waarbij de kinderen maar € 1,betalen. Het kaartje koop je bij de
chauffeur. Daarmee kan de hele
dag gereisd en overgestapt worden op alle Connexxion bussen
in Amstelland-Meerlanden, Zaanstreek, Haarlem-IJmond en Gooi
en Vechtstreek. Bewaar dit kaartje goed, want als je later in de vakantie de (klein)kinderen weer
meeneemt, ruil je het kaartje in
bij de buschauffeur en krijg je een
gratis dagkaartje uitgereikt. En
dat kan alle dagen van de Kerst- alle rood grijze R-netbussen, de
vakantie tot en met zondag 5 ja- Schipholbussen en de regulienuari 2020.
re bussen van Connexxion. Voor
de aankoop en het reizen met dit
Deze actie is van toepassing op kaartje geeft Connexxion aan dat

Haarlem - Hoe durf je jezelf te
laten zien in 2020? Hoe mysterieus ga jij het nieuwe jaar in?
Laat jezelf van een andere kant
zien op dit smaakvolle nieuwjaarsfeest: The Roaring Twenties in hartje Haarlem!
Dit feest is dé uitgelezen mogelijkheid voor Haarlemse 25
plussers om Oudejaarsavond
buiten de deur te vieren. Het
wordt op 31 december in het
café van de Toneelschuur één
groot toneelspel, met The Roaring Twenties als passend thema!

Foto: Bart Jonker

er altijd een volwassene bij moet
zijn als begeleider. Alle informatie over deze actie is te vinden
op www.connexxion.nl/vakantiekaartje.

J.J. Cremer geeft jongeren podium
Haarlem - De letterlievende toneelvereniging J.J. Cremer wil
meer jongeren betrekken bij het
toneel en biedt ze een kans met
de opvoering van de eenacter
‘Het verjaardagsfeest’. Regisseur
Fleur Mennega, zelf student aan
de Hoge School van de Kunsten
in Utrecht, zegt over dit stuk van
Harold Pinter: ‘Niemand lijkt de
waarheid over zichzelf te spreken en iedereen praat langs elkaar heen. Wat mij zo fascineert
aan het stuk is dat niemand echt
naar elkaar luistert, wat voor veel
spanning zorgt tussen de personages’. ‘Zeker is dat niets zeker is’

zei Pinter zelf over dit stuk. Met
onze verkorte versie nemen wij
het publiek mee naar Pinters absurde realiteit die dichter bij de
onze ligt dan we denken.
Voorafgaand aan dit stuk speelt
de vaste kern van Cremer de eenacter ‘Morgen Première?!’ onder
regie van Rob de Kuiper. Het is
een bewerking van de komisch
eenacter ‘Pitten’ (1918) van Herman Heijermans die met een satanisch genoegen de machteloosheid schetst van een serieuze regisseur tegenover een groep
onwillige acteurs. Overduidelijk

geinspireerd door zijn eigen ervaringen als schrijver en regisseur beschrijft Heijermans met
zichtbaar genot een toneelrepetitie waar alles misgaat wat mis
kan gaan.

Vooralsnog geen ﬁnanciële
toezeggingen decentrale overheden

Opnieuw stijging aantal
verkeersslachtoffers

Foto aangeleverd door UWV

Samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend door (vlnr): Wendel
Janssen (HR-directeur Vermaat Groep), Tof Thissen (directeur UWV Werkbedrijf) en Dieuwke Snelting (HR manager EW Facility Group).
len onder de Participatiewet. Jacqueline Mooiman, adviseur Schakelpunt Landelijke Werkgevers en
Mathieu van Druenen Landelijke
Adviseur UWV: “Door één aanpak
te introduceren maken we het
makkelijker voor werkgevers. We
hopen dat dit het laatste zetje in

Meer informatie en kaarten via
www.tinyurl.com/
fetedestetes2019.

Bij je ticket inbegrepen zijn
garderobe, snacks, een glaasje
bubbels bij binnenkomst, voor
de eerste bezoekers gratis oliebollen en 7 uur lang feesten
tussen leeftijdsgenoten in een
Wederom ben jij het die met je geweldige, intieme locatie in
vrienden in de spotlights staat hartje Haarlem.
in het nieuwe jaar. Uiteraard
weer vastgelegd door een fo- Win twee tickets!
tograaf. Naast bijzondere food De Heemsteder verloot twee
& drinks maken we de nacht tickets voor Fête des Têtes.
compleet met het nodige en- Meedoen? Stuur voor dinsdag
tertainment, zoals DJ’s, extra 24 december 12 uur (deaddik licht en geluid, een CD Juke- line) een mailtje naar redactie@
box 22.00-00.00 uur en nog en- heemsteder.nl, voorzien van je
kele verrassingen!
naam, telefoonummer en emailadres, onder vermelding
Muzikaal is Fête des Têtes niet van Fête des Têtes. De winnaar
in een hokje te stoppen. Met de wordt in de Heemsteder van
gekste Haarlemse DJ’s zoals DJ donderdag 27 december beFlexyFrank en Roberto Davinci kendgemaakt. Over de uitslag
gaan we van disco naar
wordt niet gecorrespondeerd.
house, van 80’s naar 90’s en van Succes!

Speeldata: donderdag 19 december 20.00 uur
vrijdag 20 december 20.00 uur
zaterdag 21 december,14.30 en
20.00 uur in het Haarlemmerhouttheater Van Oldenbarneveltlaan 17, Haarlem.
Toegangsprijs € 15
Regio - Zoals de VerkeersveiligInfo en kaartverkoop:
heidscoalitie al vreesde, is maanwww.jjcremer.nl.
dag 16 december bekend geworden dat ook het aantal ernstig
verkeersgewonden opnieuw is
gestegen.
Dit meldt de organisatie in een
persbericht. In 2018 vielen 21.700
ernstig gewonden, zo’n 1000
meer dan in 2017. Deze toename komt bovenop het aantal verkeersdoden dat vorig jaar
met 11% steeg naar 678. De Verkeersveiligheidscoalitie is uiterst
teleurgesteld dat de decentrale overheden vooralsnog geen financiële toezeggingen hebben
gedaan aanvullend op de 50 miljoen Euro per jaar die de minister
van Infrastructuur en Waterstaat
vorige week aankondigde.

Gezamenlijke aanpak arbeidsmarktregio’s langdurig werkzoekenden
Regio - UWV en het Schakelpunt
Landelijke Werkgevers ondersteunen de Vermaatgroep en EW
Facility Services om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt
gemakkelijker bij hen aan het
werk te krijgen. Dit meldt UWV in
een persbericht. Maandag 16 december is een samenwerking ondertekend waarin uniforme afspraken staan waardoor in 32 arbeidsmarktregio’s dezelfde aanpak geldt.
UWV werkt al langer samen met
EW Facility Service en Vermaatgroep. In die samenwerking liepen ze regelmatig aan tegen het
feit dat afspraken over het proces
per arbeidsmarktregio verschillen. Met de komst van het Schakelpunt Landelijke Werkgevers is
dat verleden tijd.
Door de samenwerking komt er
een grotere groep werkzoekenden die moeilijk aan het werk kan
beter in beeld. Het gaat vooral om
mensen met een Wajong, WW,
WIA uitkering of mensen die val-

pop naar soul. Je bent je nieuwe jaar nog nooit zo gek begonnen als op Fête des Têtes!
En van 22.00-00.00 kies je je eigen favoriete single uit de bakken en de DJ draait hem.

de rug is voor andere werkgevers
om ook een dergelijke samenwerking met ons aan te gaan.
Werkgevers met interesse kunnen contact opnemen met het
werkgeversservicepunt in hun regio.”

2030. Pas in het najaar van 2020
mogen
investeringsbesluiten
worden verwacht.

Met het nemen van actie hoeft
volgens de Verkeersveiligheidscoalitie niet te worden gewacht
tot de risicoanalyses en uitwerkingsprogramma’s helemaal klaar
zijn. Er kan nu al worden begonnen met maatregelen om infrastructuur veiliger te maken en
waarvoor reeds algemeen draagvlak bestaat.
Denk hierbij aan het veiliger maken van woonwijken, het scheiden van fietsers van overig verkeer op 50- en 80 km/uur wegen
en het veiliger maken van provinciale wegen. Ook moet meer
werk worden gemaakt van vergroting van de handhavingscaVolgend op eerdere pleidooi- paciteit, ook door gebruik te maen deed de coalitie in de afgelo- ken van slimme technologie.
pen dagen al tweemaal een klemmend beroep op de ministeries In aanvulling op het bovenstaanvan I&W, J&V, provincies en ge- de acht Veilig Verkeer Nederland
meenten om nu te investeren in het van groot belang om mensen
o.a. (fiets)infrastructuur en ver- en organisaties te bewegen om
keershandhaving.
zich actief in te zetten voor verkeersveiligheid.
Uit verzamelbrief van de minister Het is cruciaal om gewenst veraan de Kamer concludeert de Ver- keersgedrag aan te moedigen
keersveiligheidscoalitie dat pas in door het opschalen en intensivehet voorjaar zal worden bepaald ren van reeds ingezette gedragswelke voorwaarden worden ge- campagnes. Het effect hiervan zal
steld aan cofinanciering van het groter zijn als infrastructuur, wetdoor de minister toegezegde be- geving en handhaving op orde
drag van 50 miljoen per jaar tot komen.

Heemstede - Deze week een
Italiaans nagerecht waarmee
u beslist de show gaat stelen
en indruk gaat maken deze
Kerst: Zuppa inglese, oftewel
vertaald Engelse soep. Een
andere variant op de tiramisu
en ook op basis van lange vingers. Het is een heerlijk ‘grand
dessert’ en niet moeilijk om te
bereiden.
Benodigdheden:
• 1 pakje lange vingers
• 1 halve liter volle melk
• 2 eieren
• rasp van de schil van een
biologische citroen
• 2 volle eetlepels maïzena
• 2 eetlepels suiker
• 1 snufje nootmuskaat
• Geklopte slagroom (Bijvoorbeeld een pak voorgeklopte slagroom of zelf 250 ml.
kloppen)
• Vruchten naar keuze zoals
aardbeien, blauwe bessen,
banaan, appel of peer.
• 1 glas amaretto
• 1 eetlepel cacaopoeder
• 4 stukjes van een chocoladereep of Merci voor de garnering.
Neem een grote pan en klop
hierin de eieren los, de geraspte citroenschil, de nootmuskaat, de suiker en een
deel van de melk. Voeg hierna
de maïzena en de rest van de
melk toe en zet dit al roerend
met garde laag vuur, tot het
custardmengsel goed bindt
en net kookt. Blijf roeren met
garde, zo houdt u het luchtig.
Laat het gebonden mengsel
20 minuten afkoelen in pan
met deksel of theedoek.
Neem een dessertschaal en
bedek de bodem met de lange vingers. Sprenkel hierover
de amaretto. Verdeel hierover de vruchten. Let op: als u
appel, peer of banaan gebruikt, eerst het fruit besprenkelen met citroensap. Zo
voorkomt u dat het fruit bruin
wordt. Appel of peer eventueel met wat kaneel bestrooien.
Verdeel het afgekoelde custardmengsel over het fruit
en de lange vingers. Zet de
schaal daarna 2 uur in de
koelkast.
Vlak voor het serveren de
slagroom als bovenlaag toevoegen. Strooi hierover de
cacaopoeder en verdeel de
kleine reepjes chocolade. U
kunt de bovenkant ook garneren met vruchtjes.
Buon appetito!

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Haarlem/Veenendaal - In een
koud, somber en nat Veenendaal deed HFC een gooi naar de
titel winterkampioen, al is dat
een weinig zeggende naam. Na
een smadelijk verlies van 4-2 tegen Spakenburg, een week eerder, had de GVVV-coach Oosterlee zijn team op vier plaatsen gewijzigd. Deze ingreep bleek na 90
minuten voetbal een juiste te zijn
geweest. Bij HFC ontbrak smaakmaker Lars Weistra die met een
blessure aan de kant bleef. Hij
werd deze wedsstrijd node gemist. In aanvang golfde het spel
heen en weer. Wat een keerpunt
had moeten zijn, diende zich al
na 11 minuten spelen aan. Na een
handsbal van een GVVV-verdediger kende arbiter Smit een penalty toe. Joë Donald mikte zuiver in de hoek, maar doelman
Jansen maakt een juiste keuze en
misschien was het schot ook wat
aan de zachte kant. Hij keerde de
inzet fraai. Bij een snelle achterstand had GVVV moeten komen
en zou HFC meer ruimte krijgen.
Nu hield GVVV het veld klein en
rekende op een succesvolle uitbraak. Dat gebeurde dan ook. De
zeer ervaren 39-jarige Berry Powel werd na snelle uitvallen prima bediend en kon zo in de 25e
en de 28e minuut de eindstand al
op het scorebord zetten. Tot aan

de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, om 20.15 u. Kaarten à
€19,- via: www.podiaheemstede.nl of via 023 5483838.

21 december
19 december

Mediacafé. Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. Van
13.30-15.30 u. Gratis.
Kerst Sing-In, buurt Initiatief
i.s.m. WIJ Heemstede. Van 1314.15 u. Tennispark Merlenhove, Groenendaal 1, Heemstede. Kosten: € 7,50 per keer,
meld je aan via: info@wijheemstede.nl.

Trainer Gertjan Tamerus van HFC na afloop van de wedstrijd.
de rust kregen beide teams wat
kansjes waarbij Powel zijn derde
doelpunt net voor de doellijn zag
worden weggewerkt. Na de pauze was het HFC dat de klok sloeg.
Vrijwel de hele 45 minuten stond
de voltallige selectie op de helft
van GVVV. Met vaak acht man
achter de bal voorkwam GVVV
schade. Op momenten ontbrak
het ze ook niet aan geluk. Een
schot van Tadmine spatte op de
paal uiteen. Franklin Lewis had
geen oog voor twee medespelers die geheel vrij stonden. Hij
ging voor eigen succes waarna
de bal in het zijnet verdween. De
ingebrachte verse spelers konden
het tij niet keren. De spelers kun-

nen, net als alle andere verenigingen in de tweede divisie, van de
feestdagen gaan genieten. GVVV
moet daarmee nog even wachten, want aanstaande woensdag
18 december komt PSV op bezoek in het kader van de bekercompetitie.
HFC maakt zich op voor de eerste
wedstrijd in het nieuwe jaar. Op
11 januari komt Spakenburg op
bezoek. Intussen zal een selectie
van HFC-spelers het op 4 januari
opnemen tegen de oud-spelers
van het Nederlands elftal in de
traditionele Nieuwjaarswedstrijd.
Eric van Westerloo

V.E.W. zet Grote Clubhelden in het zonnetje
Heemstede - Afgelopen week
werd de opbrengst van de Grote
Clubactie bekend. Voetbalvereniging V.E.W. was met €2250 euro
spekkoper. “Een fantastisch bedrag en ieder jaar een welkome
aanvulling op de inkomsten van
de club”, aldus penningmeester
Rob de Graaf. “Geld wat we weer
in onze jeugd kunnen investeren.”

Creatieve middag met Gaby
Godijk. De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Van
14-15.30 u.

20 december

Mediaspreekuur, 14-15:30 uur
Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1 in Heemstede. Gratis.
Mamacafé
in
Bibliotheek
Heemstede. Julianaplein1. Van
10-11.30 u. Aanmelden niet
nodig.
Kerstkoekjes, cakejes en hapjes
bakken in de Luifel. Herenweg
96, Heemstede, om 10 u. Entree: €5,-. Reserveren verplicht
via www.wijheemstede.nl of
op tel.: 5483828.

Workshop kerststukje maken.
WIJ in de Luifel, Herenweg 96
Heemstede. Om 10 en 13.30
u. Opgeven rechtstreeks bij
Lucia op 06-17573339 of 0238224909. Entree: €8,-.

Foto aangeleverd door V.E.W.

Renee van Bavel zingt repertoire Herman van Veen. Theater

Uiteraard verkopen de loten zich
niet vanzelf en daarom zijn de
jeugdige V.E.W.’ertjes de afgelopen maanden op pad geweest
om de loten te verkopen. Papa’s en mama’s, opa’s en oma’s
en andere familieleden werden
met volleerde verkooptechnieken aangespoord om toch vooral maar de club te steunen. Ook
menig buur werd bezocht en met verkocht. Op zaterdag 14 decemhet “Ik heb al loten gekocht” werd ber werden de winnaars in het
zonnetje gezet.
geen genoegen genomen.

re topper had zelfs alle Facebookvrienden van loten kunnen voorzien.

Een van de topverkopers meldde: “Op de verjaardag van mijn
vader heb ik aan iedereen een lot
verkocht, wel twintig.” Een ande-

V.E.W. bedankt alle kopers voor
hun bijdrage en dat er maar veel
prijzen mogen vallen op de door
hun leden verkochte loten.

Om de kleine ondernemers voor
hun inzet te bedanken loofde het
jeugdbestuur prijzen uit voor diegene die de meeste loten had

▲

Kon. HFC sluit eerste seizoenshelft
af met verlies tegen GVVV

Scratchdag Christmas Carols in Oude Kerk. Wilhelminaplein, 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 Bennebroekbos. Verzamelen om
9.30 u. bij de ingang van het
Bennebroekbos naast de parkeerplaats van de Linnaeushof aan de Glipperdreef. Informatie en aanmelden bij Marc
van Schie 06-22575748 of via
www.ivn.nl/zk.
Martijn Kardol met tweede cabaretsolo in Theater de Luifel.
Herenweg 96, Heemstede, om
20.15 u. Kaarten à €19,50 via:
www.podiaheemstede.nl of
via 023 5483838.
Familie kerstsamenzang op
kinderboerderij ’t Molentje.
Burgemeester van Rappardlaan 1, Heemstede. Van 19-20
u. Gratis toegang.

4 januari

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

gevoerd door gemengd koor
Cantate Domino o.l.v. dirigent
Paul Waerts, organist Jan Luiten. Moeder van de Verlosserkerk, 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@outlook.com of via SMS en WhatsApp naar 06 31062041. 65+
kaarten kosten 5,- en kinderen
tot 12 jaar hebben gratis toegang.

29 december

10.000 stappenwandeling. Om
10 u. vanaf de achterzijde van
het station Heemstede-Aerdenhout.

24 december

Kerstsamenzang met De Teisterband. Kinderboerderij ’t
Molentje Groenendaal, Burgemeester Van Rappardlaan 1,
Heemstede, om 23.45 u.

TENTOONSTELLINGEN
T/m 31 januari

Exposite Luna Meis ‘Egypte in
de Luifel’. Herenweg 96, Heemstede. Meer info op: www.lunameis.com.

Tot 1 maart

Tentoonstelling Keizerin Sisi.
Zandvoorts Museum, Swaluëstraat 1, Zandvoort. Meer informatie op: www.zandvoortsmuseum.nl.

T/m 31 december
22 december

Luisteren naar en meezingen
met sfeervolle kerstmuziek uit-

Expositie Nicky Schouten in de
Bibliotheek. Bibliotheek van
Heemstede, Plein 1, (Julianaplein1).

Woonzorglocatie Anton Pieckhofje
van Kennemerhart bestaat 30 jaar
Haarlem - Het Anton Pieckhofje
in Haarlem van ouderenzorgorganisatie Kennemerhart op Anijsstraat 1 in Haarlem, viert op 23
december haar 30-jarige bestaan.
Sinds 1989 biedt het Haarlemse
hofje een thuis aan mensen met
dementie. En ook anno 2019 gebeurt dat nog steeds op een hele
eigentijdse manier.
Het Anton Pieckhofje is de eerste

kleinschalige voorziening voor
mensen met dementie, waar wonen en zorg gescheiden zijn. Hiermee is het een voorbeeld van het
eerste uur, want dertig jaar geleden kwamen ouderen met dementie doorgaans nog in een
plaatsvervangend ziekenhuis terecht. Het hofje telt zes groepswoningen. Bewoners huren een
woonruimte van een woningcoö-

peratie en ontvangen 24 uur per
dag zorg. Elke woning vormt een
eigen huishouden, net zoals de
bewoners dat thuis gewend waren. Bewoners bepalen zelf het
ritme van hun dag, ze zijn immers
thuis.
Op maandag 23 december wordt
het 30-jarige bestaan gevierd van
15:00-15:30 uur.

Kerstpakkettenactie Voedselbank
Haarlem - Kerst is in aantocht. En
dus breekt de tijd van de kerstpakketten weer aan. Veel ontvangers van zo’n pakket zien het als
een mooi gebaar om dat aan te
bieden aan de voedselbank. Voor
de klanten van de voedselbank
betekent dat een extra lichtpunt
bij de kerstviering.

Als u ook uw kerstpakket wilt doneren, breng het dan op dinsdag
24, vrijdag 27 of dinsdag 31 december naar onze centrale locatie Amsterdamsevaart 46-52 in
Haarlem, vlakbij de Amsterdamse Poort. Daar zijn onze vrijwilligers die dagen aanwezig van 9
tot 14 uur om uw pakket in ont-

vangst te nemen. Namens het bestuur, alle vrijwilligers en natuurlijk alle klanten van de voedselbank alvast hartelijk dank voor
uw bijdrage.
Voor de klanten is de voedselbank gesloten van maandag 23
december tot dinsdag 7 januari.

Prachtige opbrengst Lions ZuidKennemerland dankzij Heuvelloop
Regio - Tweede Paasdag 2019 organiseerde de Lions Zuid Kennemerland samen met Atletiek Vereniging Haarlem de 34e Lions
Heuvelloop.
Het prachtige warme weer zorgde voor een record aantal deelnemers in alle categorieen. Vooral de Family Loop over het Bloemendaal’s Kopje trekt steeds
meer aandacht en deelnemers.
Sponsoren en deelnemers zorgden voor een prachtige opbrengst en Lions Zuid Kennemerland heeft op dinsdag 1 oktober 2019 in totaal €10.250 mogen overhandigen aan de voor-

zitters van Kinderuniversiteit • het Inloophuis geeft handvatten
Haarlem (www.kinderuniversi- aan mensen die moeten leven
teithaarlem.nl), Inloophuis Ken- met of na kanker.
nemerland
(www.inloophuis- • reddingsbrigade waarschuwen
kennemerland.nl) en Vrijwillige en staan badgasten/strand beBloemendaals
Reddingsbriga- zoekers bij voor de gevaren van
de (www.reddingsbrigade-bloe- de zee.
mendaal.nl/).
Organisaties die fantastisch werk
kunnen doen dankzij giften en
Drie fantastische organisaties die schenkingen.
met behulp van vrijwilligers en
giften
Lions Zuid Kennemerland zijn on• nieuwsgierige, leergierige kin- ze sponsoren zeer dankbaar voor
deren van 10 tot 14 jaar op zon- de fantastische donaties die zij
dagen kennis laten maken met gegeven hebben. U vindt de nakunst, cultuur, maatschappij en men van de sponsoren op de
wetenschap.
website www.lionsheuvelloop.nl.

Foto aangeleverd door Kennemerhart

Koor Haarlem Voices zingt Nine Lessons and Carols
Haarlem - Overgewaaid uit Engeland: Nine Lessons and Carols. Met afwisselend Engelse Carols, Nederlandse kerstliederen
om mee te zingen en ‘Lessons’
van René v.d. Rijst. Een bijzonder

mooie kerstervaring door koor
Haarlem Voices op zondag 22
december om 16 uur in de grote zaal van Verhalenhuis Haarlem,
Van Egmondstraat 7 in HaarlemNoord.

Haarlem Voices staat o.l.v. Sarah
Barrett. Teksten: René van der
Rijst. Orgel: Aart Jan Huizing. Toegang €10,- (€12,50 aan de zaal).
Reserveren:
www.verhalenhuishaarlem.nl.

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 18 december 2019

Heemstede

Aandachtspunten rondom de
feestdagen
Het nieuwe jaar is in aantocht. Wij willen
graag dat de jaarwisseling feestelijk en veilig
verloopt. Als gemeente hebben we een aantal
maatregelen getroffen, maar we hopen dat u
zich ook wil inzetten voor de veiligheid in uw
directe omgeving.

Volg ons via
Facebook en Twitter
Vragen aan de
gemeente?
Dit kan ook
via WhatsApp
0610987687

- Vuurwerk afsteken mag alleen op
31 december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot
1 januari 2.00 uur ‘s nachts.
- De burgemeester heeft een
vuurwerkvrijzone aangewezen op de
Burgemeester van Rappardlaan, tussen de
brug over de Van Merlenvaart en Speeltuin
Groenendaal, inclusief het terrein van
de kinderboerderij en alle plaatsen in de
directe nabijheid van gebouwen met rieten
daken. In deze zones mag geen vuurwerk
worden afgestoken.
- Tijdens de jaarwisseling geldt een verbod
op vreugdevuren, vuren in oliedrums,
vuurkorven, wensballonnen en alle andere
vormen van open vuur in de openbare
ruimte in Heemstede. De veiligheidsrisico’s
zijn daarvoor te groot.
- In aanloop naar het nieuwe jaar is op
diverse scholen lesgegeven over de gevaren
van vuurwerk. Categorie F1-vuurwerk

Adresgegevens en
openingstijden

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

-

-

-

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.

-

wordt ook wel kindervuurwerk of fopen-schertsvuurwerk genoemd. Je mag
categorie F1-vuurwerk kopen vanaf
12 jaar. Dit vuurwerk is het hele jaar
door verkrijgbaar en mag je ook het
hele jaar door afsteken. In december
zijn er supermarkten die hier actief mee
adverteren. Helaas is het verschil niet altijd
te horen en zelfs voor politie en Handhaving
lastig te herkennen.
Om brandgevaar, schade en vernieling
te voorkomen mogen van maandag
23 december 2019 tot donderdag 2 januari
2020 geen open of met zeil afgesloten
(bouw)containers in de openbare ruimte
zijn geplaatst. Dit geldt ook voor schaftketen
en toiletunits.
Op 28 december worden de
parkeerautomaten in de winkelgebieden
tijdelijk uitgeschakeld. U kunt dan tot en
met woensdag 1 januari vrij parkeren.
Belparkeerders ontvangen in deze periode
een melding via hun app.
Tussen 30 december en donderdag
2 januari zijn (ondergrondse) afval- en
kledingcontainers tijdelijk afgesloten of
verwijderd. Het is verstandig uw eigen
rolcontainer(s) ook op een veilige plek te
stallen.
Fijn als u elkaar aanspreekt als u overlast
ervaart. Overlast kunt u overdag telefonisch
melden bij team Handhaving via 14 023
en ’s avonds bij de politie via 0900-8844.
Houd er rekening mee dat het, voor zowel
handhavers als politie, niet altijd mogelijk zal
zijn te reageren.

Wij gaan er vanuit dat u uw vuurwerkresten in
uw straat zoveel mogelijk zelf opruimt. Alvast
dank!
Kerstboom eruit na de feestdagen?
Bied vanaf maandag 6 januari uw kerstboom
aan langs de openbare weg. Kinderen kunnen
de bomen inzamelen en daarmee lootjes
verzamelen waarmee ze kans maken op mooie
prijzen. Een deel van de opgehaalde bomen
wordt gebruikt voor de kerstboomverbranding
op woensdag 8 januari. Het overgrote deel van
de bomen wordt versnipperd.
Lees alle informatie rondom de feestdagen op
www.heemstede.nl/feestdagen

Kerstsamenzang bij de kinderboerderij
Net als vorig jaar zijn er weer 2 edities van de
kerstsamenzang bij de kinderboerderij aan de
Burgemeester van Rappardlaan in wandelbos
Groenendaal:
- Zaterdag 21 december 19.00 - 20.00 uur:
familiekerstsamenzang in samenwerking
met het jeugdorkest Dacapo uit Lisse.

Nieuwjaarsreceptie
maandag 6 januari
Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om op maandag 6
januari vanaf 18.30 uur voor het raadhuis
te toosten op het nieuwe jaar, een frietje
te eten met een drankje erbij en elkaar te
ontmoeten. Ook wie niet in Heemstede
woont, maar hier bijvoorbeeld werkt of
sport, is van harte welkom. Om 19.00
uur houdt burgemeester Astrid Nienhuis
haar nieuwjaarstoespraak.

- Dinsdag 24 december 23.45-01.00 uur:
kerstsamenzang georganiseerd door
Herenorkest De Teisterband
Kom zingen onder het genot van veel
gezelligheid, warme chocomelk en glühwein.
Kijk voor meer informatie op de
facebookpagina Kinderboerderij ’t Molentje.

Gewijzigde
openingstijden
raadhuis
Op en rond de feestdagen zijn de
openingstijden van het raadhuis
gewijzigd:
- Dinsdag 24 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
- Woensdag 25 december
(eerste kerstdag): gesloten
- Donderdag 26 december
(tweede kerstdag): gesloten
- Dinsdag 31 december:
vanaf 13.00 uur gesloten
- Woensdag 1 januari
(Nieuwjaarsdag): gesloten
- Donderdag 2 januari:
open van 8.30-17.00 uur
(publiekszaken tot 19.30 uur)
- Maandag 6 januari:
open van 10.00-17.00 uur
Ook via www.heemstede.nl/contact
vindt u de gewijzigde openingstijden.
Wij wensen u fijne feestdagen!

Aanvraag rijbewijzen
rond feestdagen
Rijbewijzen die op dinsdag 24 december voor
14.00 uur als spoedopdracht zijn aangevraagd,
kunnen vrijdag 27 december worden
afgehaald tussen 8.30-13.00uur.
Voor een spoedaanvraag op dinsdag
31 december voor 14.00 uur geldt dat het
rijbewijs op donderdag 2 januari kan worden
afgehaald tussen 8.30-19.30 uur.

Weekmarkt vervalt
op 25 december
en 1 januari
Op woensdagen 25 december (eerste
kerstdag) en 1 januari (Nieuwjaardag) is er
geen weekmarkt op de Valkenburgerlaan. Op
woensdag 8 januari 2020 bent u weer welkom!

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

Nieuwe regelgeving
Op 28 november 2019 heeft de raad de
volgende regelgeving vastgesteld:

Omgevingsvergunningen

- Beleidsplan sociaal domein 2020-2023
Dit beleidsplan treedt in werking op
1 januari 2020.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 100, het uitbreiden van de
bovenwoning op de eerste verdieping
aan de achterzijde, wabonummer 507896,
ontvangen 5 december 2019
- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen
van de bestaande dakkapellen op het vooren zijgeveldakvlak, wabonummer 508122,
ontvangen 5 december 2019
- Bronsteeweg 9, het vervangen en verhogen
van de bestaande dakkapellen op het vooren zijgeveldakvlak, wabonummer 508122,
ontvangen 5 december 2019
- Herfstlaan 8, het doorbreken van een muur,
wabonummer 506467, ontvangen
3 december 2019
- Huizingalaan 68, het verhogen van de nok
en het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 507064,
ontvangen 4 december 2019
- Ooievaarlaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 505995, ontvangen
2 december 2019
- Zandvoortselaan 157, het uitbreiden van
de winkel en wijzigen van de entreepui,
wabonummer 506022, ontvangen
2 december 2019

- Beleidsplan minimabeleid 2020-2023
Dit beleidsplan treedt in werking op
1 januari 2020.
- Archiefverordening Heemstede 2020
Deze verordening treedt in werking op
1 januari 2020. De Archiefverordening
gemeente Heemstede 2016 is hiermee
vervallen
Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Verwijderde
gemeentelijke bomen
In oktober 2019 zijn 5 bomen verwijderd voor
bouw- en rioleringswerkzaamheden rond het
nieuwbouwplan De Slottuin aan de Ir. Lelylaan
in Heemstede. Voor de volgende bomen geldt
een herplant binnen het plangebied:
- 1 haagbeuk (Ø 30-50)
- 4 essen (Ø 30-50)
Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot 31
december 2019 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57
76. Deze publicatie is een aankondiging van
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid
tot bezwaar is.

Ontheffing Kerstboomverbranding 2020
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede maken bekend dat zij
op grond van artikel 10.63, tweede lid Wet
milieubeheer ontheffing heeft verleend aan
de gemeente Heemstede voor het verbranden
van kerstbomen op woensdag 8 januari 2020
van 18.00 – tot 24.00 uur op het zogenaamde
trapveldje aan de Vrijheidsdreef te Heemstede.
Ter inzage
De ontheffing is tot 29 januari 2020 in te zien in
de publiekshal van het gemeentehuis. Tot deze
datum kan door belanghebbenden schriftelijk
bezwaar worden gemaakt tegen deze
ontheffing bij het college van burgemeester en
wethouders van Heemstede, ter attentie van
de afdeling Ruimtelijk beleid.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Binnenweg 209, het terugplaatsen van de
voordeur in de gevelpui, wabonummer
475707, verzonden 10 december 2019
- Burgemeester van Rappardlaan 1,
het kappen van een tamme kastanje,
wabonummer 509697, verzonden
10 december 2019
- Cruquiushaven 1, het kappen van een witte
paardenkastanje, wabonummer 509980,
verzonden 12 december 2019
- Cruquiushaven achter nr. 21, het kappen
van 1 populier, wabonummer 509927
verzonden 10 december 2019
- Eerelmanstraat 7, het ophogen van de
nokhoogte van de garage, wabonummer
504506, verzonden 10 december 2019
- Franz Lehárlaan 127, het wijzigen van een
kozijn op de 1e verdieping in de voorgevel,
wabonummer 484455, verzonden
12 december 2019
- Glipper Dreef tegenover 64, het kappen van
een linde, wabonummer 509986, verzonden
12 december 2019
- Vaartkantje, het kappen van 3 eiken,
wabonummer 510018, verzonden
13 december 2019
- Huizingalaan 68, het verhogen van de nok
en het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak, wabonummer 507064,
verzonden 12 december 2019
- Ooievaarlaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,

wabonummer 505995, verzonden
12 december 2019
- Overplaats, ter hoogte van Hagenduin,
het kappen van 12 paardenkastanjes,
wabonummer 482105, verzonden
12 december 2019
- Troelstralaan 25, het plaatsen van een
dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 497189, verzonden
10 december 2019
- Van der Waalslaan 7, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 467250, verzonden
9 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’.
Verdagen beslistermijn
omgevingsvergunning
- Camphuysenlaan 9, het plaatsen van
een dakkapel op het voorgeveldakvlak,
wabonummer 480280, ontvangen
22 oktober 2019
- Clivialaan 1, het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak, wabonummer
481265, ontvangen 23 oktober 2019
In het kader van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht hebben wij besloten voor
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken
te verlengen.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl.
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen indienen
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning:
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een
omgevingsvergunning te verlenen.
Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede.
Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit?
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen:

-

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

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben
beslist.
In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
maakt (stuur een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

online

loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.
Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift
indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep
gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens
bent met het besluit.
- uw handtekening.
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft
hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere
procedure’.

Geslaagde jubileumeditie SantaRun

Foto’s aangeleverd door Rotary Kennemerlaat

Haarlem - SantaRun Haarlem
werd 13 december voor de 5e keer
georganiseerd, een jubileumeditie. De Grote Markt kleurde
rood en de sfeer zat er bij 2000
verklede Santa’s, kerstengelen,
rendieren en elfjes goed in. SantaRun Haarlem is in de afgelopen
5 jaar uitgegroeid tot één van de
grootste van Nederland. Deze
funrun wordt georganiseerd door
Rotary Kennemerlaat om geld in
te zamelen voor het goede doel
voor kinderen. Dit jaar is een recordbedrag opgehaald, te weten
€31.225. Dit fantastische bedrag
wordt door Rotary Kennemerlaat uitgereikt aan WeekendAcademie, Kinderuniversiteit Haarlem en stichting Hidup Baru. Om
18 uur knalde de confetti kanonnen voor de start van de Elfs Run.
Deze run voor kids tot een jaar of
10 werd voor het eerst georganiseerd. Sportfever zorgde voor de
warming up, zodat de Elfs opgewarmd van start gingen. De run
ging 1100 meter door de prachtig versierde straten van Haarlem.
Binnenkort staat de aftermovie online op: www.santarunhaarlem.nl.

