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Heemstede – Voor u ligt de kerst-
editie van de Heemsteder. Met ietwat 
gemengde gevoelens, want helaas 
gaan we wederom met zijn allen 
door de afgekondigde coronamaat-
regelen van afgelopen zaterdag voor 
het tweede opvolgende jaar weer 
anders de Kerst in dan we gewend 
zijn. En dat is best zuur. 
Vooral de horecaondernemers, 
winkeliers, de evenementen, cultuur- 
en theatersector krijgen weer harde 
klappen te verduren in deze feestda-
genperiode. Dat is gewoonweg 
afschuwelijk. Bestellen en afhalen 
mag gelukkig nog wel. Steunt u 
daarom juist nu vooral uw lokale 
ondernemers als pleister op de 
wonden, zodat er toch voor hen een 
lichtpunt schijnt in deze donkere 
dagen.  

Woelige baren
Ook het team van de Heemsteder 
voer afgelopen jaar over de woelige 
baren in de storm van het corona-
virus. In onze krant belichten wij 
wekelijks de coronasituatie in 
Heemstede en omgeving. Toegeven, 
liever berichten wij u over leuker 
nieuws, maar om corona kunnen we 
nu eenmaal niet heen. U over de 
coronasituatie informeren, vinden wij 

als krant wel noodzakelijk en belang-
rijk. Zolang dit nodig blijft, zullen we 
hiermee doorgaan. Ook in 2022. 
Gelukkig wierp het coronavirus niet 
overal een schaduw op het reilen en 
zeilen van ons dagelijks leven. In 
september introduceerden wij trots 
de eerste editie voor de gemeente 
Bloemendaal, de Bloemendaler. 
Buiten corona was 2021 een buiten-
gewoon nieuwswaardig jaar, met 
naast minder leuk nieuws ook vele 
hoogtepunten. Volgende week treft 
u daarom ons jaaroverzicht 2021 aan 
in deze krant. 

Toegewijd team
Een krant maken gaat niet zonder 
slag of stoot. Daarvoor heb je een 
enthousiast en toegewijd team 
nodig. Een team waar ik als eindre-
dacteur met recht trots op ben. Aller-
eerst wil ik namens de Heemsteder 
het correspondententeam noemen. 
Dit trouwe schrijversgilde, dat be-
staat uit Eric van Westerloo, Mirjam 
Goossens en Joke van der Zee, zet 
iedere week weer alles op alles om er 
een mooie krant van te maken. Dank 
jullie wel, jullie zijn toppers! 
Verdrietig zijn we wel dat onze lieve 
collega en vriend Ton van den Brink 
ons dit jaar is ontvallen. Een mooie 

krant moet bovendien mooi opge-
maakt worden. De Heemsteder kan 
dan blindelings vertrouwen op 
Mireille Huiberts, die onze redactie-
pagina’s prachtig opmaakt en op 
Astrid van Loon, die de opmaak doet 
voor de advertentiepagina’s. Dank 
jullie wel meiden! Zonder adverten-
ties kan er geen gratis krant ver-
schijnen. Grote dank daarom aan ons 
verkoopteam, dat bestaat uit Ellen 
Gouda, Petra Schiltmeijer en Jeroen 
van Duijn. Top gedaan! 

Een grote dank aan u
Ten slotte vooral een heel grote dank 
aan onze adverteerders en u als lezer, 
die deze krant mogelijk maken en zo 
waarderen. Dat geeft ons als team 
heel veel inspiratie en energie. Ook in 
het nieuwe jaar kunt u rekenen op 
uw trouwe Heemsteder, boordevol 
lokaal nieuws. 
Oké de feestdagen worden dit jaar 
weer een beetje anders. Laten wij 
toch proberen er wat gezelligs van
te maken en elkaar steunen en vast-
houden. Namens het gehele team 
wens ik u gezellige feestdagen met 
uw naasten toe vol met warmte en 
licht.

Bart Jonker, eindredacteur

Laten we het deze Kerst toch 
maar een beetje gezellig maken

Het redactieteam van de Heemsteder/Bloemendaler, v.l.n.r.: Eric van Westerloo, Joke van der Zee, Mirjam Goossens en Bart Jonker. 

Goed horen geeft 
kleur aan je leven
Remco Jonker, 
uw audicien voor een 
onafhankelijk advies.

hoorpoli.nl
088-246 04 70
remco@hoorpoli.nl
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VANAF 13:00 UUR KUNT
U UW BESTELLING AL

TELEFONISCH DOORGEVEN.
Bij een besteding vanaf €30,- 
een bakje sushi kado. OP=OP

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 15.00-20.30 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij

Postzegel- en Muntenhandel
‘‘HOLLANDS GLORIE’’

Winkel: Camplaan 8 HEEMSTEDE
023 5477444  hg@stampdealer.nl

INKOOP
GOUD & ZILVER (dagkoersen)

POSTZEGELS & MUNTEN
ook bestek en sieraden

Heemstede - WIJ Heemstede is 
gesloten van 20 december tot 
10 januari i.v.m. de huidige situ-
atie op het gebied van corona.
De dienstverlening van Plein 1 
blijft deels beschikbaar. Neem 
contact op via telefoonnummer 
023 – 528 85 10 of 023 – 548 38 
28 om de mogelijkheden te 
bespreken.
Het ouderenvervoer blijft in 
ieder geval beschikbaar, maar 
alleen voor medische ritten 
(naar dokter/ziekenhuis/priklo-
caties), maar niet voor ritten 
naar testlocaties.

Ook de Pauwehof is in deze 
periode gesloten. WIJ 
Heemstede hoopt dat half 
januari de activiteiten weer 
kunnen worden opgestart.

Het team van WIJ Heemstede 
wenst u � jne dagen, pas goed 
op elkaar, kijk om u heen in uw 
buurt of er iemand is die hulp 
nodig heeft en blijf gezond.

WIJ Heemstede 
sluit tijdens 
lockdown

In dit nummer:

Bomen over
Godfried Bomans
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Kerklaan 26/60 en 24/58 zijn samen gebouwd rond 
1926. De toen-foto is een fragment uit de bouwte-
kening. Het blijft een beetje puzzelen in de jaren 
60. Tot wanneer was precies de oude nummering 
en wanneer begon de nieuwe?  
Kerklaan 26/60 had als eerste bewoner bloemist J.H. Hoogesteijn, vermeld 
in diverse adressenboeken uit de jaren 20/30. Al op jonge leeftijd (50 jaar) 
overleed op 4 april 1930 zijn vrouw Bertha Helena Hoogensteijn-Kruiden-
berg. Ook Johannes Hubertus Hoogesteijn overleed jong (56 jaar) op 21 
november 1933. Zijn tweede vrouw was E.M.M. Hoogesteijn-Witteveen. Niet 
veel later een advertentie in het Haarlems Dagblad van 2 december 1933: 
‘Oproeping ‘ieder, die iets te vorderen heeft of verschuldigd in de nalaten-
schap van dhr. Hoogesteijn is dit te melden bij de notaris’. In het Haarlems 
Dagblad van 17 maart 1934 een advertentie van het te koop of te huur 
aangeboden pand Kerklaan 26.  
Nadien woonden er verschillende mensen. C. Bruin, V.d. Zeiden, V.d. Weiden. 
Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1940 noemt als bewoners 
kassier Twentsche Bank H.H.M.(van der) Weiden en bleekersknecht L.J.M. 
van der Weiden. Tot in de jaren 60 verblijven diverse familieleden v.d. 
Weiden op Kerklaan 26: chau�eur-monteur A.J.N.M. van der Weiden, reiziger 
F.J.A. van der Weiden, bankemployé H.H.M. van der Weiden, mej. G.M.P. van 
der Weiden en mej. Joh. W. van der Weiden. 
In 1959 wordt het pand geveild voor �. 11.600,- en twee weken later te koop 
aangeboden voor �. 17.000,-. Nu nauwelijks voor te stellen. 
In de jaren 60/70, maar dan op Kerklaan 60, staat H.H.M. van der Weiden 
nog steeds als bewoner in de adressenboeken. In 1993 is dat G.P.A.A. 
Preenen. Google geeft nog als bewoner psycholoog A.M. Erdman, 

Kerklaan 24/58 
Bloemkweker H.M.M. Roozen woonde lang op nummer 24, het huidige 58, 
tot in de jaren 70. In 1952 vierden H.M.M. Roozen en L. Roozen-Van der 
Eijken hun 25- jarige huwelijk. 
Het adresboek van Heemstede van 1993 vermeldt C. Boon en D. Oosterhout 
als bewoners. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 20 december 2021.  Mocht u infor-
matie of oude foto’s van de panden van de Kerklaan hebben, dan kunt u 
terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens). Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder).

Kerklaan toen en nu (46)

VERSCHIJNT WOENSDAG

HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

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.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Oplage: 15.150

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 gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming 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.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Net op het moment dat iedereen zich aan het voorbereiden 
is op de vakantieperiode en feestdagen met vrienden en 
geliefden, voelt deze harde lockdown als een klap in het 
gezicht. We doen toch zo ons best? De besmettingscijfers 
lopen toch terug? Maar we weten nog te weinig over de 
kenmerken en het verwachte verloop van de omicron 
variant. 

Onze Heemsteedse samenleving wordt wederom geraakt. 
Afgelopen vrijdag was er nog volop reuring op de Binnen-
weg en in Plein1, waar ik een kijkje nam. En nu krijgen alle 

ondernemers wéér een enorme teleurstelling te verduren. Laat hen niet in de steek. Met click en 
collect kun je nog steeds  gebruik maken van hun diensten. Zo zorgen we er samen voor dat we 
– ook na de lockdown – een levendig en bedrijvig dorp blijven.  

Die teleurstelling geldt ook voor sporters, ons verenigingsleven, onze ouderen, de cultuursector. 
Ik voel ook mee met onze jongeren, die de komende tijd niet kunnen sporten, niet ‘gewoon’ naar 
school kunnen gaan. Hun sociale leven ligt weer helemaal stil terwijl het zo belangrijk is voor 
hun ontwikkeling.  

Als uw burgemeester merk ik dat we elkaar juist in deze tijd hard nodig hebben. Kijk daarom 
extra om naar elkaar, (beeld)bel elkaar wat vaker, vraag uw buren hoe het gaat, stuur een kaartje. 
Trek aan de bel als je iemand of de gemeente nodig hebt. En luister naar elkaar, heb respect voor 
elkaars meningen. Juist nu is dat belangrijk.  

2022 ligt voor ons. Een jaar waarin we onze gemeenschap opnieuw gaan uitvinden. Er is nog 
veel onzeker, maar corona blijft in meer of mindere mate. Wat betekent dat? Hoe doen we dat? 
Daarnaast zijn er andere uitdagingen waar we in 2022 samen voor staan, bijvoorbeeld op het terrein van economie, klimaat, woningbouw, mobiliteit, digi-
talisering, onderwijs. Want samen maken we Heemstede. 

Voor nu wens ik u – namens het gemeentebestuur – mooie feestdagen met uw geliefden en veel goeds voor 2022! 

Astrid Nienhuis, burgemeester van Heemstede 

KERSTBOODSCHAP BURGEMEESTER ASTRID NIENHUIS

Burgemeester Astrid Nienhuis.
Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.
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Heemstede - Met het hele team zet 
ook dit jaar De Konijnenberg weer 
een warme chocomelk en een heer-
lijke pannenkoek voor take away 
voor je klaar als je langs wandelt, 
�etst of je auto parkeert aan de 
Herenweg in Heemstede. 
Met de schoolsluiting en de kerstva-
kantie in het vooruitzicht noemen ze 
ook als tip voor een gezellige fami-
liedag de leuke speurtochten vanuit 
het restaurant in het tegenoverge-
legen Groenendaalse Bos. Ook de 
historische wandeling Groenendaal 

is echt een aanrader. Check de 
website www.dekonijnenberg.nl 
voor meer informatie over de boekjes 
die voor een klein bedrag te koop 
zijn bij De Konijnenberg. Lekker een 
ko�e en een pannenkoek of broodje 
to go in de hand en wandelen maar! 

De December Diner Box voor thuis 
Heb je geen zin om zelf bood-
schappen te doen en te koken, neem 
dan eens een kijkje op de webshop 
waar je de hele menukaart van De 
Konijnenberg op vindt. Marco Uiten-

daal heeft 3 leuke specials samenge-
steld die zijn brigade voor je klaar 
maakt. Wat te denken van de Big 
Burger Box, 4 verrassingsburgers met 
friet en salade uit de reguliere kaart 
voor €50. Meer zin in pannenkoeken? 
Kies dan voor het Pannenkoek 
Familie Feest waar je 6 pannen-
koeken krijgt (€30). Het wildpotje en 
de hazenpeper zijn op dit moment 
hardlopers vertelt Marco. “We zijn 
een echt familie restaurant, en onze 
gasten vinden het heel �jn dat je bij 
ons een pannenkoek kan bestellen, 
maar ook een fantastische vegan 
burger of een saté. Voor ieder wat 
wils!”

Wil je voor de kerstdagen of de week 
erop een keer het geheel bereide 4 
gangen thuismenu bestellen? Bestel 
dan online via de webshop www.
dekonijnenberg.nl of bel gewoon 
even. Het is een heerlijk en feestelijk 
menu voor een prima prijs en u hoeft 
alleen het hoofdgerecht even te 
verwarmen en alles op een feestelijk 
bordje te presenteren. Verderop in 
deze krant ziet u het hele menu. 

Kerstcadeautje nodig? 
Ten slotte, mocht u nog een echt 
Heemsteeds kerstcadeautje zoeken? 
Bestel dan De Konijnenberg cadeau-
bon en geef er 2 homebrew Heem-
steedse KB biertjes bij! 

Restaurant De Konijnenberg, 
Herenweg 33 Heemstede, 
023-5848096,
www.dekonijnenberg.nl.

De Konijnenberg komt bij je thuis!

Bijschrift Bijschrift

Door Bart Jonker

Heemstede – Jan Ammerlaan Haar-
mode op de Raadhuissstraat 68 in 
Heemstede is reeds decennialang 
een begrip in Heemstede. Al is nu 
helaas de lockdown weer van kracht, 
per 1 januari stopt Jan Ammerlaan 
o�cieel zelf, na een glorieuze 
kapperscarrière van bijna 60 jaar. Zijn 
salon wordt met zijn trouwe kapsters 
Jacqueline en Saskia per gelijke 
datum overgenomen door La Coupe.  

Vakantiegevoel
Jan: “Kapper zijn is een heel bijzonder 
vak, Ik vind het nog altijd een 
geweldig vak om te doen. Er zitten 
zoveel mogelijkheden in. Ik heb 
zoveel plezier in dit vak dat ik iedere 
dag op mijn werk een soort vakantie-
gevoel heb. En die passie en kriebels 
heb ik nog steeds!”

Geboren als Westlander in Pijnacker 
is Jan op zijn 18de jaar begonnen 
met het kappersvak op de dagschool 
in Den Haag. Eigenlijk komt hij uit 
een tuindersfamilie. Zijn broers zijn 
allemaal tuinders geworden, maar 
Jan niet, die had daar geen zin in. 
Zijn vader motiveerde hem om het 
kappersvak te gaan doen. “Doe het 
nou”, zei zijn vader tegen hem. Jan 
vervolgde zijn kappersopleiding en 
zo groeide zijn passie voor het 
kappersvak. Na zijn opleiding heeft 
hij eerst gewerkt bij een kapsalon in 
de Passage van Den Haag. “Dat was 
best bijzonder om te mogen werken 
in deze luxe passage”, vertelt hij trots. 
Na Den Haag ging Jan bij een 
kapsalon in Amstelveen werken en 
kwam daarna terecht bij de gere-

nommeerde kapsalon Pièrlôt in de 
Zijlstraat van Haarlem, waar hij zeven 
jaar op hoog niveau heeft gewerkt. In 
1970 is Jan getrouwd en is hij met 
zijn vrouw naar Wormerveer gegaan 
waar ze een kapsalon hadden. Na 6 
jaar daar, is hij naar Heemskerk 
gegaan om vervolgens zich in 1990 
in Heemstede te vesti-gen en waar 
hij Jan Ammerlaan Haarmode begon. 
En dat was ook een schot in de roos, 
want veel (vaste) klanten weten nog 
steeds hun weg naar zijn salon te 
vinden. “Toch is het kappersvak door 
de jaren heen wel veranderd”, vindt 
Jan. “Ik heb zoveel mooie en gewel-
dige dingen mee mogen maken in 
mijn kapperscarrière, dat is nu niet 
meer zoals vroeger. Zo heb ik veel 
kappers in de wereld bezocht en het 
genoegen gehad om de wereldbe-
roemde kapper Vidal Sassoon in 
Londen te mogen ontmoeten. Daar-
naast heb meest professionele 
kappers in Parijs meegemaakt. Het 
kappersvak is echt een verheven 
creatieve kunstvorm. Het was een 
fantastische tijd waar ik met een 
grote glimlach op terugkijk en ik wil 
daarom mijn klanten hartelijk 
danken voor hun jarenlange trouwe 
bezoek aan mijn salon.

Ook dank ik mijn lieve kapsters 
Jacqueline die al 32 jaar voor mij 
werkt en Saskia, die al 25 jaar bij mij 
is. Het verhaal is echter niet over, 
want kapsalon Jan Ammerlaan wordt 
per 1 januari overgenomen door La 
Coupe. Ik heb nu iemand gevonden 
die net zoveel passie voor dit vak 
heeft als ik. Dus dat gaat helemaal 
goedkomen”, aldus een trotse Jan 
Ammerlaan.  

Jan Ammerlaan stopt na bijna 60 jaar als kapper

Jan Ammerlaan (rechts) op zijn afscheidsfeestje met kapsters Jacqueline (links), die 
32 jaar voor hem werkt en Saskia (midden), die al 25 jaar voor hem werkt.
Foto: aangeleverd.

60 jaar persfoto’s 
online bij het 
Noord-Hollands 
Archief

Haarlem – Het Noord-Hollands 
Archief heeft een schat in huis: 
de collectie Fotopersbureau De 
Boer met beeldmateriaal van 
1945-2005 uit Noord-Holland. 
De grote wens van het archief 
om de in totaal twee miljoen 
persfoto’s voor iedereen 
beschikbaar te maken komt 
deze kerst uit. Via een speciale 
beeldbank zijn alle beelden 
sinds 18 december voor 
iedereen doorzoekbaar en gratis 
te downloaden.
Reden genoeg om tijdens de 
feestdagen een keer in deze 
beeldbank te duiken. 

In het komende jaar werkt het 
NHA er met behulp van kunst-
matige intelligentie (AI) aan om 
de zoekfunctie nog nauwkeu-
riger te maken en tevens een 
connectie tussen krantenar-
chieven en persfoto’s te maken. 
Ook hierbij wordt het NHA 
natuurlijk weer ondersteund 
door vrijwilligers.

De speciale beeldbank is sinds 
zaterdag 18 decemberbeschik-
baar via:
www.noord-hollandsarchief.nl/
beeldbankdeboer. 

Meer weten over het project? 
Kijk op: www.noord-hollands-
archief.nl/fotogra�schgeheugen.
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Tekst en foto’s: Eric van Westerloo

Heemstede - Zag je een decennium geleden nog sporadisch buitenverlichting tijdens de donkere kerstperiode, nu zijn 
er overal in het dorp zeeën van licht te bewonderen. Er zijn mensen die het als kitsch bestempelen doch een grote 
meerderheid kan het wel waarderen. De Heemsteder maakte een rondgang door het dorp en legde de soms bijzon-
dere creaties voor u vast.

Heemstede in zeeën van licht
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OPENHEID IN LOCKDOWNTIJD
Heemstede - In deze rubriek laat de Heemsteder ondernemers, 
(sport)verenigingen, scholen, theaters, kerken en organisaties aan 
het woord die hun deuren vanwege de lockdown tijdelijk moeten 
sluiten. Hoe gaan zij met de lockdown-periode om?Heemstede/Bloemendaal - De 

Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) 
Noord-Holland vreest dat mensen - 
na de afkondiging van de zware lock-
down afgelopen zaterdag - massaal 
de corona-afsprakenlijn gaan bellen, 
terwijl ouderen er nu al niet door-
komen. Gevolg is dat straks de 
jongere leeftijdscategorieën aan de 
beurt komen, maar niet alle zestig-
plussers die dat willen, hun prik 
hebben gehad. Zeker nu minister 
De Jonge heeft aangeven dat álle 
18-plussers in de komende weken de 
gelegenheid moeten krijgen een 
boostervaccinatie te halen. 

Niet digitaal vaardig genoeg
Momenteel zijn de zestigplussers aan 
de beurt voor hun boosterprik. Maar 
het is lastig om er telefonisch door te 
komen en lang niet alle ouderen zijn 
digitaal vaardig genoeg om het 
online te regelen. De corona-pers-
conferentie van vanavond kan leiden 
tot lichte paniek, waardoor mensen 
in nog grotere getalen gaan bellen 
om een prikafspraak te maken. Ook 
als ze eigenlijk nog niet aan de beurt 
zijn. Met als gevolg dat het voor de 
ouderen, die al wel een uitnodigings-
brief hebben gehad, nóg moeilijker 
wordt om erdoor te komen.
Straks worden de jongere leeftijdsca-
tegorieën opgeroepen, terwijl de 
ouderen nog niet allemaal geweest 
zijn.

Ouderen zijn het kwetsbaarst en 
moeten als eerste de boosterprik 
kunnen krijgen, vindt KBO. Daarom 
pleit KBO Noord-Holland ervoor: 
wees geduldig en wacht op je beurt, 
houd het afspraak maken op leeftijd 
vast en geef ouderen eerst een reële 
kans om een afspraak te maken.

Zodat ouderen niet opnieuw letterlijk 
en � guurlijk achterin de rij komen te 
staan. Voor de jaarwisseling moeten 
eerst alle zestigplussers geprikt 
kunnen worden.

Eenzame Kerst 
KBO Noord-Holland is verheugd dat 
er met Kerst wél vier mensen op 
bezoek mogen komen. Met vier man 
per dag is het mogelijk om gezellig 
kerst te vieren met de grootouders. 
Wel roept zij op om het deel van de 
ouderen dat eenzaam is, goed in de 
gaten te houden. De angst voor 
besmetting kan ervoor zorgen dat 
mensen passief worden en ‘het maar 
even laten zitten’. Kijk binnen de 
coronamaatregelen wat er wél 
mogelijk is, is de boodschap.

KBO vreest dat ouderen niet door de 
overbelaste corona-afsprakenlijn komen

Een aantal ouderen is niet digitaal vaardig. Foto: Bigstock.

Programma ‘Word Up’ leert jongeren 
praten over sombere gevoelens
Regio - De mentale gezondheid van 
jongeren staat onder grote druk.
Uit de landelijke jeugdmonitor blijkt 
dat veel jongeren worstelen met 
sombere gevoelens of suïcide. Praten 
over hoe het echt met je gaat, hele-
maal als het gaat over negatieve 
gedachten, vinden veel jongeren 
enorm lastig. Daarom lanceert 
Museum van de Geest in samenwer-
king met GGD Kennemerland het 
innovatieve kunsteducatiepro-
gramma ‘Word Up’, bedoeld voor 
leerlingen in het voortgezet- en 
beroepsonderwijs. 

Het Nova College in Haarlem heeft 
de primeur en gaat in 2022 met het 
project van start met studenten van 
de richting Sociaal Werk. Creatieve 
professionals geven jongeren nieuwe 
tools om te praten over gevoelens en 
gedachten zoals ‘Je eigen script 
schrijven’ met Spoken Word-artist 
Elten Kiene, ‘Je hoofd op papier 

krijgen’ met illustrator Evangeline 
Agape of je eigen gebruiksaanwij-
zing analyseren met schrijfster en 
illustrator Barbara Tammes. In het 
museum krijgen de leerlingen een 
audiotour van rapper Willem de 
Bruin, die zijn ervaringen deelt over 
de keerzijde van ‘fame’ en hen vragen 
stelt om zo hun eigen gebruiksaan-
wijzing vorm te geven. Zodra inspi-
ratie is opgedaan in het museum, 
gaan jongeren hun eigen Word Up 
expositie maken op school én in de 
online expositieruimte van Museum 
van de Geest. Jelle Buijtendijk is regi-
onaal projectleider suïcide-preventie 
bij GGD Kennemerland en initiatief-
nemer van het project. ‘’De mentale 
gezondheid van jongeren staat 
onder grote druk. Uit de landelijke 
jeugdmonitor van de GGD blijkt dat 

bij crisisdiensten het aantal meldin-
gen van jongeren in nood, schrikba-
rend is toegenomen. Klachten over 
angst, depressies, suïcidale gedach-
ten, grote onzekerheid over de 
toekomst. Dit zijn risicofactoren die 
uiteindelijk kunnen leiden tot 
suïcide. Meer aandacht voor de 
mentale gezondheid van jongeren is 
bittere noodzaak.” 

Word Up is een samenwerking van 
GGD Kennemerland en Museum van 
de Geest. Het valt onder het Zero 
Suïcide project van GGD Kennemer-
land en GGZ inGeest, in nauwe 
samenwerking met 113. De kick-o�  
van het project is op 19 januari in het 
Nova College in Haarlem. Op deze 
dag wordt tevens het online platform 
Word Up gelanceerd. 

Workshopdocent en Spoken Word- 
artist Elten Kiene. Foto: aangeleverd. 

Somberende jongeren. Foto: Bigstock.

Heemstede - “Totaal onverwacht en 
hierdoor heb ik nu werkelijk een 
nacht geen oog dichtgedaan”, aldus 
Arno Koek, eigenaar van Boekhandel 
Blokker in Heemstede aan de Binnen-
weg 138.
Na de persconferentie van dinsdag, 
dacht hij dat de niet-essentiële 
winkels het wel zouden redden om 
open te blijven. Maar helaas is dat 
niet het geval. Naast de boekhandel 
zijn er natuurlijk veel meer winkels 
getro� en door dit onverwachte 
bericht.

“Ik weet dat ik natuurlijk niet te enige 
ben, ook de horeca krijgt het dit jaar 
verschrikkelijk voor zijn kiezen”, ver-
volgt Arno Koek. “Ik heb bewonde-
ring voor iedereen dit de moed er 
nog in houdt in deze sector. En met 
mij al die andere winkels, sport-
scholen en kapsalons die plotsklaps 
dicht moeten, zeer heftig.” 
Toch ziet hij ook wel weer licht in de 
tunnel. Zaterdag meldden zich spon-
taan zes trouwe klanten van de
boekhandel met het aanbod om 
pakjes te bezorgen in Kennemer-
land.

Twee van hen, Bas de Jong en Mari-
anne Rijke, deden dit het afgelopen 
jaar ook voor de boekhandel. Arno 
Koek zal er dankbaar gebruik van 
maken om ervoor te zorgen dar alle 
pakjes voor Kerst zijn bezorgd.

Arno: “Hartverwarmend om te zien 
en te merken dat de boekhandel
zo’n belangrijke plek heeft in de 
samenleving. Niet alleen in Heem-
stede, maar hetzelfde zie ik ook 
gebeuren bij mijn collega’s in
Kennemerland, eigenlijk in het hele 
land. Vol goede moed voorwaarts 
dus!”

Boekhandel Blokker trots op 
spontaan aanbod vrijwilligers

Arno Koek van Boekhandel Blokker. 
Foto: Mirjam Goossens.

Heemstede - Hartverwarmend en 
tegelijk hartverscheurend zijn de 
eerste reacties van de winkeliers na 
de aankondiging van de nieuwe 
lockdown. Iedereen weet nog hoe 
het eerder ging bij de collectieve 
sluiting, dus er wordt snel gescha-
keld. Zo blijven sommige winkels 
open voor ‘Click & Collect. Dus kijk op 
de website van je favoriete winkel(s), 
bestel je artikel en haal het op in de 
winkelstraat. Sommige winkeliers 
leveren zelfs aan huis!’

Windowshopping
De essentiële winkels zijn gelukkig 
nog open. Dat zijn de supermarkten, 
levensmiddelenwinkels, drogiste-
rijen, apothekers, reformwinkels, slij-
terijen, opticiens, audiciens en dieren-
winkels. Dat alleen al is een reden om 
langs te komen. Bij de bouwmarkt, 
bloemist en veel horecabedrijven 
kan er afgehaald worden. En natuur-
lijk is er ook weer de mogelijkheid 
voor het zogeheten windowshop-
pen. Dus kom bij de winkeletalages 
kijken om daar een keuze te maken 
voor je gewenste artikel.

Fotowedstrijd gaat door!
Ben je toch aan de Raadhuisstraat & 
Binnenweg, de Binnendoor of de kop 
van de Blekersvaartweg pak dan dat 
moment om een mooie foto te 
maken van een etalage of van jezelf 
in de winkelstraat of van een mooi 
artikel dat je herkenbaar hebt 
gekocht in winkelcentrum Heem-
stede. Dan maak je ook nog eens 
kans op 150 euro shoptegoed.
Kijk voor meer informatie op:
wch.nl.

De winkeliers zijn blij met hun 
klanten
De winkelstraat had allerlei grootste 
plannen voor een mooie winterfair, 
maar al die plannen konden al eerder 
de prullenbak in. We missen allemaal 
wat gezelligheid in deze sombere 
tijd.
Gelukkig kunnen de winkeliers in 
Heemstede rekenen op hun trouwe 
en loyale klanten, die zeker in deze 
tijd lokaal blijven kopen. En de 
winkeliers van de Raadhuisstraat & 
Binnenweg zijn daar blij mee. Ze zien 
u graag snel!

Winkeliers winkelcentrum 
Heemstede blijven klanten trouw

Stop 5 kassabonnen (met datum vanaf 
20 mei 2021) van 5 verschillende winkels 
uit het centrum van Heemstede met een 

totale waarde van minimaal € 150,00 in een 
envelop. Deponeer de envelop bij een van 

de 5 inleveradressen en maak kans!
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Heemstede/Bloemendaal - Doordat 
de opkomende omicron-variant van 
het coronavirus reden tot zorg is, 
schaalt ook GGD Kennemerland fors 
op voor de boosterprik. Naar het zich 
nu laat uitzien, verspreidt de omicron-
variant zich namelijk veel sneller dan 
de huidige Delta-variant en laat zich 
minder tegenhouden door opge-
bouwde immuniteit.

De koers is gezet om iedereen zo snel 
als mogelijk een boosterprik te 
geven en de lopende vaccinatiecam-
pagne te versnellen. Dit betekent dat 
GGD Kennemerland gaat opschalen. 
Op alle locaties wordt de capaciteit 
uitgebreid. De XL-locatie bij Schiphol 
(P4) is de grootste locatie, daarom is 
het advies als je mobiel bent, je 
afspraak daar te maken.

De grootste locatie gaat in januari 
werken met ruimere openingstijden. 
Een aantal dagen per week wordt 
daarom gewerkt met dubbele shifts. 
Daarnaast blijft deze locatie open 
tijdens de feestdagen. Om de boos-
tercampagne zo snel mogelijk af te 
ronden, kunnen we geen dag missen. 
Daarom blijven de vaccinatielocaties 
ook op 24, 25, 26 en 31 december, 
evenals 1 januari open.

Opschalen van personeel
Een grote uitdaging is het vinden, 
maar ook klaarstomen van nieuwe 
medewerkers om ons te helpen bij 
deze opgave. Naast de dagelijkse 
instroom van nieuwe collega‘s, een 
werving die doorgaat, zetten GGD 
Kennemerland in op het binnen-
halen van ervaren vaccinatiemede-
werkers via verschillende partners.

Opschaling neemt tijd in beslag
Het organiseren van de opschaling 
kost logischerwijs wat tijd en is niet 
direct geregeld. Wij vragen daarom 
dan ook iedereen om begrip hier-
voor. We doen alles wat we kunnen 
om zo snel als mogelijk op maximale 
capaciteit te kunnen draaien zodat 

we op korte termijn iedereen van 
een boosterprik kunnen voorzien. 
Het zwaartepunt van de boostercam-
pagne komt te liggen in januari.

Locaties
GGD Kennemerland vaccineert in de 
regio op vier locaties, waarvan P4 bij 
Schiphol de grootste is. Om minder 
mobiele inwoners de gelegenheid te 
geven een prik dichtbij huis te halen, 
zijn ook locaties in IJmuiden, Velsen-
Noord en Haarlem geopend.

Aantal besmettingen gedaald, 
maar nog steeds ruim 3.000 
besmettingen in Kennemerland
In de week van 9 t/m 15 december 
waren er in Kennemerland 3.278 
nieuwe besmettingen (594 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 1.187 
minder dan de week ervoor (-27%). 
Hiermee is er voor de tweede week 
op rij een daling in het aantal 
besmettingen. 

In de week van 9 t/m 15 december 
zijn er 15.433 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 3.930 
minder dan de week ervoor (19.363).
Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. GGD Kennemerland doet er 
alles aan om iedereen zo snel moge-
lijk te helpen, maar vraagt mensen 
wel rekening te houden met drukte 
op de locatie. Het geniet altijd de 
voorkeur om een afspraak te maken.

In alle leeftijdsgroepen lag het aantal 
besmettingen vorige week duidelijk 
lager ten opzichte van de week 
ervoor. Het aantal besmettingen per 
100.000 inwoners lag die week het 
hoogst onder de 0-9-jarigen (824 per 
100.000 inwoners), gevolgd door de 
40-49-jarigen (794 per 100.000 inwo-
ners) en 10-19-jarigen (762 per 
100.000 inwoners).

In alle gemeenten lag het aantal 
besmettingen afgelopen week lager 

ten opzichte van de week ervoor. Het 
aantal besmettingen per 100.000 
inwoners lag vorige week het hoogst 
in Velsen (631 per 100.000 inwoners) 
en Bloemendaal (630 per 100.000 
inwoners), al zijn de verschillen 
tussen de gemeenten wel kleiner 
dan de week ervoor.

Wederom meer vaccinaties gezet, 
komende week grote stijging
Van 9 t/m 15 december zijn er 12.987 
vaccinaties gezet door GGD Kenne-
merland, waarvan 460 eerste prikken 
(3%), 1.279 tweede prikken (10%), 
136 derde prikken (1%) en 11.162 
boosterprikken (86%). Vanaf deze 
week zal het aantal gezette vaccina-
ties sterk stijgen.

Van de 12-17-jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 67% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. de 
vorige update). Dit percentage ligt 
hoger dan de landelijke vaccinatie-
graad voor 12-17-jarigen. Van de 
18-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
12-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 82% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. de 
vorige update). De percentages voor 
18-plus en 12-plus zijn in lijn met de 
landelijk vaccinatiegraad voor de 
betre�ende leeftijdsgroepen.

Net als eerdere weken zijn er met 
name in Velsen-Noord, Beverwijk 
(Oosterwijk & Zwaansmeer en Oran-
jebuurt), en de zuidkant van Haarlem 
(Meerwijk, Boerhaavewijk en Europa-
wijk) een aantal wijken met een 
lagere vaccinatiegraad voor zowel 
inwoners die ten minste één prik 
hebben gehad als al volledig zijn 
gevaccineerd. Afgelopen week is de 
vaccinatiegraad van een aantal 
wijken weer met 1% omhooggegaan.

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD: 
opschaling voor de boosterprik

INGEZONDEN COLUMN GGD

Het is december. De dagen worden korter, 
het loopt tegen kerst en het einde van het 
jaar is in zicht. We hopen het dan een beet-
je gezellig met elkaar te hebben. Dan is 
het schrikken als er een nieuwe virusva-
riant de kop om de muur steekt en dreigt 
roet in het eten te gooien. Ik weet niet 
waartoe precies is besloten, maar op het 
moment dat ik dit schrijf heeft het Out-
break Managment Team een strenge lock-
down geadviseerd. Alles met de bedoeling 
om de verspreiding van de Omikron-
variant tegen te gaan. Horeca, theaters, 
bioscopen en niet essentiële winkels zou-
den moeten sluiten.  Hetzelfde zou dan gelden voor middelbare scholen 
en hoger onderwijs. Alleen essentiële winkels zouden open mogen 
blijven. Hoewel goed is te begrijpen dat het aanhoudend hoge aantal 
meldingen van covid-19, de onverantwoord hoge druk op de huisartsen, 
ambulancevoorziening en ziekenhuizen dwingen tot nog meer beper-
kende maatregelen, is en blijft het heftig wat ons overkomt.
Als ik dit schrijf bekruipt mij een gevoel van somberheid. Houdt het dan 
nooit op? Het voelt als dweilen met de kraan open. Dat geldt niet alleen 
voor u die zich geconfronteerd ziet met nieuwe beperkingen, maar ook 
voor de mensen in de zorg en bij de GGD’n. Zij willen allemaal dat het 
stopt. Dat wat ze tot nu toe hebben gedaan, ons brengt naar een normale 
situatie waarin kinderen gewoon naar school kunnen, ondernemers hun 
werk kunnen doen, het sociaal leven voortgang kan krijgen en nog veel 
meer. Het is echter niet anders. We zullen ons nog beperkingen moeten 
laten welgevallen, ons houden aan de basisregels, ons laten testen en 
vaccineren.
Normaal is Kerst een feest. We scharen ons eerst om de kerstboom en 
knallen een week later het jaar uit. Het is de periode in het jaar om elkaar 
wat extra aandacht en warmte te schenken, jezelf te verwennen met 
lekker eten en spelletjes met elkaar te doen. Het feest van het licht. Als ik 
door de straten �ets of loop krijg je direct het kerstgevoel. Veel mensen 
zie je hun huis of tuin versieren en lichtjes ophangen. Dat maakt je vrolijk. 
Dat is ook een manier om toch iets van een kerstgevoel te krijgen. Kerst is 
ook de periode dat we elkaar dingen wensen. We sturen elkaar kaartjes, 
bellen of sturen een andere digitale boodschap. Het zou mooi zijn als we 
deze wensen niet alleen toesturen naar degenen die ons lief zijn, maar ze 
ook willen delen met elkaar. 
Dat is waarom we bij de test- en vaccinatielocaties kerstbomen hebben 
neergezet, waarin alle bezoekers een wenskaart kunnen ophangen. Ook 
in deze krant vindt u een kerstwens om zelf in te vullen en thuis op te 
hangen. Dan gaan we meer van elkaars wensen kennen en daarmee ook 
een gevoel van saamhorigheid creëren. Dat past helemaal bij de Kerst, 
dat toch een feest is van hoop. Die hoop op betere tijden hebben we hard 
nodig om de moed erin te houden. Ik wens u vanaf deze plek – ondanks 
alle beperkingen – een mooi en goed kerstfeest toe. Wel graag met inacht-
neming van alle basisregels, die iedereen al goed tussen de oren heeft. 
Dus niet meer dan 4 personen per dag op visite, hoest en nies in je elle-
boog, was regelmatig je handen, houdt 1,5 meter afstand, zorg voor vol-
doende ventilatie en bij klachten laat je testen, ook als je gevaccineerd 
bent.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

December

Bert van de Velden.
Foto: aangeleverd door 
GGD Kennemerland.

Haarlem - De JacobKliniek, het reva-
lidatiecentrum van Sint Jacob aan 
Schipholweg 4 in Haarlem, heeft een 
aparte corona-afdeling ingericht 
voor coronapatiënten.
De 14 beschikbare plekken op deze 
covid-unit zijn hoognodig nu het 
aantal coronapatiënten dat gespe-
cialiseerde zorg nodig heeft zo hoog 
is.  

“Net als in 2020 kregen we vanuit het 
regionaal zorgoverleg het verzoek 
om een covid-unit in te richten”, al-
dus Nancy Weema, manager van de 
JacobKliniek.
“De unit is nu een paar weken open 
en is bijna constant vol. Hiermee 
leveren we een belangrijke bijdrage 
het opvangen van de vele corona-
patiënten in de regio.” 

De covid-unit in de JacobKliniek is de 
enige in de regio Zuid-Kennemerland 
en is vooral gericht op het ontlasten 
van ziekenhuizen en huisartsen. Veel 
patiënten komen uit het Spaarne 
Gasthuis als zij geen ziekenhuis zorg 
meer nodig hebben, maar nog niet 
naar huis kunnen. Ook patiënten die 

te ziek zijn om thuis te blijven 
kunnen op de unit opgenomen 
worden.  

De covid-unit is afgescheiden van de 
rest van de kliniek. Er werkt een vast 
team van medewerkers die ge-
schoold en deskundig zijn in de 
speci�eke zorgverlening aan 
coronapatiënten.   

Nancy Weema: “Van onze eerdere 
ervaring met de covid-unit wisten we 
hoe zwaar het verlenen van deze 

zorg is. Ik ben heel trots op onze 
medewerkers die zich wederom vol 
overgave inzetten voor de zorg voor 
deze patiënten.” 

Binnen de JacobKliniek wordt ook 
‘post-covid-zorg’ geboden: een reva-
lidatietraject voor mensen die 
genezen zijn van corona maar nog 
steeds klachten hebben. Met een 
speciaal revalidatieprogramma 
worden zij geholpen bij het 
herstellen of omgaan met de 
beperkingen.  

Speciale covid-unit in de JacobKliniek druk bezet

De JacobKliniek. Foto: aangeleverd door Sint Jacob. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal -
Ondanks dat er de afgelopen week 
‘slechts’ 100.000 mensen positief zijn 
getest in Nederland, zijn er toch 
1.017 mensen opgenomen in het 
ziekenhuis. Er zijn 357 mensen ge-
storven aan Covid-19. Desondanks 
maken de beleidsmakers zich grote 
zorgen. Het nieuwe Omikronvirus 
slaat om zich heen en blijkt vele 
malen besmettelijker te zijn dan de 
eerdere covidvirussen.  
Er is nog weinig bekend over de 
mate waarin mensen ziek worden, of 
de vaccinaties voldoende helpen om 
Omikron te voorkomen. Wat men wel 
weet is dat het heel erg besmettelijk 
is, dus snel wordt overgedragen. Ook 
lijkt het vooral jongeren te tre�en. 
Het hele land zit nu weer in een ge-
deeltelijke lockdown. Een avondklok 
ontbreekt nog aan de nu geldende 
maatregelen. Triest voor bijna alle 
ondernemers die juist nu hun omzet 
moeten maken. Het is niet anders, wij 
en zij zullen het er maar weer mee 

moeten doen. Steeds meer landen 
overwegen een vaccinatieplicht, 
denken daaraan of hebben het al 
ingevoerd. Nederland is nog niet 
zover, al sluit het kabinet dit uitdruk-
kelijk niet meer uit. Heemstede en 
Bloemendaal lieten de afgelopen 
week een gelijke afname zien in het 
aantal besmettingen als in het lande-
lijke beeld. Heemstede kwam tot 137 
positief geteste inwoners (181week 
49) en Bloemendaal maakte een 
grote daling door van 192 terug naar 
107. Één inwoner van Heemstede is 
helaas de afgelopen week overleden 
aan de gevolgen van Covid-19. Door 
de sterke afname van het aantal 
besmette personen en dito van het 
aantal sterfgevallen als ook zieken-
huisopnames, neemt de druk op de 
zorg mondjesmaat af. De nu inge-
voerde lockdown duurt waarschijn-
lijk tot 14 of 19 januari en de scholen 
kunnen mogelijk op 14 januari weer 
open al is dat nog lang niet zeker. 
Zodra meer bekend wordt over de 
nieuwe variant kan het kabinet de 
maatregelen aanpassen.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 50
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INGEZONDEN POLITIEK

Voorzitter Esther Schnerr van D66 wil voorkomen dat nieuwe politieke 
partijen voet aan de grond krijgen. De voorzitter van D66 pleit ervoor om 
in de gemeente Heemstede een kiesdrempel in te voeren, het moet 
nieuwe partijen lastig gemaakt worden om een stem te krijgen. Opmer-
kelijk is dat D66 tussen 1998 en 2006 met geen woord repte over een 
invoer van een kiesdrempel toen D66 maar met 1 zetel in de gemeente-
raad zat. Toen Hans van Mierlo samen met 35 kompanen op 15 septem-
ber 1966 de nieuwe partij D66 oprichtte, was dat met de achterliggende 
gedachte dat het politieke bestel democratischer moest worden. In het 
verkiezingsprogramma werd onder andere gesteld dat het tijd was 
geworden voor bestuurlijke vernieuwing. Ook moest de burger meer 
inspraak krijgen door invoer van een referendum.
Inmiddels zijn al die kroonjuwelen door D66 weer eigenhandig door het 
putje gespoeld. Van de progressieve partij D66 is niet veel meer over. D66 
is met de diplomaat Sigrid Kaag aan het roer in veranderd, die uitdraagt 
dat ze groot voorstander ervan is om in Nederland een kiesdrempel in te 
voeren. Van lokale D66-bestuurders wordt verwacht dat ze haar stand-
punt uitdragen. 

Opvallend is dat voorzitter Esther Schnerr zelf in haar brief aangeeft dat 
de regionale D66-partijen zich moeten verenigen, maar dat dan weer ten 
koste gaat van de lokale vertegenwoordiging. SamenSterkHeemstede is 
juist opgericht om op te komen voor lokale belangen. Omdat partijen die 
de laatste decennia in Heemstede bestuurlijke verantwoording hebben 
gedragen en aantoonbaar gebrek aan daadkracht en ambitie hebben 
getoond, is het de hoogste tijd geworden voor verandering.

Eric Geels, Heemstede, Voorzitter SamenSterkHeemstede

Reactie op brief over kiesdrempel

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De PvdA heeft in 
Heemstede momenteel één zetel in 
de raad. Die plaats wordt ingevuld 
door Romée Pameijer. Zij is bereid 
gevonden deze taak opnieuw op 
haar te nemen en gaat dan ook als 
lijsttrekker de verkiezingscampagne 
in. Er staan nieuwe en vooral jonge 
kandidaten op verkiesbare plaatsen 
op de lijst. De nummer twee is Sam 
Meerho� (33). Hij is in het dagelijks 
leven docent maatschappijleer.
De partij kent hij goed vanuit zijn 
huidige bestuursfunctie. De nummer 
drie op de lijst is Celmo Vidal Oueta 
(34) en is een nieuw gezicht op de 
kieslijst. Van oorsprong afkomstig uit 
het zuidwestelijke deel van Afrika is 
hij Nederlander en werkt als bedrijfs-
econoom. Welzijn en diversiteit zijn 
voor hem de belangrijkste thema’s. 
De nummer 4 is de tweede vrouw op 
de lijst in de persoon van Noortje 

Hermsen (36). Zij werkt als interim 
adviseur in een gemeentelijk sociaal 
domein. Ervaring deed zij op als 
assistent van de Tweede Kamer-
fractie van haar partij. De vijfde 
plaats wordt ingenomen door 
Wouter Zilverberg die als jurist werk-
zaam is bij afvalverwerker 
Spaarnelanden.

De lijst wordt gecompleteerd met 
een aantal nieuwe kandidaten en 
oudgedienden. 
Zo tre�en we voormalig raadslid 
Johan Maas aan, net als Marie-Jose 
de Greef-Nelissen die al eerder zitting 
had in de Heemsteedse raad. De 
huidige wethouder Sjaak Struif sluit 
de lijs op plaats 14 af. Hij functioneert 
niet alleen als lijstduwer, verwacht 
mag worden dat hij in een nieuw 
college graag opnieuw wethouder 
zou willen worden als de partij een 
plaats in het college door de kiezer 
wordt gegund.

PvdA-kandidaten Heemstede voor de 
gemeenteraad 2022-2026 bekend

Links Sam Meerho�, in het midden Romee Pameijer en rechts Celmo Vidal Oueta. 
Foto: aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op maandag 20 
december overhandigde Hilli voor 
den Dag namens de omwonenden 
van Binnenweg 160 en Jaap Ver-
schoor van de Historische vereniging 
HVHB twee petities. 
Wethouder Sjaak Struijf was het 
gelukkige collegelid dat de petities in 
ontvangst mocht nemen. Veel Heem-
stedenaren, maar ook mensen uit de 
omgeving en zelfs uit het land 
pleitten voor het plaatsen van het 
oude postkantoor op de gemeente-
lijke monumentenlijst. Zowel de 
HVHB als de buurtbewoners waren 
vrijwel gelijktijdig een petitie begon-
nen. Besloten werd deze samen te 
presenteren. Veel ruchtbaarheid 
hadden ze er, wegens corona, niet 
aan gegeven.  

Zorgen zijn groot
De zorgen zijn groot, want veel inwo-
ners vinden het een markant 
gebouw met bijzondere elementen. 
Hilli vond het een heel herkenbaar 
gebouw. Jaap verschoor wees op de 
bijzondere elementen binnen en 
buiten het pand. 
Voor wethouder Struijf voelde het 
goed dat er onder de Heemstede-
naren een ruim historisch besef is. 
Achter ieder gebouw zit een verhaal. 
Hij was reëel in zijn samenvatting van 
de huidige situatie. Het is een groot 
dilemma voor het college en de raad. 
Waarschijnlijk het moeilijkste besluit 
dat het college neemt deze raadspe-
riode. De gemeente heeft advies 
gevraagd aan specialisten op het 
gebied van monumenten. Vervol-
gens neemt het college een besluit 
dat aangeeft dat de gemeente voor-

nemens is het pand al dan niet als 
monument te bestempelen. In beide 
gevallen kunnen daarna bewoners 
en belanghebbenden hun visie 
geven. Pas dan volgt er een de�nitief 
besluit. Gezien de voorgeschiedenis, 
waarin het pand niet als monument 
werd aangemerkt, heeft de nieuwe 
eigenaar zich gebaseerd op dit 
gegeven. Mocht hem iets in de weg 
worden gelegd, dan kan hij over-
wegen een schadeclaim bij de 
gemeente neer te leggen. Weegt dat 
dan op tegen het behoud van het 
pand in zijn huidige vorm? Er staat, 
na het de�nitieve besluit, voor alle 
partijen een gang naar de rechter 
open. De projectontwikkelaar wil in 
het voorjaar aan de slag. Of dat 
gehaald gaat worden ligt aan de 
voortgang van de nu lopende 
procedure.

900 handtekeningen voor het behoud 
van oude postkantoor als monument

De petitie die Sjaak Struijf in ontvangst neemt. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - Het team van de kerstbomenverkoop bij de Haven van Heemstede heeft afgelopen zondag 19 decem-
ber 20 loten getrokken uit de honderden ingeleverde gegevens van kopers van een kerstboom. De prijswinnaars waren 
uitgenodigd om het fraaie kerstpakket op te halen bij de Haven van Heemstede.

Twintig mensen zijn blij gemaakt met 
kerstpakket van Haven van Heemstede

Het team van HvH. Foto: door AAD Design.
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KERSTPUZZEL

Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor een heerlijke prijs:
een goedgevulde AH-tas vol artikelen! 
Mail uw oplossing uiterlijk maandag 27 december, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding van kruiswoordpuzzel,
voorzien van uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht via de e-mail waarmee de gewonnen 
boodschappentas afgehaald kan worden in de AH-vestiging aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet gecorres-
pondeerd. Succes!
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13 14

15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

45 46 47 48 49 50 51
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66 67 68 69 70 71 72 73 74
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76 77 78 79 80 81 82

65
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102 103 104 105 107106 108 109

111 112 113 114 115 116
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94

117 118 119 120 121 122 123 124

110

125 126 127

12 103 75 64 93 20 72 126 26 85 62 7 59 1 106 46 63 127

KERST PUZZEL

Horizontaal
1. boemerang; 7. waarborgbewijs; 13. vrouwelijk zoogdier; 14.
tafelgast; 15. deel van het gelaat; 17. rivier in Spanje; 19.
adempauze; 21. ik (Latijn); 23. specerij; 24. kippenproduct; 25.
IJsland (op auto’s); 26. vorderen; 27. mobiele eenheid (afk.);
28. ontkenning; 30. land in oost-Azië; 32. Polen (op auto’s) 33.
loods voor vliegtuigen; 35. brandverf; 39. werkelijk; 42. periode
van vierentwintig uur; 45. voegwoord; 46. Europees volk; 48.
berg in Turkije; 49. vertrek bij een wedstrijd; 51. archi
episcopus (afk.); 52. persoon van adel; 55. naaf of as; 57.
familielid; 59. begeleidend voertuig; 62. marterachtig roofdier;
63. slag- en steekwapen; 65. kippeneigenschap; 66. Italiaans
ovengerecht; 70. dun en mager; 71. bontgekleurde papegaai;
72. Europees land; 76. erbium (afk.); 77. voornaam PSV-voet-
baller Zahavi; 79. deel van een schip; 82. kleur van de regen-
boog; 84. onder andere (afk.); 85. eerwaarde grijsaard; 88.
trompetvogel; 90. vettige substantie; 92. plaats in Gelderland;
95. tandloos zoogdier; 96. zwart paard; 98. global positioning
system (afk.); 99. jongensnaam; 101. anno mundi (afk.); 102.
zijn verjaardag vierend; 103. deel van een krantenoplage; 106.
inwoner van Groenland; 109. bijdehand en slim; 111. Engels
bier; 112. verwaande houding; 113. gedroogde druif; 115.
plechtige belofte; 116. Ierse verzetsbeweging (afk.); 117.
kloosterzuster; 119. lust en ijver; 121. lange opsomming; 123.
rivier in Oostenrijk; 125. deel van een bloem; 126. republiek en
stad in zuid-oost Azië; 127. plek waar het tocht.

Verticaal
1. leeuwenjong; 2. spreken op de maat van muziek; 3. per
persoon (afk.); 4. na het genoemde; 5. gewicht; 6. oefen-
meester; 7. mensaap; 8. zaak (Latijn); 9. schriftelijk bewijs; 10.
neon (scheik. afk.); 11. high pressure laminate (kunststof)
plaat; 12. Engelse kostschool; 16. een bepaald persoon; 18.
waterloop; 20. Amerika (afk.); 22. aangezicht; 29. achteraf
(later); 31. boomwagen; 33. plaats in Limburg; 34. haarverste-
viger; 36. koper- en zinklegering; 37. algemeen Ned. persbu-
reau (afk.); 38. lichtblauwpaars; 39. snuiftabak; 40. ratelpopu-
lier; 41. uitstalraam; 43. oud Chinees leider; 44. plaats in
Urecht; 47. beneden; 50. spelleiding; 53. vordering; 54. insect;
56. Mohammedaanse godsdienst; 58. noodsignaal; 60. bureau
voor rijbewijzen (afk.); 61. raad voor economische aangele-
genheden (afk.); 64. dierenmond; 67. begrensd gebied; 68.
kloosteroverste; 69. wrede romeinse keizer; 73. geestdrift; 74
streep; 75. deel van een breukgetal; 78. karakter; 80. land in
Afrika; 81. plaats in Duitsland; 83. om het genoemde; 86.
alarm van de politie; 87. galerij om een gebouw; 89. lage vrou-
wenstem; 91. boomsoort; 93. helper van een popgroep; 94.
Hollandse nieuwe; 97. gebergte in Rusland; 100. arbeidzaam;
102. film van Steven Spielberg; 104. nijlreiger; 105. kerkelijke
omroep; 107 halmen van gedorst koren; 108. ingegeven
gedachte; 110. deel van een zeilschip; 114. eerste vrouw op
aarde; 118. niet deelbaar door twee; 120. muzieknoot; 122.
Europees record (afk.); 124. Ned. kampioenschap (afk.)
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Blijven bewegen is goed om 
lichamelijke weerstand op te bouwen.
Foto: aangeleverd door Lopers 
Company by Enno.

ACHTER HET FORNUIS

Een van de Franse klassiekers is de 
paté. Er zijn vele soorten en veel 
Franse en Belgische restaurants (denk 
aan de Ardenner paté) hebben hun 
eigen (familie)recept. De bereiding van paté luistert heel nauw en is 
tamelijk bewerkelijk. Redacteur Bart Jonker heeft een culinaire passie en 
staat graag achter het fornuis als hij niet met de krant bezig is. Hij werd 
voor de keuken opgeleid door een Italiaanse oma die aan hem de beste 
familierecepten ontvouwde en hem leerde hoe die te bereiden. Hij is 
tevens opgelijnd voor de Franse en Indische keuken. Traditioneel bereidt 
hij ieder jaar een verse paté. Hij geeft hierbij een basisrecept, dat te 
mengen is met verschillende, kruiden, champignons of sjalotten. Verder is 
het belangrijk om een patévorm te hebben, een vleesmolen en een 
temperatuurmeter om de juiste gaarheid van de paté vast te stellen. Paté 
moet na bereiding een dag afkoelen en kan daarom niet direct geconsu-
meerd worden. U kunt paté wel invriezen, maar u dient dit langzaam in 
de koelkast te laten ontdooien.  

Basis van paté, benodigdheden (6 personen): 

Bereiding 
Draai de speklapjes, varkenslever, ham en het gehakt door een vlees-
molen. Gebruik het iets grovere voorzetplaatje, niet te � jn alen. Belangrijk 
is dat het vleesmengsel koel blijft anders wordt de substantie te korrelig.  

Bekleed de patévorm van ca 1 liter met ontbijtspek en laat spekslierten 
iets overlappen om de paté te omsluiten. Voeg de overige gewenste 
ingrediënten toe en kneed dit tot een koud elastisch geheel. Zet voor het 
kneden nog eventueel 10 minuujes in de vriezer. Als alles goed gekneed 
is, bak dan even een stukje van het mengsel in koekenpan om de smaak 
te testen, dan kunt u de kruiding nog aanpassen. Verwarm de over voor 
op 180 graden. Doe het mengsel in de met spek beklede patévorm en 
sluit de bovenkant met spek. Eventueel bovenkant garneren met laurier-
blad of olijven.   

Dek de paté met aluminiumfolie en zet de bak in een braadslede halver-
wege gevuld met koken water.  

Bak de paté rustig op niet te hoge temperatuur af, totdat de kerntempera-
tuur 70-72 °C.Prik hiervoor de vleesthermometer in het midden van de 
paté). Neem de paté uit de oven en laat hem een uurtje afkoelen. Laat 
hem in lauwe vorm onder druk verder afkoelen, bijvoorbeeld door er een 
passend plankje met een baksteen op te leggen. 

Heerlijk als voorgerecht met de Kerst of als onderdeel van de Franse 
vleeswarenschotel, l’assiètte de charcuterie.  

Bon appetit! 

Zelf paté de maison maken 
voor de feestdagen

ACHTER HET FORNUIS

eigen (familie)recept. De bereiding van paté luistert heel nauw en is 

•  500 tot 600 gram speklappen 
•  150 gram kalfslever, in repen 

(varkenslever is te overheersend 
qua smaak) 

•  150 gram gekookte ham 
•  300 gram half-om-half gehakt 
•  Diverse Kruiden: (het liefst verse 

kruiden gebruikt) denk aan roze-
marijn, marjoraan, tijm en salie 

• Versgemalen peper 

•   Eventueel drie kleine � jngehakte 
sjalotten  

• ½ eetlepel zeezout
• ½ theelepel cayennepeper 
• 2 teentjes kno� ook, geperst 
• 1 dl slagroom 
• 1 eetlepel citroensap 
• 4 eetlepels cognac 
• 300 gram ontbijtspek, in plakjes 

Blijf bewegen tijdens de lockdown
Heemstede - Door de coronacrisis 
zijn we minder gaan bewegen en 
daardoor minder � t en weerbaar 
geworden. En dat terwijl iedereen 
door gezonde voeding te eten en 
veel te bewegen een betere lichame-
lijke weerstand kan opbouwen tegen 
het virus. Onderzoek heeft uitge-
wezen dat zo’n 4,5 miljoen mensen 
minder zijn gaan sporten omdat hun 
sportclub dicht is. Bovendien geeft 
bijna een kwart van de Nederlanders 
aan lastig motivatie te vinden om in 
zijn of haar eentje te sporten.

Gelukkig is buitensporten tijdens de 
huidige lockdown nog wel mogelijk. 
Dat hoeft niet in je eentje, want het is 
toegestaan om met 2 personen ex-
clusief een trainer buiten te sporten 
op 1,5 meter. Ook na 17 uur mag dat. 

Door 2 tot 3 keer per week een half 
uur te bewegen, hou je de conditie 
op pijl. Zo kun je bijvoorbeeld prima 
met 2 personen ‘s avonds buiten 
gaan hardlopen.  

De hardlooptrainingen van Lopers 
Company by Enno kunnen gewoon 
doorgaan, waarbij de maatregelen in 
acht worden genomen. Wil je met 
hardlopen starten, weer oppakken of 
doe je het al en zoek je een hard-
loopmaatje, neem dan contact op 
met Enno Aerts van Lopers Company 
by Enno. Voor elk type loper is er een 
passend niveau in de loopschool te 
vinden.

Alle info kun je vinden op de site van 
Lopers Company by Enno:
www.loperscompanyheemstede.nl.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Kerstnachtdienst, 24 december, 
21u.
Eerste Kerstdag, tweede Kerstdag,
2 januari en 9 januari om 10u.
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Geen dienst.
www.vdgh.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Vrijdag 24 december Kerstviering 
(i.p.v. Nachtmis) 15.30 u. Voor-
ganger pater Diego Pildain. 
Zang: Bavo-Ensemble. Vanaf 15u. 
livestream met kerstliederen door 
de Bavokoren en orgel. 
Zaterdag 25 december 10u. Eucha-
ristieviering, voorganger pastor 
Rob Verhaegh. Zang: Bavo-
Ensemble. Start livestream 9.30u. 
met kerstliederen.
Zondag 26 december 10u. Woord- 
en Communieviering, voorganger 
Past. Ans Dekker. Zang Paul van 
Urk, solist. Start livestream 10u.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: www.parochiesklaver-
blad.nl/Livestreaming en 
kerkradio. 
Reserveren verplicht. Dit kan tot en 
met woensdag 22 december. 
Max. 50 bezoekers per viering 
toegestaan. Info: 023-5280504. 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Eerste Kerstdag 25 december, 10u.
Ds. A. Christ.
Tweede Kerstdag 26 december, 
10u.
Ds. J.G. Berbée - Bakhuis.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Eerste Kerstdag, 25 december 
7.30u. Dageraadsmis, Pater Tristan 
Perez.
Eerste Kerstdag, 25 december 10u. 
Eucharistieviering, Pater Tristan 
Perez.
Tweede Kerstdag, 26 december 
10u. Eucharistieviering, Pastor Rob 
Verhaegh.

Tweede Kerstdag, 26 december 
16u. Plechtig Lof, m.m.v. E.J. Era-
dus, orgel.
Dinsdag 28 december, 9u. 
Eucharistieviering.
Woensdag 29 december 10u. 
viering ‘Hart voor ouderen’; na 
a�oop van de ochtendmis is er van 
11.30 tot 12.30u uitstelling van het 
Allerheiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding.
Vanuit het Bisdom is besloten dat 
ivm de aangescherpte corona-
maatregelingen er maximaal 50 
personen aanwezig mogen zijn 
tijdens een viering. Dit houdt in 
dat er voor elke viering weer gere-
serveerd dient te worden.
Opgeven kan via e-mail:
info@olvh.nl of telefonisch op 
023-5286608 tijdens kantooruren.
www.parochiesklaverblad.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden 
via: reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via: 
www.petrakerkheemstede.nl/live
www.petrakerkheemstede.nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Kinderkerstfeest 24 december, 16u.
“Het verloren Tasje” .      
Kerstnachtdienst, 22u. Ds. P. Terp-
stra. Een speciale uitzending 
vanuit de Oude kerk.
Kerstmorgen 25 december, 10u.       
Ds. P. Terpstra.                                                                                                           
De dienst zijn alleen online te 
volgen via YouTube en kerkom-
roep zie www.kerkpleinheems-
tede.nl.

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zaterdag 25 december, 11u.
De geboorte van Jezus vanuit 
verschillende invalshoeken.
Zondag 26 december,geen dienst.
Vrijdag 31 december, 19u.
Terugkijken op het jaar.
Daarna oliebollen.
Reservering via: 
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Eerste Kerstdag, 25 december,
ds. Janneke Nijboer, m.m.v. Addy 
Alberts, orgel en Eveline Milton 
dwars�uit. Alleen online.
Tweede Kerstdag, 26 december,
ds. Janneke Nijboer. Alleen online.
De vieringen kunnen alleen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Heemstede - Op 24 december start 
de livestream van de Heilige Bavo om 
15.00 uur met kerstliederen, recent 
ingezongen door de Bavokoren en 
orgel. Daarna volgt de viering om 
15.30 uur.
De hele opname (inclusief zang) kunt 
u ook in de avond, wanneer het u 
uitkomt, via de livestream www.paro-
chiesklaverblad.nl/Livesrtreaming.
bekijken door gewoon op het oogje 
te klikken. 

Op 25 december start de livestream 

ook een half uur vóór de viering, dus 
om 9.30 uur met kerstliederen, inge-
zongen door de Bavokoren en orgel. 
Daarna volgt de viering om 10.00 u.

Op 26 december start de livestream 
om 10 uur gelijk met de viering.

N.B. Wanneer u tijdens de uitzending 
inschakelt, kijkt u vanaf dát moment 
mee.  Als u na a�oop van de 
vieringen inschakelt, krijgt u de hele 
uitzending vanaf het begin te zien 
wanneer u dat wilt. 

Kerst livestream Heilige Bavo
Heemstede - Het is mooie oude 
traditie: naar de Oude Kerk in 
Heemstede op Kerstavond. Door de 
lockdown is het natuurlijk niet moge-
lijk. En dat terwijl we misschien wel 
meer dan anders verlangen naar wat 
sfeer en nabijheid in deze dagen. Met 
Kerst ziet de wereld er vaak nét even 
anders uit. En dat gaat niet door. Of 
toch: want u kunt er wél bij zijn. In de 
Kerstnacht is er een rechtstreekse 
uitzending vanuit de Oude Kerk, de 
begint om 22 uur. Natuurlijk klinken 
bekende kerstliederen. En daarnaast 
zijn er gesprekken met Heemstede-

naren over het voorbije jaar en over 
kerst. En het aloude kerstverhaal 
wordt (online) gelezen door een heel 
aantal dorpsgenoten. Wilt u daaraan 
meedoen? Kijk dan snel op de 
website; inzenden kan tot donder-
dagochtend 23 december 10 uur. 
De Heemsteedse Kerstnacht wordt 
rechtstreeks uitgezonden op 
Youtube (zoek naar Oude Kerk 
Heemstede) en ook daarna nog terug 
te zien. 

Op de website vindt u alle informatie, 
kerkpleinheemstede.nl/kerst2021.

Een Heemsteedse Kerstnacht

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Het orgel werd in 1833 in het vorige kerkgebouw aan 
de overzijde van de Herenweg geplaatst, door de 
Amsterdamse bouwer Leonard van den Brink (1761-
1833) & Zn. Het is in 1879 meeverhuisd naar de huidige 
kerk St. Bavo-Berkenrode en is op de koortribune 
achter in de kerk geplaatst boven de ingang. Het heeft 
daar gestaan tot 1971.
Nadat het orgel verscheidene keren onderhanden werd 
genomen, werd het verplaatst naar de huidige plaats 
aan de zuidzijde van de kerk.
Bijtijds werd namelijk ontdekt dat het om een uniek 
orgel ging. Tijdens de restauratie kwam de oorspronke-
lijke steenrode kleur tevoorschijn, zwart was de kleur 
vóór de restauratie in 1971.
Op de bandenrol onder het basement is een tijdvers te 
lezen:
“LaVDate eVM eXVLtantes CantIb Vs aC organis” (Loof 
hem juichend met zangen en orgels), waarvan de 
hoofdletters Romeinse cijfers zijn, die bij elkaar opge-
teld het jaartal 1833 opleveren.
In 1991 en 2004 zijn respectievelijk een controle van 
intonaties en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd 
door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam.

Gelukkig zijn andere plannen voor het bouwen van een 
heel nieuw orgel nooit doorgegaan. Daardoor beschikt 
de kerk nu over een instrument van historische waarde 

dat reeds door vele organisten van nationale en inter-
nationale faam is bespeeld en geroemd.

Bron: St. Bavo

De Heilige Bavo: het orgel dat kwam, bijna ging, maar toch overwon

Heemstede/Bloemendaal - Geen 
grote familiediners bij de kerstboom 
dit jaar. Wil je jouw familie en vrien-
den toch verrassen? 
Wil je jouw familie en vrienden laten 
weten dat je aan hen denkt? Vraag 
dan een kerstgedichtje aan bij de 
Bibliotheek Gedichtenservice en laat 
jouw liefsten weten dat je aan hen 
denkt.

Hoe werkt het? Vul een verzoekje in 
via het aanvraagformulier op de 
website: www.bibliotheekzuidken-

nemerland.nl/over-ons/nieuwsover-
zicht/bibliotheek-gedichtenservice.
html.

Huisdichter Mike Warners van de 
Bibliotheek Gedichtenservice schrijft 
het gedichtje op een digitale kerst-
kaart. De digitale kerstkaart kun je 
vervolgens zelf per WhatsApp of mail 
versturen aan jouw vriend, zus, oom, 
buuf of collega.
De Kerstgedichtenservice is actief 
van 20 tot en met 24 december en 
gratis. Wees er snel bij, want op=op!

Laat online een kerstgedichtje op 
maat maken bij de bibliotheek

Kerstgedichtje laten maken. Foto aangeleverd door Bibliotheek Zuid Kennemerland.

Podia Heemstede 
annuleert geplande 
uitvoeringen in 
lockdown
Heemstede - Door de nieuwe 
maatregelen kunnen de voor-
stellingen en concerten van 
Podia Heemstede in Theater de 
Luifel en de Oude Kerk niet 
doorgaan tot en met vrijdag 14 
januari.   
Helaas geldt dit dus ook niet de 
(middag)kindervoorstelling op
9 januari 2022. 
  
Heb je kaarten gekocht voor een 
voorstelling of concert in deze 
periode? 
Podia Heemstede stuurt bericht, 
zodra informatie bekend is over 
eventuele verplaatsingen of 
bijvoorbeeld annulering en de 
daarbij behorende afwikkeling.

Meer informatie op:
www.podiaheemstede.nl. 

Rectificatie
In het artikel over de kandida-
tenlijst van GroenLinks in de 
Heemsteder van 15 december is 
abusievelijk een verkeerde naam 
van een kandidaat weerge-
geven. In het artikel werd Wilma 
Keur genoemd als kandidaat, dit 
moet echter Ada Keur zijn. Onze 
excuses voor het ondervonden 
ongemak. 
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Door Eric van Westerloo

Voor velen is de decembermaand er eentje van gezelligheid, liefdevol 
samenzijn en binnenshuis genieten met familie van een overheerlijke 
maaltijd. Een uitgelezen momenten om via de Kerstman elkaar iets 
aardigs te schenken. De gedachte dat er misschien een pakje onder de 
kerstboom ligt maakt dat veel kinderen al vroeg uit de veren zijn om te 
zien of de arrenslee echt voor hun deur is gestopt en de Kerstman echt 
binnen is geweest. Zie hier hoe het veel gezinnen, ook in ons dorp, 
vergaat. Het lijkt allemaal zo gewoon, waarbij wij voorbijgaan aan een 
grote groep Nederlanders die om wat voor reden dan ook niet mee 
kunnen doen. Actueel zijn er gezinnen waar de vrees voor geliefden die 
het Covid-virus hebben opgelopen alles overheerst. In Heemstede zijn er 
65 inwoners overleden aan het virus. Voor de nabestaanden zal deze 
decembermaand anders zijn. Andere families kampen met dusdanige 
�nanciële problemen dat zij domweg niet in staat zijn om tijdens de feest-
dagen iets extra’s te doen. Grote bewondering voor alleenstaande ouders 
die alles uit de kast halen om, met name de kinderen, toch van het feest te 
laten genieten. In Haarlem is een speelgoedbank waar voor een miniem 
bedrag gebruikte spellen te koop zijn. Het is er nu extra druk en je ziet dat 
het in een grote behoefte voorziet. De voedselbanken doen iets extra’s, 
zodat er bij gezinnen die op bijstandsniveau moeten leven toch iets 
bijzonders op tafel kan komen, al is het maar voor één of twee dagen. In 
Heemstede verkeert een meerderheid van de inwoners in redelijke tot 
goede welstand. Toch zijn ook hier gezinnen (+/-250) die van een uitke-
ring rond moeten komen. 
De gemeente verstrekt rond de feestdagen een kleding cadeaubon 
(€100,-) waarmee de ouders voor hun kinderen iets nieuws kunnen 
aanscha�en. Een mooi gebaar van een welvarende gemeente richting 
inwoners die het, soms even, wat minder hebben. Veel ouderen, waarvan 
Heemstede er een �ink aantal heeft, leven soms in eenzaamheid. Kent u in 
uw direct omgevingen ouderen of een eenzame burenman of buur-
vrouw? Wat is er niet mooier dan deze inwoners rond de feestdagen eens 
te bezoeken en verblijden met een bosje bloemen of een mooie kaart. 
Kleine moeite groot geluk. 

Fijne kerstdagen, een gelukkig en vooral gezond 2022 voor u allen.

Kleine moeite, groot geluk
Door Joke van der Zee

Het is weer zo ver: een lockdown. Was het begin 2020 
een kennismaking met dit vreemde fenomeen, eind 
2021 gaat de samenleving de voor de derde keer ‘op 
slot’. Volkomen normale dingen als het bezoeken van 
een concert, een feest geven of een braderie afstruinen 
zijn echte ‘no go’s’ geworden en niet alleen tijdens de 
lockdowns. Sinds het begin van de coronacrisis heb-
ben we een trits van maatregelen op ons bordje gehad 
waarvan sommige kwamen, gingen en weer terug-
kwamen. Dat gold voor winkels die dicht moesten en 
later op afspraak opengingen. Binnen sporten, het 
volgen van een cursus of saunabezoek werden even-
eens aan banden gelegd. Er waren ook regels die kei-
hard binnenkwamen, zoals het afstand houden, mond-
kapjes dragen en uiteraard het sluiten van de ver-
pleeghuizen en de bezoekregeling thuis. Opvallende 
andere pijnlijke opgelegde sluitingen waren die van de 
horeca, cultuursector en beroepsgroepen als kapper 
en schoonheidsspecialiste. 

Pijnlijk is het niet alleen voor de gedupeerden maar in 
het bijzonder voor de mensen die de regels moeten 
overbrengen.  
Een beperking opgelegd krijgen is één ding maar 
miljoenen mensen confronteren met dit soort beproe-
vingen, die zij nooit hebben hoeven ondergaan, op 
zo’n grote schaal en gedurende zo’n lange tijd geeft je 
hoofdbrekens. Of erger. Voormalig minister van medi-
sche zorg, Bruno Bruins, zakte in elkaar tijdens een van 
de eerste coronadebatten. Weten dat je met je bood-
schap honderdduizenden mensen �nancieel dupeert, 
geen duidelijk toekomstperspectief kunt bieden en het 
allerergste: van hen verlangt dat knu�elen er niet bij is, 
geen zoen voor opa, geen omhelzing voor oma. Je zou 
er ziek van worden. Geestelijk en uiteindelijk lichame-
lijk. Eigenlijk zoals het coronavirus kan aanrichten maar 
dan andersom: het longvirus kan aardig huishouden 
op de langere termijn, als enorme vermoeidheid je 
leven in de laagste versnelling zet. 

Maar dat verwachten wij niet van onze bewindslieden. 
Die moeten van het volk aan tien of meer positieve 

karaktereigenschappen voldoen. Eén eigenschap 
wordt nooit genoemd: een olifantshuid. Naast eerlijk, 
capa-bel, �exibel, gewoon blijven, tegen werkdagen 
van 12 uur kunnen, weten wat er leeft, goed op de cen-
ten passen, je door Europa niet de kaas van het brood 
laten eten en normen en waarden ook in de Kamer 
toepassen… denkt niemand ooit na over die huid. De 
huid die dagelijks (digitaal) wordt vol gescholden.

Soms blijft het niet bij schelden maar gaan mensen 
over tot bedreiging. Dit lijkt hen een goede oplossing 
als de enorme brei aan kritiek niet aankomt. 
Maar dat doet het wel. Het is eigenlijk vreemd dat maar 
één minister tegen de vlakte ging toen hij 18 miljoen 
mensen dingen moest verbieden. Dat wereldwijd 
hetzelfde werd besloten, al dan niet in een andere 
vorm, dat sterkte hem niet. Dat het ingrepen zijn die in 
uiterste nood worden gedaan, om een mensenrecht te 
blijven bieden, namelijk recht op gezondheid, ook dat 
gaf hem geen kracht genoeg. Dat er duizenden 
mensen zijn van wie hun aard nu eenmaal zo is dat 
leven met beperkingen hen acuut een rolberoerte 
geeft, dat deed zeer. Dat nog eens duizenden mensen 
een heel andere visie hebben op hoe een land zo min 
mogelijk klappen krijgt met zo weinig mogelijk schade, 
dat begreep hij wel.

Maar dat je dat dan als één man moet brengen. 
Natuurlijk, je collega’s staan naast je, achter je. Maar uit 
jouw mond komt verdoemenis. Dit is hoe een deel van 
de mensen het immer zal beschrijven. Verdoemenis. En 
dat deel van de miljoenen zullen het jou blijven 
najagen.  Je zou van minder ter aarde storten.  
Maar wie valt kan weer opstaan. Tijdens je val en het 
teruggeworpen zijn bedenk je je misschien dingen. 
Zaken die anders moeten of zaken die beter door 
anderen kunnen worden gedaan. Als je staat vang je 
wind, als je valt ben je laag, uit de vuurlinie. Tijd om te 
bedenken hoe je weer kunt opstaan en met twee 
benen vaste grond vindt. Ieder heeft het recht op even 
uitgeteld te zijn. Dat is namelijk volkomen menselijk. 
Wees een beetje menselijk, en niet alleen met Kerst.
En val gerust in 2022, als het een beetje meezit, is er 
altijd iemand die u opvangt. 

De kracht van vallen

Het team van de Heemsteder 
en de Bloemendaler 

wenst u gezellige feestdagen 
en een gezond nieuwswaardig 

2022 toe!

Foto v.l.n.r.: Eric van Westerloo, Joke van der Zee, 

Mirjam Goossens en Bart Jonker. 

Door Mirjam Goossens

Je wilt het niet, maar het lijkt onvermijdelijk. Het gesprek 
begint over het weer, de kinderen of het werk en voor je 
het weet gaat het over het virus. Ofwel corona gerela-
teerde kwesties als: hoe lang hebben jullie in de wacht 
gestaan bij het landelijk nummer van de GGD en wat 
doen we met Kerstmis? Er wordt heel wat gewikt en 
gewogen dezer dagen en waar kun je nog op rekenen. 
Onzekerheid is al net zo’n sluipmoordenaar als het virus. 
We zijn niet allemaal zoals Sonja in Tsjechovs Oom Wanja, 
die onzekerheid omarmt (“Dan is er tenminste nog 
hoop”). Hoop is sinds de omikronvariant en de daaraan 
verbonden persconferentie van zaterdag al helemaal ver 
te zoeken. De meningen, oplossingen en verwijten 
vliegen je om de oren. Mijn ervaring is dat de meeste 
vrienden en kennissen qua opvatting wel op één lijn 
zitten met de jouwe, want je kiest onbewust voor gelijk-
gestemden. Maar soms ook helemaal niet. Ik weet niet 
hoe u het vergaat, maar één ding is duidelijk, de discussie 
over corona gaat ongekend de felle kant op: het is zwart 
of wit. Emoties lopen hoog op en verdraagzaamheid is op 
vakantie. Zelf neig ik meer naar grijs. Iemand kan een 
andere mening hebben en dat vind ik persoonlijk prima. 
Wel trek ik mijn eigen conclusies waar ik dan tussen de 50 
en 100% achter sta. Achter een afwijkende mening zit 
namelijk ook een mens met soms deugdelijke argu-

menten. Niet bepaald een zwart-wit standpunt dus, meer 
de grijze middenmoot waartoe ik behoor. Een vrij onaan-
trekkelijke kleur, besef ik. Hooguit is grijs een reminder 
dat het tijd is voor de kapper, want de uitgroei is niet 
meer om aan te zien.  
Grijs wordt vaak geassocieerd met grauw. Daar hebben 
we nu al helemaal geen behoefte aan, want waren we 
niet net gewend aan een collectieve euforie, anderhalve 
week geleden pas, toen we met z’n allen wereldkampioen 
in snelheid werden. Nu lijkt alles weer tergend langzaam 
te gaan en sukkelen we opnieuw achteraan. Hopelijk 
leiden de nieuwe beperkingen niet tot nog meer zwart-
wit denken.

Liever zou ik de kleuren rood met wit mengen. 
Roze is toevallig ook de favoriete kleur van mijn 4-jarige 
kleindochter. Haar wereld bestaat uit de prinsessen Anna 
en Elsa, paleizen en eenhoorns. Vreemd genoeg speelt ze 
tegelijkertijd ook met monsterachtige dinosaurussen. 
Hoe het kan, je weet het niet, maar het schijnt samen te 
gaan. De sprookjeswereld van een kind hebben wij, 
eenmaal volwassen, allang achter ons gelaten. Maar ik 
hoop toch op meer roze voor volgend jaar. Niet te veel, 
want ook prinsessen kunnen de kop niet in het zand 
steken.  
Maar als de dinosauriërs de prinsessen de hersens niet 
inslaan doen de mensen het misschien ook niet zo gauw. 

Ik wens u �jne kerstdagen een vreedzaam 2022 met een 
vleugje roze.

Meer roze graag
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Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Woens-
dag 22 december is het precies vijftig 
jaar geleden dat Godfried Bomans 
overleed. Bomans was schrijver, 
columnist en een mediapersoonlijk-
heid. Aan de ko�etafel bij de redac-
teur halen drie Bomans-deskundi-
gen, te weten bekende Heemstede-
naar en onderzoeker Hans Krol, neer-
landicus Flip Hammann en voorzitter 
Fred Berendse van het Godfried 
Bomans Genootschap samen enkele 
verhalen, anekdotes en herinnerin-
gen op.  

‘Had mijn vrouw maar één zo’n 
been’
Godfried Bomans heeft meer dan 60 
boeken geschreven, waaronder 
misschien wel zijn bekendste werk 
‘Erik of het klein insectenboek’ 
(1941), zijn strip Pa Pinkelman in de 
Volkskrant en zijn kinderboekenserie 
Pim, Frits en Ida, waar onlangs een 
deel van is ver�lmd op de Ruïne van 
Brederode in Sanpoort . Bomans was 
een markante persoonlijkheid. Zijn 
werk bevat mooie volzinnen, vaak 
voorzien van een vleug eigenzinnige 
humor, zoals alleen Bomans dat kon. 
Hij wordt gezien als uniek en een 
groot stilist. Hij debuteerde in 1929 
in het schoolblad Tolle Lege met het 
verhaal ‘Zuurkraampjes’. Ook op radio 
en televisie was Bomans in de laatste 
fase van zijn leven te horen en te 
zien. Een van zijn bekendste citaten 
was bij de Edisonuitreiking van het 

Grand Gala du Disque van 1963, waar 
hij op het podium naast actrice 
Marlene Dietrich de opmerking 
maakte: “Had mijn vrouw maar één 
zo’n been.”  

Mies Bouwman als onderduiker op 
Berkenrode 
Bomans was van huis uit katholiek en 
bracht een deel van zijn jeugd (van 
1932 tot 1939) door in Heemstede op 
buitenplaats Berkenrode. De familie 
hield tijdens de Tweede Wereld-
oorlog onderduikers verborgen, 
onder wie tv-persoonlijkheid Mies 
Bouwman, die Bomans in 1968 voor 
de televisie interviewde.
Ook woonde Bomans onder meer in 
Bloemendaal en Haarlem. In Bloe-
mendaal is op dit moment het 
Bomansjaar bezig. Zijn broer Jan 
Bomans was ook een bekende 
Heemstedenaar en had dezelfde 
humor als zijn broer Godfried. Als 
mensen aan Jan Bomans vroegen: 
“Bent u de broer van Godfried 
Bomans?”, dan antwoordde Jan 
Bomans steevast: Nee, Godfried is 
een broer van mij.” 

Zijn distantie van de Nederlandse 
literatuur en liefde voor Dickens
Hans Krol: “Bomans was een man die 
veel kon, maar ook twijfelde. Zo was 
hij voornemens onderzoek te doen 
naar Charles Dickens en hier een 
biogra�e over te schrijven. Dat had 
volgens hem ‘de biogra�e’ over 
Dickens moeten worden. Hij had zelf 
een enorme Dickens collectie, maar 

Bomans was geen man om naar 
archieven en bibliotheken te gaan. In 
Groot-Brittannië was echter zoveel 
over Charles Dickens verschenen, dat 
hij dit idee maar heeft losgelaten.” 
Fred Berendse: “Bomans distanti-
eerde zich helemaal van de Neder-
landse literatuur. Ga maar na, wat 
heeft Bomans nu geschreven over de 
literatuur van zijn tijd? Weinig.”
Hans Krol: Bomans had meer op met 
de 19de eeuwse literatuur van 
bijvoorbeeld Piet Paaltjens (pseudo-
niem van François Haverschmidt) 
dan met de moderne literatuur en 
had beter in die tijd kunnen leven. Hij 
had ook veel 19de eeuwse literatuur 
gelezen. Ik weet dat hij bijvoorbeeld 
met Gerard Reve een knallende ruzie 
had.”
Fred Berendse: “Ik sprak daar onlangs 
nog met Joost Prinsen over, die een 
boek over Bomans heeft samenge-
steld. In zijn voorwoord merkt hij op 
dat Bomans nooit erkenning heeft 
gekregen in de vorm van een literaire 
prijs. Hij hoorde ‘er gewoon niet bij’ 
bij die hedendaagse literatuur en 
volgens mij wilde hij daar ook niet bij 
horen.”
Hans Krol: “Wel heeft hij de schrijver 
Lodewijk van Deyssel (pseudoniem 
voor schrijver Karel Joan Lodewijk 
Alberdingk Thijm) herdacht in zijn 
columns.”
Flip Hammann: “Godfried Bomans 
kwam bij Van Deyssel over de vloer 
en speelde vaak potjes schaak met 
hem, die Van Deyssel dan vaak 

verloor.” Hans Krol: “Opmerkelijk is 
dat Van Deyssel zich ook negatief 
uitte over Bomans; hij vond hem te 
‘kolderiek’ en vond dat hij met allerlei 
belachelijke dingen bezighield en 
niet serieus was.” Flip Hammann 
lacht: “Nu was Van Deyssel ook wel 
erg serieus, waardoor zijn werk lastig 
leesbaar is.” 

Bomans en ‘liegen’
Flip Hammann: “Omdat ik een lezing 
over Bomans moest houden ben ik 
weer even in de biogra�e van Michel 
van der Plas gedoken. Daarin stond 
dat de vader Bomans, die politicus 
was maar ook schrijver van romans, 
niet vies was van af en toe een 
leugentje om bestwil ter wille van 
zijn politieke carrière. Godfried 
Bomans zelf kon ook ‘liegen’, maar 
niet in de in de zin van iemand bena-
delen, maar meer in de trant van 
fantaseren oftewel �ctionaliseren.” 
Fred Berendse: “Je zou kunnen zeg-
gen dat Bomans de waarheid veel 
mooier, interessanter en leuker 
maakte. Hans Krol: “Bomans was een 
meester in het maken van volzinnen, 
zulke sprekers vind je maar weinig.”

Huiselijk en bizar avontuur in 
Rome
Fred Berendse: “Ondanks dat Bomans 
gekarakteriseerd wordt als huiselijk 
type, heeft hij over de hele wereld 
gereisd.” Hans Krol: “Hij was uithuizig, 
maar ook blij dat hij weer thuis kon 
zijn, met zijn pijp, glas rode wijn en 

een kat aan zijn voeteneind. Toen hij 
in een jaar in Rome woonde en is hij 
een keer in de fontein van de Piazza 
Navona gaan zitten. Hij verloor daar 
zijn spullen uit zijn zak, waardoor de 
fontein verstopte en leeggepompt 
moest worden. Volgens Norah Berk-
huijsen van de Volkskrant is het 
meest opmerkelijkste van deze trip 
dat hij op de scooter was en zonder 
iets te zeggen zijn vrouw heeft 
achtergelaten in Rome en naar 
Nederland is teruggereisd.” Flip 
Hammann: “Toch rijst hierbij de vraag 
bij deze avonturen wat er waar is en 
wat er ge�ctionaliseerd is.” Fred 
Berendse: “Zo gaan er ook over zijn 
huwelijksdag verschillende verhalen 
de ronde. Het ene verhaal vertelt dat 
iedereen in de kerk zat en hij gewoon 
niet kwam opdagen. Een ander 
verhaal zegt juist dat hij in de kerk 
was, maar is weggelopen.”

Hans Krol: “Michel van der Plas be-
schrijft in de biogra�e echter dat 
Bomans van tevoren heeft laten 
weten dat hij niet zou komen. Zijn 
familie wist het.” Fred Berendse: “Als 
je ook in de aankondigingen van de 
kranten in deze tijd kijkt, zie je ook 
dat het huwelijk niet door kon gaan 
wegens ziekte. Maar wat is nu waar? ” 
Flip Hammann: “Wat wel leuk is om 
te vermelden is dat Michel van der 
Plas ook een Heemstedenaar was. Gé 
Vaartjes is nu sinds 2004 met zijn 
Bomansonderzoek bezig ten be-
hoeve van een nieuwe Bomans-
biogra�e.”  

Godfried Bomans stierf op 22 decem-
ber 1971 op 58-jarige leeftijd aan een 
hartaanval en werd op de dag voor 
Kerstmis begraven op het Sint Adel-
bertskerkhof in Bloemendaal, waar 
ook woensdag 22 december een 
sobere kranslegging plaatsvindt door 
het Godfried Bomans Genootschap. 
Er is heel veel te vertellen over God-
fried Bomans, zoveel dat we niet alles 
in dit artikel kwijt konden. Hans Krol 
heeft een uitgebreide en interes-
sante blog over Godfried Bomans en 
zijn broer Jan Bomans geschreven, 
dat te vinden is op:
https://ilibrariana.wordpress.com/. 

Meer informatie is tevens te vinden 
op de website van het Godfried 
Bomans Genootschap op:
www.godfriedbomans.nl.  

Bomen over Bomans tijdens een koffiemomentje bij de redacteur

Godfried Bomans-tentoonstelling in 1977 in de gemeentelijke openbare bibliotheek 
Heemstede. Van links naar rechts: dr.E.Brongersma, Simon Carmiggelt, burgemeester 
jhr.mr. W.H.D. Quarles van U�ord, Michel van der Plas (ps. van Ben Brinkel) en daar-
achter Coen Bangert, Dirk Hessels, Jan Bomans en H.A.Disselkoen.
Foto: via Librariana van Hans Krol.

Godfried Bomans met pijp in de mond en benen op tafel aan het werk op zijn adres 
Zonnelaan 17 in Haarlem-Tuinwijk. Foto: Maria Austria.

Bomen over Bomans bij de redacteur, v.l.n.r. Flip Hammann, Hans Krol en Fred Berendse. Foto: Bart Jonker.

Deze foto is op 12 juni 1971 gemaakt in het Belgische Wervik met Godfried Bomans, 
bij de onthulling van een monument ter ere van prins Frederik, jongste zoon van 
stadhouder Willem V, en tot stand gekomen op initiatief van zijn broer Jan Bomans 
uit Heemstede. Foto: aangeleverd door Hans Krol.
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Heemstede/ Bloemendaal - Licht en gezelligheid in deze toch 
al, met de heringevoerde lockdown zulke grimmige donkere 
dagen, daar gaat het om in onze kerst- en feestverlichting foto-
wedstrijd. Ziet het er ook zo supergezellig, sfeervol en warm bij 
u thuis uit? Heeft u een fraai versierde kerstboom? Of heeft u uw 
huis binnen of buiten omhuld met fraaie kerst- en feestverlich-
ting? Doe dan mee met onze fotowedstrijd, in samenwerking 
met Tuincentrum De Oosteinde. Mail uw foto (maximaal een 
foto) voor vrijdag 31 december 17 uur naar redactie@
heemsteder.nl, o.v.v. kerstfotowedstrijd, voorzien van uw naam, 
e-mailadres en telefoonnummer. Vertel in het kort iets over uw 
ingezonden foto. Wel stellen we als voorwaarde dat de foto echt 
gemaakt moet zijn in uw eigen huis of tuin of op uw eigen 
balkon in de gemeente Heemstede of Bloemendaal. 

Tuincentrum de Oosteinde 
jureert de inzendingen en 
stelt als hoofprijs een 
cadeaubon beschikbaar 
van maar liefst 100 euro, te 
besteden aan kamerplanten. Alvast met het oog op januari, 
want dan is het kerstboom eruit en kamerplant erin!

De mooiste inzendingen krijgen een plekje in onze krant. De 
winnaar wordt bekendgemaakt in januari. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd! Hierbij alvast een greep uit de eerste 
inzendingen die we op de redactie mochten ontvangen.
Heel veel succes, veel plezier en gezellige feestdagen toege-
wenst!

Licht in donkere dagen met onze kerst- en 
feestverlichting fotowedstrijd. Doet u mee?

Dit sfeervolle plaatje werd ingezonden door Magda 
Teeuwen. “Na het overlijden van mijn man, nu 3 jaar gele-
den, versier ik toch met Kerst m’n appartement en geniet ik 
(samen met mijn man in gedachten) van de gezellige kerst-
sfeer gecreëerd met alles van Oosteinde”. aldus Magda.

Samen met mijn man in gedachten

Ook bij Paméla Rhee is het sfeervol versierd. “Bij het vallen 
van de avond gaan overal in huis en tuin de kerstlichtjes aan 
en genieten we van het gezellige uitzicht op de verlichte 
tuin”, vertelt ze. 

Gezellig uitzicht op de verlichte tuin

“Bij dezen een foto van de Kerstman”, aldus inzendster 
Annelies Warmerdam.

Verlichte Kerstman groet u

Tineke van Noorden is heel creatief bezig geweest om haar 
huis in kerstsfeer om te toveren. “Deze kerstdecoratie heb ik 
gemaakt van diverse materialen”, legt zij uit. “De witte krans 
is gemaakt met schoonmaakwatjes met kleine roosjes als 
verlichting. Het geheel staat op een boomstamschijf die 
bewerkt is en voorzien is van wieltjes.”

Kerstdecoratie van diverse materialen

“In de hal van ons appartement staat deze kerstboom met 
vele subtiele kerstversieringen”, vertelt Jan van de Reep. 
“Deze fascinerende glazen vogel vliegt naar het licht, zoals 
zovelen licht willen zien aan de horizon met alle beper-
kende maatregelen in deze coronatijd”, aldus Jan. 

Glazen vogel naar het licht aan de horizon De familie De Graaf stuurde deze lieve foto: “Hierbij een foto 
van onze fraaie kerstboom in de woonkamer. Onze lieve 
poes Charlie is er ook erg blij mee en doet mee als 
kerstversiering.”

Poes Charlie doet mee als kerstversiering



De commissie- en raads¬ver-
gaderingen worden live 
uitgezonden. Door de 

verscherpte coronamaatregelen kan 
geen publiek aanwezig zijn. Inspraak 
bij commissievergaderingen vindt ook 
digitaal plaats. Insprekers kunnen 
zich van te voren aanmelden via 
gri�e@heemstede.nl of (023) 548 56 46. 
De vergaderingen zijn online te volgen 
via gemeentebestuur.heemstede.nl

22 december 2021, 20.00 uur
➜	Gemeenteraad
• Belastingverordeningen 2022
• Wijziging Algemene Plaatselijke 

Verordening
• Ontwikkeling Loket Heemstede
• Budgetsubsidies 2022-2024 algemene 

voorzieningen speci�eke doelgroepen
• Vaststellen Werkplan Zuid-

Kennemerland 2021-2023
• Vaststellen van de 

Huisvestingsverordening Zuid-
Kennemerland/IJmond

• Bestemmingsplan ‘Herziening 
Landgoederen en Groene Gebieden, 
1e herziening’

• Bereikbaarheidsvisie Zuid-
Kennemerland

• Addendum Nota bodembeheer regio 
IJmond inclusief geactualiseerde 
bodemkwaliteitskaart

Minder impact? 
Doe de test(s)!

We kunnen allemaal een 
bijdrage leveren aan 
de vermindering van 

broeikasgassen, en daarmee aan de 
beperking van de opwarming van 
de aarde. En daarbij kunt u aan meer 
knoppen draaien dan alleen aan die 
van de thermostaat.

Om een beeld te krijgen van uw 
huidige klimaatvoetafdruk kunt u 
een aantal tests doen. Ga hiervoor 
naar heemstededuurzaam.nl/minder-
impact-doe-de-tests.

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeente heemstede
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Cheque Meerlandenfonds uitgereikt 

Zo komen we de feestdagen veilig door

Het is dit jaar de 15e uitreiking 
van het Meerlandenfonds. 
Maar liefst 116 organisaties 

ontvingen een cheque. Waaronder 
Ontmoetingscentrum Heemstroom. 
Dit ontmoetingscentrum zet zich in 
voor zeer kwetsbare ouderen met een 

haperend brein, waaronder mensen met 
dementie. De Heemstroom zet koken 
met producten uit de moestuin in om 
mensen met dementie te prikkelen en te 
activeren. Kijk op meerlanden.nl/fonds 
welke organisaties nog meer een cheque 
kregen.

• Doe uw boodschappen doelgericht 
en alleen.

• Vermijd drukte en doe 
boodschappen zo mogelijk op de 
‘stille’ tijden.

• Haal uw boodschappen dichtbij huis 
en steun de lokale ondernemers en 
horeca.

• Ontvang maximaal 2 bezoekers per 
dag (uitgezonderd kinderen tot en 
met 12 jaar).

• Op 24, 25, 26 en 31 december, en 
op 1 januari tot 05.00 uur, mag u 
maximaal 4 personen ontvangen.

• Alleen categorie F1 vuurwerk is 
toegestaan (sterretjes, knalerwten, 
trektouwtjes en sierfonteintjes).

• Ander vuurwerk (vervoeren, 
verkopen, afsteken, bezit) en 
carbidschieten is verboden.

• U kunt vuurwerkoverlast op 
verschillende manieren melden. 
Tijdens kantoortijden belt u met 
14 023. Buiten deze tijden belt u 
met de politie via 0900 8844. In 
noodgevallen belt u 112. 

• Van 23 december 2021 tot en met 
1 januari 2022 is het verboden niet-
afsluitbare containers met bouwafval, 
schaftketen, big bags en mobiele 
toiletunits op de openbare weg 
geplaatst te hebben.

• Oproep aan ouders: praat met de 
kinderen over het vuurwerk- en 
carbidverbod.

• De gemeente zet extra handhavers 
en toezichthouders in voor het 
naleven van de regels.

Gemeentelijke 
activiteiten

2-7 januari 2022, 15.00 uur
➜	Online fortnite toernooi 

van Epic Youth
Speciaal voor jongeren van 10 tot 23 
jaar. Inschrijven via epicyouth.nl.

6 januari 2022, 15.00-17.00 uur
➜	Online breakdance event
Dans mee tijdens de online breakdance 
event van Epic Youth. Inschrijven via 
epicyouth.nl.

13 januari 2022, 19.30 uur
➜	Online workshop een band 

met uw baby opbouwen
In deze workshop leert u allerlei 
manieren om contact te maken met uw 
baby: in de buik en net na de geboorte. 
Inschrijven via cjgheemstede.nl.

Activiteiten Epic Youth
Tijdens de kerstvakantie organiseert 
Stichting Epic Youth een online Fortnite 
Toernooi en een online Just Dance 
2022 activiteit in gemeente Heemstede 
en Bloemendaal, speciaal voor 
jongeren van 10 tot 23 jaar oud. De 
activiteiten worden door de jongeren 
zelf georganiseerd. Ga voor meer 
informatie naar epicyouth.nl.

Vet: recycle het
December is 
aangebroken en 
daarmee ook dé maand 

waarin we lekker met z’n allen 
oliebollen gaan bakken! Gooi het 
gebruikte vet of de olie niet door 
toilet, gootsteen of afvalbak, maar 
schenk het terug in de �es en lever 
het in bij een vet inzamelpunt. 
Kijk voor de inzamelpunten op 
frituurvetrecyclehet.nl. 



FOTOMOMENT

Heemstede - Winny Slootmans maakte deze foto in en vertelt erbij: “Afge-
lopen donderdagochtend vanaf de Vrijheidsdreef: de Schotse hooglan-
ders in de wolken.”

Schotse hooglanders in de wolken

Haarlem - Het is weer kerstpakket-
tentijd. Veel ontvangers van zo’n 
pakket zien het als een mooi gebaar 
om dat aan te bieden aan de voed-
selbank. Ook dit jaar is de voedsel-
bank weer erg blij met alle kerstpak-
ketten en andere donaties. Voor de 
klanten van de voedselbank bete-
kent dat een extra lichtpunt bij de 
kerstviering. Als u ook uw kerst-
pakket wilt doneren, breng het dan 
naar de locatie Amsterdamsevaart 

46-52, vlakbij de Amsterdamse Poort 
in Haarlem. Deze week kan dat 
tijdens de reguliere openingstijden 
(zie website www.voedselbank-
haarlem.nl).
Volgende week, van 27 t/m 31 decem-
ber, is dat iedere dag van 10 tot 14 
uur. Kunt u echt niet op de genoem-
de tijden, belt u dan even voor het 
maken van een afspraak op nummer 
06 38240141. Alvast hartelijk dank 
voor uw bijdrage.

Kerstpakkettenactie voor de voedselbank

Haarlem – De Raad van Toezicht van 
het Frans Hals Museum maakte 16 
december bekend dat Lidewij de 
Koekkoek is benoemd tot algemeen 
directeur. Met ingang van 1 maart zal 
zij de huidige algemeen directeur 
Ann Demeester opvolgen, die ver-
trekt om als directeur van het Kunst-
haus in Zürich te gaan werken.

Lidewij de Koekkoek: “Na ruim vijf 
enerverende jaren bij Museum Het 
Rembrandthuis, met grote successen 
als het Rembrandtjaar 2019 en 
stevige uitdagingen als de corona-
crisis, is dit een mooie nieuwe stap. 
Het Frans Hals Museum is een schat-
kamer van oude, moderne en heden-
daagse meesters, een museum met 
een wereldwijd bereik, verankerd in 
Haarlem. Het is vooral een museum 
van nu, relevant en actueel. Ik hecht 
groot belang aan de maatschappe-
lijke rol van het museum, dat zich 

durft uit te spreken over thema’s als 
de verbreding van de canon, meer-
stemmige perspectieven en de diver-
si�catie van de collectie. Het is een 
eer om leiding te mogen geven aan 
zo’n succesvol museum in mijn 
woonplaats Haarlem. Ik verheug me 
erop het succes verder uit te bouwen 
in de toekomst. Het Rembrandthuis 
en diens medewerkers houden altijd 
een bijzondere plek in mijn hart.”
Lidewij de Koekkoek (1963) studeer-
de Kunstgeschiedenis aan Rijksuni-
versiteit Leiden en volgde aan het 
Getty Leadership Insitute in Los 
Angeles een Executive Leadership 
Program for Museum Leaders. 
Voordat zij in 2016 aan de slag ging 
bij Museum Het Rembrandthuis, 
werkte ze onder meer als directeur 
bij Stedelijk Museum Alkmaar, bij het 
Nederlands Textielmuseum in 
Tilburg, het Nederlands Architectuur-
instituut (NAi) in Rotterdam en bij de 

gemeente Dordrecht. Sinds 2016 is 
ze directeur-bestuurder van Museum 
Het Rembrandthuis, waar ze een 
nieuwe artistiek-inhoudelijke koers 
uitzette met de focus op Rembrandt 
als mens en maker.

Lidewij de Koekkoek nieuwe directeur Frans Hals Museum

Lidewij de Koekkoek. Fotograaf: 
Anouk van Kalmthout.

Haarlem - De Luisterlijn op telefoon-
nummer 088-0767000 is dag en 
nacht beschikbaar voor een vertrou-
welijk gesprek, per telefoon, chat en 
mail. Deze 24-uursbereikbaarheid 
onderscheidt de Luisterlijn van 
andere telefonische hulpdiensten. 

Door te luisteren helpen de 1.500 
vrijwilligers mensen om zorgen, pijn 
en verdriet (even) het hoofd te 
bieden. De vrijwilligers krijgen 
deskundige training en begeleiding. 

24/7: dringend vrijwilligers nodig
“Als voor veel mensen de werkdag 
erop zit, kantoren sluiten en de stilte 
van de nacht zich aandient, neemt

de drukte bij de Luisterlijn toe. ’s 
Nachts, wanneer mensen niet 
kunnen slapen, is er grote behoefte 
om met iemand te kunnen praten 
over verdriet, zorgen of pijn”, zegt 
Leo Noordegraaf, directeur-
bestuurder bij de Luisterlijn. Om er 
toch voor zo veel mogelijk mensen
te kunnen zijn, is de Luisterlijn drin-
gend op zoek naar vrijwilligers die 
tijd en ruimte hebben om overdag 
en ’s nachts een luisterend oor te 
bieden.”

Interesse?
Mensen die geïnteresseerd zijn in het 
vrijwilligerswerk, kunnen terecht op 
www.deluisterlijn.nl/vrijwilliger.

’s Nachts is het stil, maar niet bij de Luisterlijn Haarlem

Een luisterend oor bij de Luisterlijn.
Fotogra�e: Elizabeth Wattimena.

O�ciële 
bekendmakingen
Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Ter inzage:
➜	Ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwe 

Belvedère’, 16 december 2021 - 
26 januari 2022

Vervanging gemeentelijke bomen:
➜	Kastanje Ø 50-60 cm, bloederziekte 

en zwamaantasting, Vondelkade ter 
hoogte van huisnummer 5

➜	Els Ø 20-30 cm, dood, Manpadslaan ter 
hoogte van huisnummer 2

Nieuwe regelgevingen: 
➜	Notitie uitgangspunten gebruik 

openbare ruimte winkelgebieden en 
horeca Heemstede

➜	Aanwijzingsbesluit toezichthouders 
Alcoholwet Heemstede 2021

➜	Mandaatbesluit Alcoholwet 
Heemstede 2021

➜	Transitievisie warmte Heemstede
➜	Programma water Bloemendaal en 

Heemstede 2022-2026
➜	Verordening kinderopvang op sociaal-

medische indicatie Heemstede 2022
➜	Beleidsregels inburgering Heemstede 

2022 
➜	Besluit maatschappelijke 

ondersteuning Heemstede 2022. 
Het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2021 is 
hiermee vervallen

➜	Aanwijzingsbesluit Functionaris 
Gegevensbescherming Wet 
politiegegevens Heemstede 2021 

Gelijkwaardigheidsbesluit:
➜	AWZI Heemstede (Cruquiusweg 45), 

ijzerchloride doseerinstallatie tot en 
met het jaar 2025

Meldingen Activiteitenbesluit:
➜	Zeilmakerij Stroobach BV/eSails, 

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

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

O�ciële bekendmakingen 

Nijverheidsweg 19 
➜	LB2wielers, Cruquiusweg 114 
➜	Chateauform Nederland BV, Glipper 

Dreef 199A 
➜	Menno’s Eetwinkel, Camplaan 16A 
➜	Sander Tweewielers B.V., Binnenweg 97 
➜	Mr Stout 3 BV, Zandvoortselaan 2A 
➜	Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Camplaan 18 
➜	Niels Warmerdam, Manpadslaan 12 
➜	Atheneum College Hageveld, 

Hageveld 15 
➜	Van Stuk V.o.f., Kerklaan 29 

Omgevingsvergunning en verklaring 
van geen bedenkingen:
➜	vestigen herenboerderij in 

aanwezige stal, Cruquiusweg 45a en 
aangrenzende weilanden

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜	vergroten kozijn, Franz Lehárlaan 1
➜	plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 106
➜	interne constructieve wijziging, 

Korhoenlaan 80

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜	vervangen toegangspoort, Kees van 

Lentsingel 10

Verleende omgevingsvergunning:
➜	plaatsen overkapping, Franz Lehárlaan 9
➜	plaatsen dakkapel, Franz Lehárlaan 106
➜	vervangen vloer voor schuimbeton en 

uitbreiden woonhuis, Fresialaan 19
➜	vergroten dakkapel, Glipper Dreef 74
➜	plaatsen dakkapel en vergroten van 

bestaande dakkapel, Herenweg 54
➜	uitbreiden woonhuis, Linge 57
➜	gevelwijziging, Nicolaas Beetslaan 9

Meer informatie: heemstede.nl

HeemstedeNIEUWS
De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 51




