
Heemstede –Voor u ligt alweer de 
kersteditie van de Heemsteder. Geen 
witte kerst, maar wel met een win-
terse sfeerfoto van de Oude Kerk om 
in de stemming te komen. Het was 
voor iedereen weer best een jaartje 
wel. Vorig jaar, na alle coronaperi-
kelen, hoopten we met zijn allen 
vurig op een beter 2022. Naast ge-
lukkig veel mooie momenten, werd 
2022 helaas ook een jaar van woelige 
baren. Zoals de oorlog in Oekraïne, 
oorlogsvluchtelingen, in� atie en stij-
gende energiekosten. Ook Heem-
stede kende natuurlijk haar eigen 
hoogte- en dieptepunten. Die kunt u 
volgende week nog eens nalezen in 
ons jaaroverzicht.  

Tomeloze energie
Ondanks de stijgende energiekosten, 
wordt door ons team iedere week 
weer tomeloze energie in deze krant 
gestoken. Zonder dit geweldige 
team zou er geen krant mogelijk zijn. 
Als eerste wil ik deze keer onze 
bezorgers noemen, die weer, wind, 
regen, kou en afgelopen week even-
eens de gevaarlijke gladheid trot-
seerden om de krant bij uw thuis te 
bezorgen. Laat vooral uw waardering 
blijken als de bezorger met een feest-
dagenwens bij u aan de deur komt. 
Heel erg gewaardeerd en veel dank 
namens hen. Ook dank aan de colle-
ga’s en chau� eurs van Verspreidnet, 
die ervoor zorgen dat de stapels 
kranten bij onze bezorgers en afzet-
punten worden afgeleverd.  

Schrijversgilde
Een krant is natuurlijk geen krant 
zonder een ijverig schrijversgilde. 
Een groot woord van dank aan de 
correspondenten die u iedere week 
weer van de laatste nieuwsontwik-
kelingen voorzien. Ik stel ze graag 
aan u voor: Eric van Westerloo, sport- 
en politiek correspondent, die ook 
een kritische en scherpe pen niet 
onder stoelen of banken steekt. Dan 
de mooie stukken van Joke van der 
Zee, die iedere keer weer met veel 

plezier door onze lezers worden gele-
zen en Mirjam Goossens, die even-
eens verantwoordelijk is voor menig 
fraai en informatief artikel. Harry
Opheikens, dit jaar koninklijk onder-
scheiden en die naast zijn stukken 
ook iedere week de pen beroert in de 
rubriek ‘Onbekend Heemstede’. Alle 
correspondenten hebben traditio-
neel hun kerstgedachte op papier 
gezet, die u elders in deze krant aan-
treft. Daarnaast een dank aan Maren-
ka Groenhuijzen, die iedere week 
glasheldere informatie geeft over 
Boheems glas en kristal. En niet te 
vergeten, bekende Heem-stedenaar 
Hans Krol, die voor ons zo nu en dan 
gelegenheidsartikelen schrijft. Een 
krant moet er ook mooi uitzien qua 
opmaak. Daarom een enorm dank-
woord aan de steun en toeverlaat 
van de redactie: Mireille Huiberts,
die iedere week ervoor zorgt dat de 
krant er weer picobello uitziet.  

Dank aan onze adverteerders
Een ontzettend grote pluim voor 
onze adverteerders. Want u weet het 
immers, zonder hen kan er geen 
gratis krant verschijnen. Dank voor 
hun voortdurende vertrouwen en 
loyaliteit, chapeau! En veel dank aan 
ons verkoopteam in IJmuiden: Ellen 
Gouda, Petra Schiltmeijer en Jeroen 
van Duijn, die onder de bezielde 
aanvoering van Veroni Pereboom 
ervoor zorgen dat de adverteerders 
de weg naar onze krant weten te 
vinden. Ook een woord van dank aan 
Astrid van Loon, die ervoor zorgt dat 
de advertenties iedere week weer 
prachtig worden opgemaakt.  

Grootste dank aan u
Ten slotte de grootste dank aan u, als 
trouwe lezer van onze krant en die 
ons te allen tijde een warm hart 
toedraagt. Ook in 2023 zullen wij ons 
als team inspannen om u van zoveel 

mogelijk lokaal nieuws te voorzien. 
Namens het gehele team van de 
Heemsteder, wens ik u warme en 
gezellige feestdagen met uw ge-
liefden en naasten en een vreug-
devol, nieuwswaardig, maar bovenal 
gezond 2023 toe. Maak er samen wat 
moois van. Op naar een behouden 
vaart in 2023! 

Warme groet, 

Bart Jonker, eindredacteur 
Heemsteder/Bloemendaler
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Via woelige baren koersen naar gezellige 
feestdagen en een behouden vaart in 2023

De Oude Kerk op het Wilhelminaplein in winterse sferen. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - De gezellige Winterfair 
die werd gehouden in het Winkel-
centrum van Heemstede en was 
georganiseerd door de ondernemers, 
trok veel belangstelling en was zeer 
geslaagd. In de barre kou veel 
kramen, glühwijn en vooral veel 
warmte en gezelligheid. Elders in 
deze krant kunt u deze heerlijke sfeer 
proeven met een fraaie fotorepor-
tage van Joke van der Zee.

Gezellige Winterfair WCH trekt veel belangstelling

Foto: Mirjam Goossens.
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ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 119 is in 
1937 als onderdeel van 
het hele blok 117-131 
gebouwd. De toen-foto 
komt uit het archief van 
de HVHB en is van 1994. 
Het pand is niet heel erg 
verandert aan de 
buitenkant. 

Binnenweg 119 kent eveneens als huisnummer 
een oudere geschiedenis. Als ondernemer zat
J. Verzijlbergen, handel in rijwielen, op Binnen-
weg 119 en wenste iedereen �jne feestdagen in 
het Haarlems Dagblad van 31 december 1919.
De naam van de winkel staat vermeld in het 
Haarlems Dagblad van 2 februari 1920 in een 
advertentie: motorrijwiel te koop bij ‘De Heem-
steedsche Sporthandel’.
Na een verbouwing vermeld de Nieuwe Haarlem-
sche Courant van 4 juni 1921 de heropening van 
‘De Heemsteedsche Sporthandel’. Verzijlbergen 
had zowel een zaak in rijwielen en motoren, maar 
was ook sigarenhandelaar. Die zaak zat op 
Binnenweg 114.
Via Binnenweg 136 (adresboek Heemstede van 
1929) ging de zaak naar Binnenweg 151. 

De Eerste Heemsteedsche Courant van 12 mei 
1938 hield een prijsvraag voor/over de nieuw te 
openen muziekwinkel op Binnenweg 119. Er 
moest een naam bedacht worden en dat werd 
uiteindelijk muziekhandel ‘Crescendo’ van A.F.W. 
Stroetzel, die als nieuwe bewoner vermeld wordt 
in het Bloemendaalsch Weekblad van 13 mei 
1938. In de muziekhandel kon ook muziekles 
gevolgd worden voor �. 2,50 per maand. Bladmu-
ziek was 10 cent per nummer.
Daarnaast kon W.F. Misser ingehuurd worden als 
piano- en orgelstemmer (jaren 40). 

De Eerste Heemsteedsche Courant vermeldt op 
11 juli 1940 de opening binnenkort van een kaas-
winkel. Het is Dirk Bakker, zijn 5de �liaal.
De opening was een week later op 18 juli. 
Hollandse Roomboter o.a. was toen 79 cent per 
pond. Het adresboek van Heemstede van 1 
januari 1942 vermeld dat J.A. Kiebert de winkel 
heeft overgenomen met de naam ‘De Friesche 
Kaashandel’’. Een klein stukje geschiedenis met 
als bron de website van Kiebert:
“De vader van Johan Anthonius Kiebert had een 
melk- en kaasboerderij in Leimuiden. Toen die tot 
de grond toe afbrandde, had zijn zoon er geen 
toekomst meer. In 1928 nam hij aan de Binnen-
weg 72 de melkhandel van Jansen over.
In 1942 kwam de Friesche Kaashandel aan de 
Binnenweg 119 te koop. Gezien zijn ervaring was 
Kiebert de aangewezen persoon om de Friesche 
Kaashandel over te nemen en dat gebeurde in 
1941. De naam Friesche Kaashandel bleef nog 
enige tijd gehandhaafd en werd toen vervangen 
door de naam Kiebert, Zoon Jan M.C.A. Kiebert 
en Agnes.G.M. Vasen huwden op 27 september. 
Hun woonadres werd Binnenweg 119. 

In 1967 sloot Kiebert zich aan bij de Vereniging 
van Nederlandsche Reformhuizen. Een aantal 
jaren later behaalde Agnes haar Drogisterij vakdi-
ploma, in 1995 gevolgd door haar twee dochters. 
Na het overlijden van Jan Kiebert in 2001 zette 
dochter Susan als derde generatie de zaak voort. 
In 2011 was er nog een verbouwing en de naam 
is nu  ‘Kiebert Natuurlijk’ “.  

De nu-foto van Harry Opheikens is van 18 decem-
ber 2022. 
Mocht u informatie of oude foto’s van de panden 
van de Binnenweg hebben dan kunt u terecht via 
heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).

Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu (48)

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zaterdag 24 en zondag 25 decem-
ber, 10u. Ds. N. Scholten. 
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK
Postlaan 16 Heemstede
Zondag 25 december, 10.30u.
Ds Alex Noord.
www.doopsgezindhaarlem.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Woensdag 21 december, 19.30u.
Kerstsamenzang.
Donderdag 22 december, 9u.
Eucharistieviering. Voorganger Ps. 
R. Verhaegh.
Vrijdag 23 december, 9u.
Eucharistieviering. Voorganger Ps. 
R. Verhaegh
Zaterdag 24 december, Kerstavond, 
19u. Familieviering. Voorganger 
Pater Esko Kissboat.
Zaterdag 24 december, Kerstnacht, 
22u. Nachtmis. mmv Bavokoor. 
Voorganger Pater Tristan Perez.
Zondag 25 december, 1e Kerstdag, 
10u. Eucharistieviering. mmv Bavo-
koor. Voorganger Ps. R. Verhaegh.
Maandag 26 december, 2e 
Kerstdag, 10u. Eucharistieviering. 
Voorganger Pater Esko Kissboat.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 25 december, 1e kerstdag, 
10u. Ds. A. Christ.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 21 december, 10u.
Viering hart voor ouderen, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 21 december, van 11.30 
tot 12.30u. Uitstelling van het Aller-
heiligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pater Esko Kissboat.
Zaterdag 24 december, 19u. Familie-
/gezinsviering, pater Tristan Perez.
Zaterdag 24 december, 22u. Nacht-
mis, pater Esko Kissboat.
Zondag 25 december, Eerste Kerst-
dag, 10u. Plechtige Hoogmis, pater 
Esko Kissboat.
Zondag 25 december, Eerste Kerst-
dag, 18.45u. Plechtig Lof, pastor 
Rob Verhaegh, m.m.v. organist Erik 
Jan Eradus.
Maandag 26 december, Tweede 
Kerstdag, 10u. Eucharistieviering, 
pastor Rob Verhaegh.
Dinsdag 27 december, 9u. Eucharis-
tieviering, pater Esko Kissboat.
Het secretariaat is geopend op 
maandag, woensdag en vrijdag van 
9-12u., 023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

PKN HEEMSTEDE
Wilheminaplein Heemstede
Zaterdag 24 december, 17.30u.  
Kinderkerstfeest.
Zaterdag 24 december, 22u.
Kerstavond dienst. Ds. Pieter Terp-
stra m.m.v. de Cantorij.
Zondag 25 december, 1e kerstdag 
10u. Ds. Pieter Terpstra. 
De diensten zijn ook online te vol-
gen via YouTube en kerkomroep 
zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

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

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 25 december, 11u.
Leiding: Harrie & Elske.
Inbreng van gemeenteleden.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 25 december, Eerste Kerst-
dag, 10u. Ds. Ad Alblas.
M.m.v. Eveline Milton en Arjen Vink: 
dwars�uit.
De cantorij o.l.v. Addy Albers.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie:
www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel of zoek op You-Tube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De juiste oplossing van 
de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is: ‘Mooie feestdagen voor alle 
Velsenaren’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Tjitske Engelberts de 
gelukkige winnaar geworden. Deze 
winnaar kan de prijs, de gevulde 
AH-tas, afhalen bij Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede. De winnaar is geïnformeerd. 
Van harte gefeliciteerd!

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Winnaar gezins-
kaart Moby Dick 
Heemstede - De redactie werd 
overspoeld met mailtjes om mee 
te dingen naar de gezinskaart (4 
personen) voor de kerstmusical 
Moby Dick op woensdag 28 
december in de Stadsschouw-
burg van Haarlem.
Uit de loting is Angelien Janssen 
de uiteindelijke winnaar gewor-
den. Van harte gefeliciteerd met 
je prijs en veel plezier! De win-
naar is inmiddels geïnformeerd. 

Openingstijden
WIJ Heemstede
Heemstede - Alle medewerkers van 
WIJ Heemstede wensen u gezellige 
kerstdagen en een goed en gezond 
2023 met veel mooie en nieuwe 
ontmoetingen.
Heeft u een vraag? Het maakt niet uit 
wat voor vraag, belt u gerust.
WIJ Heemstede heeft ook altijd een 
luisterend oor, tijd voor een praatje 
of een kop ko�e. En dat kan soms al 
veel helpen.
Bellen kan tot vrijdag 23 december 
en daarna weer vanaf maandag 2 
januari, op maandag t/m donderdag 
tussen 9.00 en 16.00 uur en op 
vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op 
023 – 548 38 28.
Plein1 aan het Julianaplein 1 in 
Heemstede is wel geopend, met 
uitzondering van de feestdagen.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede – De toekomst van het 
voormalige postkantoor aan de 
Binnenweg 160 is nog steeds ondui-
delijk. Na bijna een maand kwam het 
college met een antwoord van het 
door de commissie bewaarschriften 
uitgebrachte rapport over de toe-
komst van het oude postkantoor.  
Bijzonder is de conclusie waarop het 
college is uitgekomen. Juridisch 
advies heeft het college doen bewe-
gen, de door historische vereni-
gingen gevraagde monumenten-
status, toe te kennen. Opmerkelijk, 
omdat een goed lezer na bestude-
ringen van de stukken tot de con-
clusie kan komen dat de commissie 
bezwaarschriften anders adviseert. 
Wat eerder bij de voorzieningen-
rechter al duidelijk werd, is het feit 
dat in de eigen gemeentelijke monu-
mentenverordening staat dat als een 
pand op een eerder moment afge-
wezen is als monument, deze niet 
nogmaals mag worden betrokken bij 
een volgende aanvraag. In 2010 en 
2018 is de monumentenstatus door 
de gemeente afgewezen. Als ant-

woord op vragen van de Heemsteder 
kwam het volgende bericht ‘De 
commissie concludeert dat het 
college niet op goede gronden tot 
de slotsom gekomen is om het voor-
malig postkantoor gelegen aan de 
Binnenweg 160 te Heemstede aan te 
wijzen als gemeentelijk monument.’ 

Onderbouwing erfgoedexperts
De reden dat het college toch voet 
bij stuk houdt komt voort uit de 
onderbouwing van verschillende 
externe erfgoedexperts die nu 
verklaren dat het pand zelfs op
nationaal niveau een monument is. 
Volgens wethouder Stam is het 
gebouw bijzonder omdat het de 
ontwikkeling van het postbedrijf laat 
zien, mede daarom blijft het college 
vasthouden aan de monumenten-
status. 
De nieuwe kijk is nu dus ingegeven 
doordat het pand wordt gezien in 
het licht van de voormalige functie 
als postkantoor. De eigenaar Pentas 
BV mag appartementen bouwen 
maar niets slopen. Pentas verklaarde 
tegenover deze krant dat het schier 
onmogelijk is in de huidige ruimte 

appartementen te realiseren. Aan het 
slot van het 17 pagina’s tellende 
rapport van de bezwarencommissie 
staat als eindconclusie ‘De commissie 
concludeert na bestudering van alle 
relevante stukken, gelet op de be-
zwaren en hetgeen ter hoorzitting is 
aangevoerd dat de bezwaren ge-
grond zijn. Het advies van MOOI 
Noord-Holland biedt onvoldoende 
basis om te komen tot het standpunt 
dat sprake is van voldoende zeld-
zaamheidswaarde.’ 

College heeft opnieuw besloten
Er is niet gebleken dat is voldaan aan 
alle vereisten op grond van de 
Erfgoedverordening om het pand 
aan te wijzen als gemeentelijk monu-
ment. Advies: ‘Samenvatting van de 
bezwaren”, genummerd 2, 3 en 5 
gegrond te verklaren en de overige 
bezwaren ongegrond te verklaren;
- het bestreden besluit te herroepen; 
- opnieuw op de aanvraag te 
beslissen met inachtneming van dit 
advies; en - het verzoek om proces-
kostenvergoeding van €1082,- toe te 
wijzen.’ Het college heeft voldaan aan 
dit verzoek en opnieuw besloten. De 

eigenaar van het pand is uiteraard 
onplezierig verrast door het college 
standpunt. Verwacht wordt dat 
Pentas binnenkort de zaak zal voor-
leggen aan de rechter. De gemeente 
zal een verzoek bij de rechtbank 
indienen om de eerdere uitspraak 
van de voorzieningenrechter nietig 
te verklaren. 
Ook kan de gemeenteraad zich nog 

uitspreken over het collegestand-
punt. Als het college in het ongelijk 
wordt gesteld, zijn de kosten voor de 
Heemsteedse gemeenschap. Het 
laatste woord is hier nog niet over 
gewisseld. Het verslag (d.d. 6 oktober 
2022) en het advies (d.d. 27 oktober 
2022) over het postkantoor zijn te 
vinden via deze linken: www.bit.
ly/3G3AWDs  en www.bit.ly/3v4iDI1. 

College houdt voet bij stuk om de strijd voormalig postkantoor 

Het voormalig postkantoor. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede - In Heemstede verduur-
zamen steeds meer bewoners hun 
eigen woning. Dick Roelofsen, op-
richter van de coöperatie Heem-
Steeds Duurzamer: “Toen we begin 
2017 de coöperatie startten, was het 
onderwerp verduurzamen voor velen 
nog echt onbekend terrein. Nu 
vragen zoveel bewoners een gesprek 
aan met één van onze energiecoa-
ches dat we aan het begin van het 
jaar de vraag niet aankonden. 
Daarom hebben we een oproep 
gedaan en is het aantal coaches 
meer dan verdubbeld van zeven naar 
vijftien en hebben we de wachtlijst 
kunnen wegwerken. We hebben dit 
jaar twee keer zoveel gesprekken 
gevoerd als vorig jaar.”

HeemSteeds Duurzamer stelt zichzelf 
in 2023, net als in het afgelopen jaar, 
tot doel om opnieuw zo’n 600 inwo-
ners te motiveren hun huizen te 
verduurzamen en er duurzamer 
gebruik van te maken. HeemSteeds 
Duurzamer doet dat door energiege-
sprekken aan te bieden. Meer dan 
vijftien goed opgeleide energiecoa-
ches gaan ook volgend jaar met 
mede-inwoners in gesprek over 
kleine en grote maatregelen voor de 
eigen woning.

Roelofsen: “Dat is een �inke klus om 
als vrijwilligersorganisatie voor elkaar 
te krijgen. Gelukkig worden we 
daarbij ondersteund door een aantal 
betaalde krachten.” De energiecoa-
ches zelf zijn vrijwilligers die goed 
opgeleid zijn en in het komende jaar 
ook een uitbreiding van hun ‘gereed-
schapsset’ tegemoet kunnen zien, 
zoals een infrarood temperatuur-
meter en een CO2 meter.

De coöperatie heeft sinds juli een 
nieuwe PopUp locatie namelijk in 
Plein 1. “Daar kunnen inwoners op 
woensdag, donderdag of vrijdag 
langskomen voor algemene of korte 
vragen of om een coachgesprek aan 
huis aan te vragen. Thuis loopt de 
coach met de bewoner een heel 
stappenplan door, zodat daarna de 

bewoner zelf aan de slag kan met 
verduurzamen”, aldus Roelofsen.
In het komende jaar is HeemSteeds 
Duurzamer ook van plan om na een 
bepaalde periode contact op te 
nemen met inwoners met de vraag 
of zij al vervolg hebben kunnen 
geven aan hun plannen uit het 
coachgesprek. Of dat zij daar nog 
hulp bij nodig hebben.
“Het doel is tenslotte om de Heem-
steedse woningen daadwerkelijk te 
verduurzamen,” is Roelofsen van 
mening.

Ook in 2023 zal de coöperatie weer 
informatieavonden organiseren om 
inwoners op brede schaal te infor-
meren over de mogelijkheden voor 
verduurzaming van hun woning. “We 

denken aan een herhaling van de 
succesvolle avonden over de warm-
tepompen, zonnepanelen en 
isoleren, en bijbehorende subsidie-
mogelijkheden. Maar ook nieuwe 
onderwerpen zoals waar op te letten 
bij het aanvragen van o�ertes, 
biobased materialen of de invloed 
van je eigen gedrag op energiebe-
sparing en klimaatadaptatie”. 

“Samen met de gemeente willen we 
ook in 2023 nog meer Heemstede-
naren beter helpen met hun vragen 
hoe hun woning te verduurzamen 
met kleine of grote maatregelen. 
Want met onze coöperatie willen we 
duurzaam leven, wonen en werken 
in Heemstede heel gewoon maken”, 
sluit Roelofsen het jaar af.

Heemstede maakt grote stappen in verduurzaming

Dick Roelofsen. Foto aangeleverd door HeemSteeds Duurzamer.

LEZERSPOST

Het is bijna kerst. Vrede op aarde en in de mensen een welbehagen. Ik 
ben niet (zo) gelovig en niet bijbelvast, maar het lijkt mij sowieso een 
mooie kerstgedachte. Als inwoner van Heemstede zal ik deze kerst ‘iets’ 
anders beleven dan voorgaande jaren. Ik voel kerstschaamte. Mensen die 
moesten vluchten voor oorlogsgeweld en in onze welvarende gemeente 
een (al dan niet) tijdelijke maar bovenal warme opvang mochten ver-
wachten. In meerdere gevallen is die verwachting ook gelukkig waarge-
maakt door inzet van onze betrokken burgemeester, mevrouw Astrid 
Nienhuis en wethouder Sam Meerho�, alsmede medewerkers van 
gemeente Heemstede en vele dorpsgenoten als vrijwilliger. Goed nieuws 
is tenslotte ook nieuws. Maar het minder goede nieuws is, dat er helaas 
ook vele dorpsgenoten zijn die elk inlevingsgevoel ontberen en vluchte-
lingen niet als medemens zien maar als een vreemdelingen die je beter 
(?) op afstand kan houden. Als bewoner van de Geleerdenwijk voel ik 
kerstschaamte als bijna 150(!) medebewoners een petitie ondertekenen 
om vluchtelingen, medemensen dus, wonend in deze wijk hen niet 
langer de tijdelijk geplaatste containerwoning (lees rustpunt) gunnen.
En helaas is de Geleerdenwijk geen uitzondering, in meerdere Heem-
steedse wijken is de kerstgedachte en meer heel ver weg. Vrede op aarde 
en in de mensen een welbehagen. Voor elk medemens!

Roel Ramakers, Heemstede

Kerstschaamte

Heemstede - Vrijdag 23 decem-ber 
signeren Alexandra Radius en Han 
Ebbelaar hun boek ‘Levensdans’, ‘s 
middags om 14 uur bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in Heem-
stede. De toegang is vrij. 

Een eerbetoon aan twee van de 
grootste iconen die de danskunst in 
Nederland heeft voortgebracht: 
Alexandra Radius en Han Ebbelaar. 
Als enigen hebben ze bij zowel het 
Nederlands Dans Theater als Het 
Nationale Ballet successen gevierd, 
en ook schitterden ze bij het fameuze 
American Ballet Theatre in New York. 
Ze waren de muzen van meestercho-
reograaf Hans van Manen, stonden 
op alle wereldpodia, en Radius was 
bovendien een van de vaste dans-
partners van de legendarische Rudolf 
Nureyev. In Levensdans praten ze 
vrijuit over elkaar en over de mensen 
met wie ze hebben gewerkt, over de 
hoogtepunten en beproevingen in 

hun uitzonderlijk lange carrière, het 
door hen opgerichte Dansersfonds, 
en hun liefde die al meer dan zestig 
jaar duurt. Verhalen die indirect ook 
een licht werpen op de geschiedenis 
en ontwikkeling van de dans in 
Nederland, en op die van het Neder-
lands Dans Theater en Het Nationale 
Ballet in het bijzonder. 
Astrid van Leeuwen schreef als (dans)
journalist voor landelijke dagbladen 
en tijdschriften. Daarnaast is ze 
redacteur en schrijver bij o.a. Het 
Nationale Ballet, Holland Dance 
Festival, Introdans en Stichting 
Dansersfonds ’79. Ook werkte ze mee 
aan boekpublicaties over, onder 
meer, choreografen Rudi van 
Dantzig, Hans van Manen en Toer van 
Schayk, en bandoneónspeler Carel 
Kraayenhof. 

Reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06-18336320.

Alexandra Radius en Han Ebbelaar bezoeken 
Boekhandel Blokker
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Gedipl. Hovenier
Al 35 Jaar een begrip! 

Voor tuinaanleg, 
onderhoud, 

sierbestrating en 
verwijdering van bomen 

€ 14,50 per uur. 

Tel. 023-5332532  
of 06-54912081

Regio - De bunker pal over de grens 
in Duitsland ligt vol met siervuur-
werk in vele creaties. Het uit China 
afkomstige vuurwerk is bestemd 
voor Hollandivani, Ambachtstraat 12 
in Beverwijk. Pal voordat de verkoop 
van start gaat, wordt de loods van 
Hollandivani gevuld met artikelen uit 
de bunker.

Met dank aan gemeente Beverwijk 
start de verkoop in de nacht van 
woensdag/donderdag om precies 
één minuut over twaalf. Die donder-
dag kunnen de vuurwerkliefhebbers 
tot 22.00 uur terecht om hun sier-
vuurwerk aan te scha�en. Vrijdag 30 
december zijn de verkooptijden van 
6.00 uur tot 22.00 uur en Oude-
jaarsdag van 6.00 tot 18.00 uur.

Compoundbox met 1000 shots een 
primeur
,,De Compoundbox met 1000 shots is 
een Nederlandse primeur”, laat Kees 

Kerkhof, samen met schoonzoon 
Bram van Wanrooij eigenaar van de 
vuurwerkgroothandel, weten. Kees 
heeft het ontwerp gecreëerd.
,,Ik betrek al het vuurwerk uit China 
en ga ook naar de fabriek. Daar is 
mijn idee ontwikkeld. Het resultaat is 
schitterend.”

Nieuwjaarsbeleving
Knalvuurwerk en vuurpijlen mogen 
niet meer verkocht worden. Bram: 
,,Wij vinden dat prima. Het veroor-
zaakt een boel ellende. Siervuurwerk 
zorgt daarentegen voor een prach-
tige Nieuwjaarsbeleving.” De �rma is 
al jaren gespecialiseerd in de ver-
koop van kwaliteitsvuurwerk.
,,We zijn de grootste en goedkoopste 
leverancier in Nederland dankzij 
onze unieke relaties met Chinese 
topfabrikanten van vuurwerk”, laat 
het duo weten.

www.hollandivani.nl.

Met Hollandivani sierlijk het 
nieuwe jaar in

Kees Kerkhof en Bram van Wanrooij zijn blij dat er na alle coronaperikelen weer 
vuurwerk verkocht mag worden. Foto: Bert Westendorp.

De nieuwe Antaris Seventy. Foto aangeleverd door Jachthaven Poelgeest.

Oegstgeest - In de dagen tussen 
kerst en oud en nieuw organiseert 
Jachthaven Poelgeest de traditionele 
eindejaarsshow. Op 27, 28, 29 en 30 
december is het volledige assorti-
ment sloepen en tenders van Antaris, 
Maril en Maxima te bewonderen.
Van de Antaris lijn is tijdens de show 
het allernieuwste model te bewon-
deren, de Antaris Seventy5. Deze 7,5 
meter lange tender is het nieuwste 
ontwerp van de Friese werf en heeft 
een open spiegel met doorloop naar 
het zwemplateau. Naast de Seventy5 
zijn natuurlijk ook de vertrouwde 
Sixty6 en Fifty5 te bewonderen!
Ook uit Friesland zijn de Maril 6Nxt 

en 7Nxt te bewonderen, deze prach-
tige sloepen combineren het klas-
sieke sloepmodel met alle moderne 
gemakken voor heerlijke vaar-
tochten. Zo zijn deze topmodellen 
onder andere voorzien van boeg-
schroef, koelkast, toilet en ideale 
doorloop naar het zwemplateau.
De boten van Antaris en Maril onder-
scheiden zich al jaren door sublieme 
vaareigenschappen, ver�jnde afwer-
king en design.
Van het merk Maxima is de nieuwe 
740 te zien, deze snelvarende tender 
is het nieuwe topmodel voor 2023 en 
heeft de nominatie voor boot van 
het jaar binnengesleept. De super 

strakke tender kan worden uitge-
voerd met motoren tot 250 pk en 
haalt hiermee met gemak een snel-
heid van 70 km per uur! Behalve de 
740 is natuurlijk ook de gehele lijn 
outboardsloepen van Maxima te 
bezichtigen.
Tijdens de eindejaarsshow zijn er 
scherpe aanbiedingen voor de 
modellen 2022 en is er een gevari-
eerd aanbod occasion sloepen en 
tenders. De eindejaarsshow wordt 
gehouden van 11.00 tot 17.00 uur in 
de showroom van Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 1 te 
Oegstgeest. Een voorproe�e vindt u 
alvast op www.poelgeest.nl.

Eindejaarsshow bij Jachthaven Poelgeest

Door Bart Jonker 

Heemstede – Voor iemand of een 
dierbare iets moois, gezondheid of 
geluk wensen, in een kerstbal doen 
en deze ophangen in een speciale 
kerstwensboom. Dat kan bij Broodje 
Bram, al 35 jaar een begrip in Heem-
stede, waar je niet alleen voor een 
broodje heerlijk warm vlees, broodje 
bal of allerlei andere lekkernijen 
terecht kunt. Broodje Bram is 
gewoon Broodje Bram.

Nu kun je tevens jouw warme kerst-
wens in een kerstbal hangen in de 
indrukwekkende kerstwensboom 
van maar liefst 4,5 meter hoog. Die 
staat sinds maandag 12 december 
prominent te pronken voor de gevel 

aan de Binnenweg 52 in Heemstede. 
Initiatiefnemers Skip Janse en Devon 
van der Prijt zijn er supertrots op.  

Een wens doen voor iemand
“Apetrots ben ik op beide jongens 
die met dit initiatief kwamen”, vertelt 
eigenaar Walter van der Prijt, vader 
van Devon, enthousiast. “Skip kwam 
met het idee om een heel grote 
boom neer te zetten, waar mensen 
iemand een �jne kerst of iets moois 
kunnen toewensen. We vragen 
eigenlijk op deze manier aandacht 
voor de mensen die zoiets juist nodig 
hebben. Het is ook de bedoeling dat 
je een kerstwens voor iemand anders 
doet. Iedereen mag meedoen: we 
hebben 150 ballen, dus we zijn goed 
voorbereid.” 

Je gunt een ander iets
“Devon en ik kwamen met dit idee, 
omdat het voor veel mensen best 
een nare tijd is”, vervolgt Skip Janse. 
“Het is een mooi gebaar dat jij kunt 
maken naar andere mensen. Als je 
bijvoorbeeld iemand in je omgeving 
hebt waarvan je weet dat die nooit 
uit eten kan gaan of een broodje kan 
halen, of een extra centje kan 
uitgeven aan luxe. Er zijn genoeg 
mensen in Heemstede die dat niet 
kunnen. Het is een hart onder de 
riem van ons voor die mensen in 
Heemstede. En voor degene die de 
wens in de boom hangt, een medita-
tief moment om daarbij stil te staan: 
je gunt een ander iets. In ieder geval 
dat diegene iets kan doen, wat die 
normaal niet zou kunnen doen”, 
aldus Skip.  

Loting cadeaukaarten
“Uiteindelijk worden eind december 
dertig ballen geloot, dit wordt live op 
de Facebookpagina van Broodje 
Bram gedaan via www.facebook.
com/BroodjeBramHeemstede. We 
lezen daarbij de naam van degene 
op die de wens voor iemand heeft 
gedaan. Die kunnen een cadeaukaart 
voor Broodje Bram ophalen voor 
degene waarvoor ze een wens 
hebben ingevuld. Daarmee kan iets 
uitgekozen worden uit ons assorti-
ment. We geven 20 keer een cadeau-
kaart van 10 euro weg en 10 keer een 
cadeaukaart van 20 euro”, aldus Skip 
Janse en Devon van der Prijt.  

Warm en lief initiatief Broodje Bram: wens 
iemand iets moois toe in de wensboom

Devon van der Prijt (links) en Skip Janse (rechts) van Broodje Bram verwachten vele kerstwensen in hun wensboom. 

Broodje Bram is al 35 jaar een begrip in Heemstede voor heerlijk belegde broodjes 
en snacks, zoals dit broodje pastrami. Foto’s Bart Jonker.

Rectificatie
In de krant van 14 december is in het 
artikel over organize expert Nicolette 
Snabilie van iBeGreat  abusievelijk bij 
de foto de naam verkeerd geschre-
ven en fotograaf Corine Zijerveld niet 
vermeld, die verantwoordelijk is voor 
de foto. De redactie betreurt dit ten 
zeerste en biedt betrokkenen excu-
sues aan voor het ondervonden on-
gemak.
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Heemstede - Binnen de turnlessen 
van HBC Gymnastics worden hulpjes 
opgeleid om te mogen assisteren. Zo 
kunnen de er meer turnsters in een 
groep zitten, terwijl de intensiteit van 
de lessen hoog blijft.
De eerste opleiding tot niveau 1 
assistent gebeurt volledig in de 
lessen met de eigen trainster. Turn-
sters vanaf 14 jaar kunnen de niveau 
2 assistentenopleiding volgen.
Dit heeft Anne Heemskerk gedaan. 
Zij moest hiervoor acht keer naar 
Leiden voor theorie en praktijk en 
aanvullend online theorielessen 
volgen.
Voor haar theorie-examen is zij 
geslaagd met een 100% score! Ook 
haar praktijkexamen heeft ze, met 
behulp van vier HBC-turnsters, glans-
rijk doorstaan. HBC Gymnastics is 
hierdoor een potentieel trainster 
rijker.

Anne Heemskerk slaagt voor niveau 
2 opleiding HBC Gymnastics

Anne Heemskerk toont haar diploma 
assistent niveau 2. Foto aangeleverd 
door HBC Gymnastics.

Door Eric van Westerloo  

Heemstede - Wethouder Sam Meer-
ho� trotseerde de kou en de glad-
heid op zaterdag 17 december. Met 
hem een �ink aantal leden van de 
Koninklijke Roei &  Zeilvereniging Het 
Spaarne. De wethouder (sport) was 
uitgenodigd door het verenigingsbe-
stuur om hun nieuwste aanwinst ten 
doop te houden. Een prachtige boot 
van maar liefste 50.000 euro, die in 
Duitsland werd gebouwd.  
Voorzitter van de vereniging Paula 
Knape hield een humorvol betoog, 
waarin zij een aantal leden bedankte 
voor hun inzet. Jammer dat de ploeg 
die de boot na de doop zou varen 
wegens de ijsgang lijdzaam moest 
toekijken. Ze kondigde naast de 
wethouder nog een Mystery Guest 
aan.  

Normaal wordt een boot te water 
gelaten en vaart dan een rondje voor 
het clubhuis. Door een volledig 
bevroren Spaarne kon dat ditmaal 
niet. Wethouder Meerho� vertelde 
voorafgaand aan de doop over zijn 
persoonlijke binding met het water. 
Veel van zijn familiefeesten vonden 
plaats op het water. Als hij langs het 
Spaarne loopt of �etst kijk hij altijd 
met trots naar de voorbijvarende 
roeiboten. Heemstede mag zich 
gelukkig prijzen met deze bloeiende 
en zelfredzame vereniging. Hij was 
vereerd dat hij de nieuwste aanwinst 
mocht dopen. Bij gebrek aan open 
water gebeurde dat door een emmer 
Spaarne-water over de boot te laten 
vloeien.  

De naam van de boot ‘Hooiberg’ 
kwam in beeld. Dit was direct de 

aanleiding om de Mystery Guest te 
introduceren. Het was bewoner/eige-
naar Van der Geest van de boerderij 
De Hooiberg in Hillegom. De reden 
van zijn bezoek werd al snel duidelijk. 
Als de roeiers een �ink aantal kilome-
ters a�eggen, keren zij hun boot 
precies voor de deur van De Hooi-
berg. Volgens voorzitter Knape heb je 
eigenlijk nog geen trainingsrondje 
gevaren als je niet minimaal tot aan 
De Hooiberg bent gekomen. De 
nieuwe aanwinst zal vooral worden 
gebruikt door veteranen en jeugd. 
De hoop werd uitgesproken dat deze 
laatste loot aan het grote arsenaal 
van boten bij Het Spaarne, in de race 
zal zijn om prijzen te winnen tijdens 
de vele roeiwedstrijden in binnen en 
buitenland. De duizend leden kun-
nen zeker de komende 25 jaar spor-
tief genieten van dit snelle schip.

Wethouder Sam Meerhoff doopt nieuwe 
roeiboot KR&ZV van Het Spaarne

De boot wordt gedoopt door de wethouder. Foto: Eric van Westerloo.

Door Mirjam Goossens 

Bennebroek – Na 2 jaar afwezigheid 
opende burgemeester Elbert Roest 
op vrijdag 16 december de derde 
editie van Winter Wonderland op de 
Geitenwei in Bennebroek. De indoor 
ijsbaan is vanaf nu de hele kerstva-
kantieperiode het gezellige ontmoe-
tingscentrum voor jong en oud met 
tal van sportieve activiteiten. 

Het zat de organisatie aanvankelijk 
niet mee, want alles wat mis kon 
gaan aan de vooravond, ging mis. De 
ijsmachine, riolering en het ko�eap-
paraat, vrijwel alles was bevroren. 
Maar met vereende krachten kwam 
het toch nog goed en kon het 15-
jarige kunstschaatstalent Willemijn 
van Dijk met een schitterende kür 
het publiek laten zien hoe het echt 
moet.

Een volle agenda
Maar ook minder begaafde schaat-
sers komen ruim aan hun trekken.        
Voor de allerkleinsten tot en met 6 
jaar is er van 10.00 tot 11.00 uur het 
kabouterschaatsen waarbij ouders 
op het ijs hun kroost mogen bege-
leiden met of zonder de hulp van 
zeehondje Bobby. Er is tijd gereser-
veerd voor schoolschaatsen en voor 
de Oekraïense kinderen van Park 
Vogelenzang. De pubquiz van 7 
januari bleek zo populair dat deze al 
voor de o�ciële opening vol was.
De organisatie zoekt nog naar een 
datum voor een tweede avond.  
Curling is allang niet meer uitsluitend 
een sport voor landen als Zwitser-
land of Canada, maar wordt inmid-
dels ook in Nederland op hoog 
niveau beoefend. Een curling compe-
titie is op het ijs van Winter Wonder-
land reeds van start gegaan en 
inschrijving is nog mogelijk. 

IJspret voor jong en oud
Verder staat de ijsbaan van oudsher 
natuurlijk voor gezelligheid. De 
burgemeester memoreerde het in 
zijn speech: “Wat is er nou leuker dan 
met familie, vrienden, dorpsgenoten 
of je lief over het ijs te zwieren en na 
a�oop op te warmen met een kop 

snert of warme chocolademelk. Ik 
ondersteun dit non-pro�t initiatief 
van harte. Bewegen is gezond en 
vormt bovendien een verbinding 
tussen mensen onderling.”          
Het creëren van een laagdrempelige 
ontmoetingsplek voor jong en oud 
tijdens de donkerste periode van het 
jaar was destijds in 2018 ook de 
missie van de organisatie om Benne-
broek Winter Wonderland tot stand 
te brengen. Het comité bestaande uit 
Rogier en Annemarie Dijkstra en 

Jeanette Eesmann benadrukt nog 
maar eens dat duurzaamheid hoog 
in het vaandel staat en dat een der-
gelijk evenement niet mogelijk is 
zonder tientallen vrijwilligers en 
diverse sponsoren, waaronder hoofd-
sponsor Dura Vermeer. Na twee coro-
nawinters is Winter Wonderland 
terug van weggeweest. 
Alle informatie t.a.v. programma, 
tarieven en horeca zijn terug te 
vinden op de website: www.
bennebroekwinterwonderland.nl. 

Dorpse gezelligheid tijdens Winter Wonderland in Bennebroek

De organisatoren met burgemeester Elbert Roest. Foto’s: Mirjam Goossens.

Bennebroeks schaatstalent Willemijn van Dijk.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Tijdens het glasfusing bestaat de 
mogelijkheid vreemde materialen 
in te sluiten, zoals in dit kunststuk 
op de foto. Ook worden er wel eens 
stukjes glas of metaal bevestigd, 
poeder of andere materiaal, om een 
optisch e�ect te bewerkstelligen.

Binnen de glaskunst neemt deze 
techniek een belangrijke plaats in 
naast de andere technieken als glas-
blazen en glasbeeldhouwkunst. 
Inmiddels zijn er over heel de 
wereld vele  glaskunstenaars.

Deze vaas weegt 4 kg is 27 cm 
hoog, de kleur is kobalt. Hij is van de kunstenaar Vlastimil Beránek.
Czech ant Glass (Praag).

Arte Designo (Glasfusing)
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Henk Hoekstra komt graag aan huis. Foto: aangeleverd

Tekst en foto: Bart Jonker  

Heemstede – Argentinië is erg hot 
op dit moment. Nu helemaal, nadat 
het land afgelopen weekend de 
WK-titel voor het voetbal binnen-
sleepte. De Argentijnse keuken is 
minstens zo hot en trendy, voorna-
melijk om haar vlees, grill- en steak-
specialiteiten. Kwaliteitsvlees waar 
het nieuwe Argentijnse restaurant
‘La Rosario’ trots op is en graag aan u 
serveert. Het restaurant is een sfeer-
volle plek waar u gezellig kunt 
dineren en genieten.
Argentijns restaurant ‘La Rosario’ 
opende onlangs de deuren in 
Heemstede en bevindt zich aan de 
Raadhuisstraat 58 in Heemstede. Een 
Argentijns grillrestaurant, dat hadden 
we nog niet in ons Heemstede. De 
bevlogen eigenaar Bas Pancho is 
daarom ook verheugd dat hij zijn 
restaurant aan Heemstede en omge-
ving kan presenteren.  

Uitnodigend en sfeervol 
Wat voor vlees heeft het restaurant 
dan in de kuip? Bij binnenkomst van 
‘La Rosario’ valt al direct het gezellige 
interieur op: uitnodigend, sfeervol en 
ongedwongen, met een gastvrij 
onthaal. Hier wil je graag lekker 
dineren. Gezellige verlichting in 
Ti�any-stijl, prachtige foto’s van typi-
sche Argentijnse taferelen en koeien-

huiden op de banken, om in volledig 
Argentijnse sferen te raken.  
“Ik ben in 2013 met twee vrienden 
het eerste �liaal van dit restaurant in 
Ridderkerk begonnen”, vertelt Bas 
Pancho. “Heemstede is het tweede 
�liaal. “In Ridderkerk bestaat onze 
zaak al tien jaar en deze is zeer 
succesvol, mensen komen hier graag 
eten. Bij toeval stuitte ik op dit pand 
in Heemstede, zodat we ook hier een 
Argentijns grillrestaurant konden 
introduceren. We zijn twee maanden 
bezig geweest om het restaurant 
naar onze wens te verbouwen en 12 
december zijn we opengegaan.” 

Ware smaakbeleving
“Ik ben zowel gastheer als kok”, 
vervolgt Bas. “Wij serveren verschil-
lende soorten Argentijns kwaliteits-
vlees van de houtskoolgrill. Kwali-
teitsvlees dat rechtstreeks van 
speciale runderen in Argentinië komt 
en dat uniek qua structuur en smaak 
is. Dit smelt gewoon in je mond en is 
een ware smaakbeleving. Proef 
bijvoorbeeld maar eens onze 
ossenhaas.”

“Argentinië biedt niet alleen dit 
unieke kwaliteitsvlees, maar is bij 
uitstek ook een wijnland. We ser-
veren daarom de mooiste Argen-
tijnse wijnen bij onze gerechten. 
Denk bijvoorbeeld aan de wijnen van 

het wijnhuis Phebus uit Mendoza. 
Beroemd om zijn Merlot- en Malbec-
wijnen, om de Argentijnse smaakbe-
leving compleet maken. Mocht een 
van onze gasten vegetarisch zijn, dan 
bieden wij daarvoor ook een alter-
natief.” 

Personeel gezocht
“Omdat wij hier net gevestigd en 
uitgebreid zijn, zoeken we nog 
personeel ter uitbreiding van ons 
team, vooral in de bediening en 
spoelkeuken. Dus zoek je een leuke 
baan en wil je werken in ons gezel-
lige restaurant? Neem dan contact 

met mij op”, vult Bas Pancho aan.
“Dit kan via de e-mail:
heemstede@larosario.nl
of telefonisch op 023-5476633.” 

Dagelijks open
Argentijns grillrestaurant ‘La Rosario’ 
is dagelijks geopend vanaf 17 uur. 
Ook zijn er groepsarrangementen 
bespreekbaar voor bruiloften, 
partijen en bedrijven. Voor reserve-
ringen en meer informatie, kijk op de 
website: https://larosario.nl/
heemstede, op de Facebooksite of 
via tel.nr. 023-5476633.
E-mail: heemstede@larosario.nl.

Argentijns grillrestaurant ‘La Rosario’ schittert als 
nieuwkomer in gastronomisch Heemstede

Eigenaar Bas Pancho toont de Argentijnse heerlijkheden van restaurant “La Rosario’.

Regio - Meer luxe in de keuken of een andere uitstraling 
is geen reden voor de aanschaf van een nieuwe keuken. 
De keuken is vaak de spil van het huis. Fijn als de keuken 
naar je wens en smaak is en van alle gemakken voorzien. 
Met een keukenrenovatie wordt de keuken weer hele-
maal up-to-date.
Er zijn veel mogelijkheden op het gebied van keukenre-
novatie. Nieuwe fronten, werkbladen, aanpassingen van 
kasten en plaatsen van nieuwe apparatuur, het kan alle-
maal. En op een voordelige en ook duurzame manier, 
niet onbelangrijk. Het voordeel van een keukenreno-
vatie ten opzichte van een nieuwe keuken is dat er bijna 
geen hak- en breekwerk aan te pas komt.

Keukenrenovatie is een feest
Meestal is een renovatie van een bestaande keuken veel 
voordeliger dan een nieuwe keuken plaatsen. En in bijna 

alle gevallen is de renovatie binnen een dag klaar. Henk 
Hoekstra van De Keukenvernieuwers zegt: ,,De renovatie 
uitvoeren is een feest. Ik word er zelf ook blij en tevreden 
van als een klant geniet van het eindresultaat. ‘Was dat 
onze oude keuken’? Het herstellen van de keuken ge-
beurt met kwalitatief uitstekende (merk) apparatuur en 
materialen. ‘’

Aan huis 
Hoekstra komt persoonlijk langs voor een persoonlijk en 
op maat gemaakt advies voor zaken als reparatie, appa-
ratuur, fronten, aanrechtbladen, spoelbakken, meng-
kranen en onderdelen.
Een afspraak maken kan telefonisch (0255-527666) of via 
de website www.dekeukenvernieuwers.nl. 
Kijk vooral op de site voor verdere info en mogelijk-
heden. 

De vertrouwde keuken weer als nieuw

Haarlem - Troupin is het oudste 
bedrijf in Haarlem en omstreken als 
het gaat om grafmonumenten en 
natuursteen. Opgericht in 1898 
maakte het bedrijf een ongekende 
ontwikkeling door van klassieke 
steenhouwerij tot een -nog steeds- 
ambachtelijk bedrijf dat is gespeciali-
seerd in heel persoonlijk gedenken. 
Op elke manier en in wat voor mate-
riaal dan ook.  

In de grote werkplaats aan de A. 
Hofmanweg 28 in Haarlem worden 
de gedenkmonumenten nog hele-
maal zelf gemaakt. Met de aller-
nieuwste technieken zowel in 
ontwerp als uitvoering. De show-
room doet warm en zelfs gezellig aan 
en dat is best uniek te noemen. Guy 

Troupin is dan ook trots op het fami-
liebedrijf en is altijd op zoek naar de 
balans tussen de traditionele manier 
van het gedenken en de verande-
ringen in de maatschappij die ook in 
déze wereld van invloed zijn.  

Naast het werk aan nieuwe gedenk-
monumenten worden ook herstel-
werkzaamheden en aanvullende 
inscripties uitgevoerd. Er zijn mooie 
aandenkens om de as van een dier-
bare als tastbaar aandenken te 
bewaren. Troupin heeft een scala aan 
asbestemmingen beschikbaar.  

Haarlems Kunst Atelier  
Troupin heeft alles in eigen huis, 
mede door het Haarlems Kunst 
Atelier, opgezet door keramist Jannie 

van der Wel en edelsmid en glaskun-
stenaar Dominiek Steinmeijer in 
nauwe samenwerking met Guy 
Troupin.
Een goed geoutilleerd atelier voor-
zien van alle gereedschappen, 
machines en ovens voor keramiek, 
edelsmeden en glas. Hier worden 
ook workshops gegeven.  

Want ieder mens is anders en de 
wensen voor een grafmonument en 
de asbestemming lopen ook uiteen. 
Niets is onmogelijk, elke wens kan op 
maat uitgevoerd worden. De wens 
vertalen naar een object is eigenlijk 
een kunst en die kunst verstaan ze bij 
Troupin.

www.troupin.nl.  

Ambacht en respect maakt Troupin een 
trendsetter in gedenken

Guy Troupin is trots op zijn bedrijf. 
Foto: Hélène Wiesenhaan Photo-
graphy. 

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

VRIJDAG 23 DECEMBER
Alexandra Radius en Han Ebbe-
laar bezoeken Boekhandel Blok-
ker. Binnenweg 138, Heemstede. 
Om 14u. Toegang vrij. Reser-
veren via info@boekhandel-
blokker.nl/of 023-5282472/ app 
06-18336320.

Sfeervolle kerstsamenzang op 
Kinderboerderij ‘t Molentje. 
Burgemeester Van Rappardlaan 
1, Heem-stede. Om 19u. Vooraf-
gaand lichtjesoptocht vanaf 
raadhuis om 18u.

VR 23 DECEMBER T/M ZO 8 JAN
Kerstcircus Haarlem met Hans 
Kok. Reinaldapark, Haarlem. 
Meer info en kaarten via www.
nederlandsekerstcircussen.nl/.

ZATERDAG 24 DECEMBER
Kerstnacht meezingen met de 
Teisterband bij de dorpspomp. 
Raadhuisstraat ter hoogte van 
Chocolaterie van Dam (nummer 
60). Om 23.30u.

AGENDA

Kerstnacht meezingen 
met de Teisterband bij 
de dorpspomp

Heemstede - Het is weer terug, al 
een traditie sinds 2004: de Kerstnacht 
meezingen met de Teisterband bij de 
dorpspomp op de Raadhuisstraat. Zo 
ook komende zaterdag 24 december 
om 23.30 uur.
De Teisterband - een herenblaasor-
kest - gaat weer kerstliedjes spelen 
bij de oude dorpspomp op de Raad-
huisstraat in het oude centrum van Heem-
stede, alwaar we glühwein schenken 
en ook warme chocolademelk. 
Er zullen tekstboekjes worden uitge-
reikt, zodat eenieder kan meezingen 
met de kerstliederen.  
De Teisterband bestaat uit een veer-
tigtal heren, die spelen op klarinet, 
saxofoon, trompet, trombone, tuba, 
sousafoon en slagwerk. 

Locatie: Raadhuisstraat ter hoogte 
van Chocolaterie van Dam (nummer 
60). Wees welkom!
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Ik heb het nog helder op mijn netvlies 
staan. Op 6 november 1985 vonden er 
na een vulkaanuitbarsting en smeltwater 
van de ijskap aardverschuivingen plaats 
in Amero in  Colombia. De klein Omayra 
Sánchez van 13 jaar zat vast in een diepe 
put met puin en modder. Haar hoofdje 
stak er nog net boven uit. Ze hield zich 
vast aan een stok die dorpsgenoten over 
het gat hadden gelegd. Het meisje kon niet worden gered. Dat bleek in de 
chaos van dat moment technisch niet mogelijk. Ze zat vast tussen beton-
blokken. Zij zou grote fysieke schade oplopen als men haar met grof 
geweld uit de modder zouden trekken. Het kind was zo dapper dat ze 
begreep wat er met haar zou gebeuren. Ze huilde niet en vroeg de 
omstanders of ze haar moeder, die op dat moment in de hoofdstad was, 
wilde vertellen dat ze zielsveel van haar hield. Ze besefte dat haar leven 
hier zou eindigen. Ik zat toen der tijd met betraande ogen voor de TV. Zij 
overleed drie dag later.  

Hoewel dit soort schokkende beelden zelden op deze indringende wijze 
worden vertoond, kunnen wij ons nu verplaatsen in wat er in de huidige 
oorlogen en con� icten in de wereld voor leed gaande is. Hoeveel Omayra’s  
zouden er op dit moment zo slecht aan toe zijn dat ook zij komen te over-
lijden? Hoeveel kinderen zien een of beide ouders door geweld het leven 
laten? Hoe konden zij afscheid nemen, hoe moeten ze verder? Het zijn 
gebeurtenissen die pas over enige tijd bekend worden. 

Wij Nederlanders maken zelden dergelijke tragedies van dichtbij mee. 
Daarom is het goed dat wij in vrijheid onze kerstdagen en oud en nieuw 
kunnen beleven. Het is goed om juist nu even stil te staan bij alle mensen 
die gebukt gaan onder geweld, martelingen of ontvoeringen. Wat te 
denken van de jonge Russen die ongetraind en zonder goede uitrusting 
moeten vechten voor een zaak waarvoor ze geen begrip hebben? Het 
uitmoorden van je eigen broeders is voor deze jonge mannen onverteer-
baar. Dat geldt ook voor landen in het Midden-Oosten en Afrika waar zich 
de meest verschrikkelijke taferelen afspelen. Wij zitten gezellig naast de 
kerstboom, doen ons tegoed aan een overvloedige maaltijd en wensen 
elkaar al het goede voor 2023. Denkt u maar even aan het bovenstaande 
in het besef hoe goed en veilig wij het hebben. 

Eric van Westerloo

Kerstgedachte 
2022
Ik heb het nog helder op mijn netvlies 
staan. Op 6 november 1985 vonden er 
na een vulkaanuitbarsting en smeltwater 
van de ijskap aardverschuivingen plaats 
in Amero in  Colombia. De klein Omayra 
Sánchez van 13 jaar zat vast in een diepe 
put met puin en modder. Haar hoofdje 
stak er nog net boven uit. Ze hield zich 
vast aan een stok die dorpsgenoten over 

Een bloem in je cel
Het Justitieel Complex Schiphol (JCS) is een onooglijk 
gebouw. Hoog opgetrokken muren rondom een stuk 
of drie blokkendozen met kleine ramen. Maar wat 
verwacht je ook van een gevangenis, want dat is het. 
De mensen die hier bivakkeren zijn geen ‘gewone’ 
gedetineerden. Een aantal van hen zit er in voorlopige 
hechtenis (gearresteerd, in afwachting van berechting) 
en ander deel verblijft er in afwachting van hun 
uitspraak. Dan zijn er cellen met 
mensen die asiel zoeken, die moeten 
wachten op hun procedure. Maar 
ook illegale of uitgeprocedeerde 
vreemdelingen. Al deze mensen 
zitten in hetzelfde schuitje: ze zijn 
ondergebracht in ruim 450 (meest 
tweepersoons) cellen. 
Dat het hier niet gedwee afwachten 
is op een volgende stap, laat zich 
raden. We kunnen wel stellen dat in 
alle hoofden van de cel bewoners 
onrust heerst. Boosheid, verdriet, 
angst maar hoe dan ook het gevoel 
van gemis. Gemis van vrijheid, uiter-
aard. Maar ook gemis van uitzicht op 
een beter leven, gemis van dierbaren die niet dichtbij 
zijn. Er is vast ook ruimte voor cynische gedachten als: 
een gemiste kans tegen beter weten in. Of een kans 
gemist om volgens regels en wetten te leven. Wie de 
wet overtreedt of van plan was te doen, heeft immers 
grote kans op straf. Wat die voor iemand ook betekent. 
Niet in vrijheid kunnen gaan en staan is zo’n straf. 
Ieder die hier ‘afwacht’ op wat komen gaat, wordt 
humaan behandeld en in principe voorbereid op een 
uiteindelijke terugkeer in de maatschappij. 
Inpandig het complex bevindt zich een kerkruimte. Er 
worden wekelijks meerdere diensten gehouden door 

het gevangenispastoraat. Kerken uit de regio verzorgen 
de bloemen bij deze diensten. Enigszins � eur voor de 
kale ruimte in het detentiecentrum, al zijn daar de 
bloemen niet alleen voor bedoeld (waarover later 
meer). De gevangenispastores organiseren verschil-
lende samenkomsten. Zo zijn er diensten voor mensen 
uit de gewone detentie en voor personen uit de vreem-
delingendetentie. Het gaat dan om asielzoekers wier 
aanvraag nog loopt of om hen die worden vastge-
houden omdat ze geen (juiste) papieren hebben. De 
dienst is in het Engels en Nederlands, het Onze Vader is 

voorhanden in acht verschillende 
talen. 
De vrijwilligers namens kerken 
komen niet alleen met bloemen; ze 
bezoeken de mensen in het complex 
ook. Dit op gezette tijden. De voer-
taal is Engels, Spaans Duits en Frans. 
Sommige bezoekers spreken Ara-
bisch. Ik las hierover en in dat ver-
slagje schrijft een vrijwilliger: “Als de 
gesprekken staken doen we gezel-
schapsspelletjes. Ook teken ik vaak 
iets uit! We nemen koekjes en iets te 
drinken mee, dekken de tafels. Na 
een ruim uur ruimen wij weer op en 
groeten de afdeling.”

In datzelfde verslagje: “De gevangenen die een dienst 
bijwonen krijgen, als ze weer teruggaan naar hun cel, 
een bloem mee. Ze zijn heel dankbaar te weten dat er 
‘buiten’ ook aan hen gedacht wordt.” 
Zo’n grauwe kolos in het landschap waar weinig dag-
licht komt, waar je niet uit kunt, het lijkt een hopeloos 
bestaan. Geoorloofd is het om te denken: Dat wist je 
toch vooruit? De mensen die op pad gaan met een 
bestelauto vol bloemen laten hun oordeel thuis. Maar 
nemen hoop mee. 

Joke van der Zee

Terugkijkend op 2022 gaat de 
gedachte terug naar 12 maanden 
geleden. We zaten toen in de zo-
veelste lockdown. De winkels en 
restaurants hadden zich net volop in 
kerstsfeer gestoken toen de boel 
weer op slot ging. Het onderwerp 
was en bleef corona. Hoe kan het 
verkeren, een jaar later. Corona is er 
nog, maar gereduceerd tot een 
variant van het griepvirus. Nu in 
december 2022 gaat het nog maar 
over één ding, de oorlog in de 
Oekraïne en daaruit voortvloeiend 
de energiecrisis. De ene ramp lijkt 
ingewisseld voor de andere. We zien 
de afschrikwekkende beelden van 
menselijk leed waarvan we de illusie 
hadden dat die in deze vorm nooit 
meer zouden terugkeren. Oorlogen 
zijn weliswaar nimmer weggeweest, 
maar deze keer voelt het anders. De 
impact van het wereldnieuws schijnt 
zo te werken dat je het aantal slacht-
o� ers moet delen door de afstand in 
kilometers en dan komt het dus in-
eens dichtbij. De oorlog in de 
Oekraïne is de olifant in de kamer 
van 2022 waarnaar terecht alle aan-
dacht gaat.
Toch waren er wat mij persoonlijk 
betreft twee hoogtepunten dit jaar. 
De bruiloft van mijn dochter in 
september en onlangs een 4-weekse 
reis naar Indonesië. Uit naam van 
mijn echtgenoot mocht ik in Jakarta 
een naar hem vernoemde prijs over-
handigen aan de commandant van 
de Indonesische marine die het bevel 

voert over een door hem ontworpen 
fregat. Scheepswerf Damen Schelde 
stelde mij in de gelegenheid om 
samen met mijn zoon deze trofee uit 
te reiken. Aan de prijs werd tevens 
een beurs verbonden voor 2 talent-
volle jonge ingenieurs uit Indonesië 
die in Nederland een studie mogen 
volgen. Het werd een memorabel en 
eervol moment. 
Deze reis deed me weer bese� en wat 
een prachtig land Indonesië is, vol 
historie, weelderige � ora en fauna en 
heerlijke gerechten. Maar vooral de 
mensen maakten op ons de meeste 
indruk. Ze zijn openhartig en zoeken 
voortdurend het contact, in winkels, 

musea en tempels. Ook gewoon op 
straat spreken ze je aan en willen 
alles van je weten, maar vertellen ook 
van alles over zichzelf. Niet eenmaal 
bespeurden we een negatieve hou-
ding tegenover Nederland en de 
Nederlanders. Integendeel, wij waren 
overal welkom. Terwijl excuses voor 
wat hen door ons is aangedaan in 
het verleden juist hier op zijn plaats 
zouden zijn. Maar dat is een geheel 
andere discussie. Terima kasih 
Indonesia!  
Ik wens iedereen mooie feestdagen 
en vóór alles vrede in 2023.

Mirjam Goossens 

2022: Een jaar 
vol uitersten

Rondom de kerst gebeurt er bij de mens van alles. Ondanks de soms 
barre temperaturen rondom deze tijd wordt men er toch vrolijk van. 
Kerstbomen zijn niet aan te slepen, soms zelfs als Sinterklaas nog rond-
loopt. De feestverlichting, de hapjes, de wensen voor � jne feestdagen,
de wensen voor een goed nieuw jaar, we gaan al dan niet bij familie op 
visite.

Kortom gezelligheid, warmte, vriendelijkheid, prettige omgang. Zelfs de 
terechte oproepen om aan onze (eenzame) ouderen te denken. Het is 
genieten. 

Op zo’n moment denk je dan: “Waarom doen we dat niet met z’n allen het 
hele jaar?” Nee, geen cadeaus elke dag. Nee, niet altijd dat luxe eten.
Ook de kerstboom het hele jaar gaat niet lukken. 

Nee, gewoon de omgang met elkaar, respecteer elkaar, zeg elkaar 
gewoon eens gedag ook al ben je vreemden van elkaar. Gewoon een 
woord van vriendelijkheid. Accepteer elkaar zoals we zijn. Ras, cultuur, 
meningen, geslacht, religie, levensopvatting. 

Laat gewoon iedereen in elkaars waarde zonder haat, zonder vernielin-
gen, zonder bedreigingen, (zonder prijsstijgingen). Wat zal de wereld er 
dan anders uit zien en het leven stukken gemakkelijker en aangenamer 
maken. 

Het is iets wat 
iedereen wil, VREDE!, 
maar waarom lukt 
dat toch niet? 

Fijne feestdagen en 
een respectvol 2023! 

Harry Opheikens

Het hele jaar kerst
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82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 93 bokspodium 97 zoete
lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129
leerkracht 131 gat 132 commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 ondernemingsraad 142 voegwoord 144
selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met stekels 166 tegen
167 ledemaat 168 Evangelische Omroep 169 mijns inziens 170 waterlander 171 vergen 172 legsel v.e. vogel 173 par example 174 kuip 175
timmermansgereedschap 177 taaleigen 178 muziekgezelschap 180 melkklier 181 slank en sierlijk 184 schenkmond 186 wang 188 schrijfvloeistof 189 verdikte
huid 191 bouwkundig ingenieur 192 dikke tak 194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 koningstitel 204
dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ontschorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld
225 moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242
voedsel 243 roofvogel 244 Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 252 direct 256 grondsoort 259 actie-
radius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar
onderwijs 298 nummer 299 pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

Horizontaal:
1 eed 8 dierentuin in Amsterdam 13 nietsnut 21 strijdmacht 25 jeugdig mens 32 geld schen-
ken 34 laadbak 35 avontuur 36 Ned. rivier 38 dans 40 deel v.e. opera 41 voordat 42 slokje 
44 Engelse titel 45 Gemeentelijke Geneeskundige Dienst 46 stuk grond 47 voorjaar 49 wil-
de haver 50 grasland 51 schepping 52 ijzig 54 entertainer 56 inkeping 57 zo-even 58 riv. 
in Frankrijk 59 zuiver gewicht 61 de onbekende 62 buigzaam 64 buislamp 65 stekken 67 
adellijk persoon 68 oppervlaktemaat 69 stuurinrichting 70 priem 71 domina 73 vogelverblijf 
75 civiel ingenieur 76 pluspunt 77 omlaag 78 opstootje 79 langspeelplaat 80 zoemer 81 
conversatie 83 benadelen 86 honkbalterm 88 zangnoot 91 van een 92 verlegen maken 94 
getal 95 Japanse munt 96 beeldscherm 99 intensive care 102 reputatie 105 sjaal 106 kreet 
107 geschrift 109 geniaal persoon 111 nachthemd 112 kortharige hond 114 reclamespotje 
116 fi lmpersonage 117 vanaf nu 120 inzetstuk 121 uitbouw aan een huis 123 erfelijke factor 
124 knap mens 127 domkop 128 gokspel 130 Japans bordspel 132 te strak zitten 134 schuif 
135 keukengerei 137 wondvocht 138 contra 140 kaartspel 143 longkwaal 146 binnenplaats 
147 zaadje 148 slee 149 oplawaai 150 dichterbij 152 Franse badplaats 153 echtgenote 154 
aanvang 156 mountainbike 158 annexus 159 zinken emmer 160 Spaanse titel 161 gebouw 
in Amsterdam 162 keuzelijst 164 doctor 165 Britse omroep 167 toonbank 169 nevel 171 
Ierland 173 glazen proefbuisje 175 mannelijke geit 176 Chinese munt 179 kinderdoek 182 
deurraampje 183 benul 185 houtsoort 187 strijdgewoel 188 elk 190 hoofdstad van Portugal 
192 secretaris-generaal 193 Friese sport 197 landbouwwerktuig 199 volkomen hetzelfde 201 
een weinig 202 lapzwans 205 kloppend geluid 207 deel v.d. buik 208 kooppoging 209 tak van 
sport 212 Spaanse uitroep 213 kanselrede 215 scantechniek 216 zandheuvel 218 onderdruk-
ker 220 zich verschaffen 222 deel v.e. korenhalm 223 houten wig 224 fi er 226 Frans lidwoord 
227 handelsvoorwerp 230 pret 231 afgemat 232 snoepgoed 234 voormiddag 236 millimeter 
239 stuk grond 240 verdwenen 243 beurtschipper 245 bakgerei 247 reeds 249 deel v.e. viool 
251 eerste man 253 godin v.d. dageraad 254 senior 255 land in Europa 257 poste meridiem 
258 fi lmdecor 259 deel v.e. autoweg 260 Europeaan 262 mineraal 263 dun koord 265 oude 
lengtemaat 267 het kweken 269 emeritus 271 gewis 273 Argentijnse dans 274 vreemde munt 
275 muze v.d. zangkunst 276 lepreus 279 achterkant v.d. hals 280 propaganda 282 godin 
v.d. vrede 283 ontkenning 284 saaie gewoonte 286 bladader 287 biologisch afbreekbaar afval 
288 muzieknoot 290 vervalst 291 roem 292 zwarte kleverige stof 293 deel v.e. platenspeler 
295 zeurderig huilen 297 laten weten 299 medelijden 301 land in Azië 303 gezond maken 
304 fossiele brandstof 305 Europees land 306 marterachtig dier 307 door de knieën gaan.

Verticaal:
2 druk v.e. boek 3 afzonderlijk 4 concept 5 symbool voor ijzer 6 oefenmeester 7 sneller dan 
verwacht 9 rekening-courant 10 klus 11 innig samen 12 blijven steken 13 evenaar 14 ver-
bond 15 olm 16 wereldrecord 17 megabyte 18 snijwerktuig 19 profeet 20 glazen aanbouw 21 
wettig 22 hemels wezen 23 informatieboek 24 loofboom 25 treiteren 26 op orde brengen 27 
noordwest 28 knap 29 pl. in Gelderland 30 hardloper 31 brede sjaal 33 ontkenning 36 deel 
v.e. zeilschip 37 prikkende plant 39 deel v.e. zin 43 roklengte 48 verbouwen 51 vakgenoot 
52 deel v.e. bloem 53 tekst op muziek 55 soepkom 60 deel v.d. voet 62 scheel kijken 63 
gatenkaas 66 borrel 72 spil 73 hebberig persoon 74 pl. in Limburg 75 symbool voor chroom 
79 vogeleigenschap 80 prima 81 haarversteviger 82 uiteinde v.e. spier 84 onvergelijkelijk 
85 wolvlokje 87 met tegenzin 89 nageslacht 90 geluid v.e. duif 91 munteenheid 92 halsjuk 
93 bokspodium 97 zoete lekkernij 98 Indonesische munt 100 weefsellap 101 grote golf 103 
schijf 104 voorbij 105 gele waterplant 107 huidpoeder 108 deel v.e. trap 109 braspartij 110 
droogoven 113 nobel 114 behaarde vacht 115 insect 118 Oude Testament 119 einde v.e. 
gebed 122 Koninklijke Landmacht 125 ver in de tijd 126 deciliter 129 leerkracht 131 gat 132 
commentaar 133 dichterbij komen 134 veldtoilet 136 schouderbelegsel 139 na die tijd 141 
ondernemingsraad 142 voegwoord 144 selenium 145 motorschip 146 puntig werktuig 149 
koeienmaag 151 furieus 155 vierhandig zoogdier 157 muil 163 kegelsnede 164 plant met 
stekels 166 tegen 167 ledemaat 168 Evangelische Omroep 169 mijns inziens 170 waterlander 
171 vergen 172 legsel v.e. vogel 173 par example 174 kuip 175 timmermansgereedschap 
177 taaleigen 178 muziekgezelschap 180 melkklier 181 slank en sierlijk 184 schenkmond 
186 wang 188 schrijfvloeistof 189 verdikte huid 191 bouwkundig ingenieur 192 dikke tak 
194 laborant 195 televisie 196 bestanddeel 198 voldoende gekookt 200 errore excepto 203 
koningstitel 204 dienstkleding 206 Schotse rok 208 mannetjesvarken 210 zweefrek 211 ont-
schorsen 214 water in Utrecht 217 durf 219 lichtrode wijn 221 durf 222 ingeschakeld 225 
moerasvogel 228 deel v.e. trap 229 vrijlaten 232 soort hagedis 233 Zuid-Amerikaanse thee 
235 deel v.d. vinger 237 substantie 238 grasvlakte 241 daar 242 voedsel 243 roofvogel 244 
Militaire Politie 246 afweren 247 voelspriet 248 ijskegel 249 betaalplaats 250 paardrijschool 
252 direct 256 grondsoort 259 actieradius 260 verovering 261 gordijnrail 264 losse draad 265 
rangtelwoord 266 drukprocédé 268 houtsoort 270 speling 272 hoofdstad van Oekraïne 277 
insecteneter 278 in je eentje 280 verstand 281 watervlakte 285 grafvaas 289 pausennaam 
290 zelfkant 294 paling 296 Economische Zaken 297 middelbaar onderwijs 298 nummer 299 
pers. vnw. 300 Nieuwe Testament 302 ter inzage.

KERSTPUZZEL

Deze puzzel wordt u aangeboden door Wijnkoperij De Gouden Ton aan de Binnenweg 4 in Heemstede. Lekker 
puzzelen voor een heerlijke � es wijn. Met deze feestelijke bubbels wordt 2022 goed afgesloten: ‘Tresor’ Cava 
Brut Reserva van Pere Ventura is een klassieke en vrolijke Spanjaard, die deze donkere dagen verlicht met zijn 
sprankelende mousse. Proost en tot volgend jaar! 

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 26 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 � es wijn afgehaald kan worden bij Wijnkoperij De Gouden 
Ton in Heemstede. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes! 
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Heemstede – Mensen laten zich niet zo snel uit het veld slaan, dat kon je 
goed zien op de Winterfair van afgelopen zondag. Helaas was het her en der 
glad in heel het land maar zoiets leuks als een kerstmarkt wil menig inwoner 
niet door zijn neus laten boren. Gelukkig was het loopgedeelte voor de 
kramen op de Raadhuisstraat en Binnenweg over het algemeen goed begaan-
baar. Dan was er nog de kou maar daartegen kun je je wapenen. En… het zal 
geen verrassing zijn dat de marktkramen met aantrekkelijk geprijsde winter-
kleding, kerstartikelen én warme versnaperingen goede zaken deden. Bezoe-
kers sloten een rondgang langs alle kramen meest af met een heerlijk warme 
glühwein of chocolademelk (met slagroom). Bij diverse terrassen was het 
overigens lekker opwarmen door heaters en gewoon…elkaars gezelschap. 
Want afgezien van warme truien, laarzen, winterjassen, sjaals en mutsen geeft 
vooral vriendschap en vriendelijk zijn een warm gevoel! Dat liet de kerstman 
wel blijken, die werd gespot tussen de kramen en een praatje maakte met de 
standhouders. Ook leuk was het kerstkoor, de zanger ter hoogte van Home 
Made by_REE, marshmallows warmen boven het vuurtje en prachtige 
ijsdames op stelten. Een succesvolle Winterfair, georganiseerd door de onder-
nemers van Winkel Centrum Heemstede.

Overal warmte op Winterfair in Winkel Centrum Heemstede



sintjacob.nl

Bosbeek  JacobKliniek  Klein België  Meerhoeve  Nieuw Delftweide  Nieuw Overbos  Schalkweide  Sint Jacob in de Hout

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17

18 19 20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45

46 47 48 49

50 51 52 53

54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70 71

72 73 74

75 76

77 78 79 80 81 82 83

84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95

96 97 98 99 100 101

102 103 104

105 106 107 108 109 110

111 112 113 114 115 116

117 118 119 120

121 122 123

124 125 126 127 128 129

130 131 132 133

134 135 136 137 138 139 140

141 142 143 144 145

146 147

BUZING Puzzels

114 134 4 44 60 100 122 37 88 97 11 112 39 125 133 67 137 79

59 70 124 47 76 87 128 103 135 66 113 49 108 58 61 19

33 70 92 6 109 90 21 78 24 136 15 106 102 37 124 48

138 35 41 133 63 45 42 111 76 126 61 82 69 30 144 23 47 116 118 134 50

Horizontaal
1. Wasgerei - 8. De vaste wal - 15. Griekse godin - 16. Piste - 17. Arbeids-
overeenkomst (afk.) - 18. Soort verlichting - 20. Steenmassa - 21. Kluwen 
23. Van onderen - 24. Biersoort - 25. Strafwerktuig - 26. Stap - 27. Jonkheer 
28. Geloof - 30. Boeket - 32. Boodschapper - 34. Sociale Werkvoorziening 
35. Vlug - 37. Oorsprong - 38. Glansmiddel - 40. Dieet - 43. Rangtelwoord 
46. Aan elkaar - 47. Houtsoort - 49. Benevens - 50. Naam - 52. Voorzetsel 
53. Stopplaats - 54. Middelpunt - 56. Ontevreden - 58. Verkoping  
59. Dwaas mens - 61. Oostzuidoost - 63. Haarverzorgingsproduct 
64. Verlaagde toon - 65. Vaarwel - 67. Nobel - 69. Dierengeluid - 70. Trek-
dier - 71. Hard geluid - 72. Ogenblik - 74. Moedermelk - 75. Opperwezen 
76. Gril - 78. Lidwoord - 81. Noodsignaal - 84. Bijbelse profeet - 
86. Persoonlijk vnw. - 87. Inkomstenbelasting - 89. Tralie - 91. Hoofddeksel
92. Verlaagde toon - 93. Deel van boom - 95. Zeegras - 96. Koppel
99. Italiaanse ijssoort - 102. Vis - 104. Nagerecht - 106. Omlaag
107. Engelse titel - 109. Insect - 111. Toegang - 113. Kaartenboek 
115. Muziekstuk - 117. Jaarlijkse toespraak - 119. Snijwerktuig - 121. Oude 
lap - 122. Les aan hogeschool - 123. Legvogel - 124. Oude Testament 
126. Drank - 127. Gast - 129. Uiting van kou - 130. Vermogend - 131. Kin-
dergroet - 132. Larve - 133. Tijdstip - 134. Hetzelfde - 136. Afspraakje 
138. Durende vijandschap - 140. Keurmerk - 141. Niet goed snik
143. Waadvogel - 144. Boom - 146. Sporter - 147. Neerslag.

Verticaal
1. Drinkgerei - 2. Zijne Excellentie - 3. Beroep - 4. Spoorwegen - 5. Voor rede 
6. Bestek - 7. Rijksnormaalschool - 8. Beroep - 9. Bewijzen - 10. Ille gale taxi
11. Europese Commissie (afk.) - 12. Tengel - 13. Algemeen overleg  
14. Kletsnat - 19. Waterdoorlatend - 20. Knaagdier - 22. Afslagplaats  
23. Volkshogeschool - 29. Bestanddeel van koffi  e - 31. Reepjes vlees  
32. Zitbad - 33. Leermeester - 35. Rentestandaard - 36. Aangenaam  
38. Lusteloos - 39. Tuingerei - 41. En andere (afk.) - 42. Van één soort  
44. Schoolvak - 45. Noot - 48. Zet - 51. Luiaard - 53. Gemengde drank  
55. Met name - 56. Bij afwezigheid - 57. Lectuur - 60. Maand - 62. Zijne 
Doorluchtigheid - 66. Bevestiging - 68. Schrijfgeld - 71. Tropisch gewas  
73. Bestemming - 74. Familielid - 77. Plakband - 78. Afrikaan - 79. Wijze 
grijsaard - 80. Witkalk - 82. Zuinige lamp - 83. Zeewie - 85. Persoonlijk vnw. 
86. Soort oorrob - 88. Basspeler - 90. Haast - 92. Van kracht - 94. Kantoor-
boek - 97. Heilig reukwerk - 98. Amsterdamse Tijd - 100. Ten bedrage van 
101. Deel van de voet - 103. Nachtvogel - 105. Luchtsteen - 107. Loopstok
108. Pook - 110. Spreken over - 112. Nummer - 113. Aanbidding - 114. Palm-
meel - 116. Overdreven - 118. Ecobelasting - 120. Roeiwedstrijd - 125. Pe-
riode - 126. Weg - 128. Plaats in Gelderland - 129. Dikke pap - 135. Drank 
137. Voordat - 138. Belangrijk persoon - 139. Watering - 141. Natuurlijke 
logaritme - 142. Onmeetbaar getal - 144. Technische titel - 145. Geloof.

U kunt de oplossing tot 16 januari 2023 sturen naar: Sint Jacob  t.a.v. Afd. communicatie,
Floris van Adrichemlaan 15, 2035 VB Haarlem. Of per mail naar communicatie@sintjacob.nl

Vul hier uw oplossing in

Onder de goede inzendingen wordt 
een Rituals-pakket verloot.

20232023Pret tige feest dage
n 

en een gel ukkig

Kerstpuzzel van Sint Jacob

Vul hier uw oplossing in 114 134 4 44 60 100 122 37 88 97 11 112 39 125 133 67 137 79

59 70 124 47 76 87 128 103 135 66 113 49 108 58 61 19

33 70 92 6 109 90 21 78 24 136 15 106 102 37 124 48

138 35 41 133 63 45 42 111 76 126 61 82 69 30 144 23 47 116 118 134 50
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Door Harry Opheikens 

Heemstede - Er zijn altijd van die 
waaghalzen, die het bevroren water 
even uitproberen. Kunnen we erop 
staan? Kunnen we schaatsen? 
Diverse ijsverenigingen hadden het 
al voor elkaar om mensen te laten 
schaatsen op hun ijsbaan. Maar op 
open water? Dat was toch wel een 
uitdaging. De weersvoorspellingen 
waren de schaatsfans gunstig gezind. 
Er werd uiteindelijk gezegd dat het 
nog genoeg zou vriezen om alsnog 
even een lekker schaatstochtje te 
gaan maken. 
En zo gebeurde het dat er op 

zondagmorgen massaal de schaatsen 
ondergebonden werden. Ervaren 
mensen stonden op het ijs, maar 
toch ook kinderen, die dit nog niet zo 
vaak mee hebben gemaakt. Waarvan 
de ouders toch maar dachten dat het 
nu of nooit is. Tenslotte weet je nooit 
wanneer de mogelijkheid zich weer 
voordoet. 
Op diverse plekken dus veel schaat-
sers, zo ook op de haven. Er werd 
zichtbaar genoten. 
Hoewel het zondagavond nog licht 
vroor - in ene was alles weer spek-
glad,- was de dooi dezelfde nacht 
weer ingezet en was het vooral veel 
regen.

Toch maar even schaatsen

Schaatspret in de haven van Heemstede. Foto: Harry Opheikens.

Door Bart Jonker

Heemstede – Het was glibberen en 
glijden de afgelopen dagen, want de 
ijzel had Heemstede aardig in zijn 
greep. Zaterdagnacht werd deze 
gladheid alleen maar verergerd door 
de sneeuwval  die bevroren stukken 
had bedekt. De verraderlijke glad-
heid speelde iedereen parten en 
menig valpartij en glibberen vond er 
in Heemstede plaats.

Er was weliswaar gestrooid op de 
belangrijkste wegen volgens het 
gemeentelijk gladbestrijdingsplan, 
echter de crux zit hem voornamelijk 
in de � etspaden en stoepen, waarbij 
het op aardig wat plekken echt 
gevaarlijk was om te lopen of te 
� etsen. Cynische opmerkingen 
als:“Het is één ijsbaan, doet 
Heemstede tegenwoordig mee met 
de Elfstedentocht?” of “Waarom 
wordt er door de gemeente niet 
overal gestrooid?” werden door 

klagende inwoners die de gladheid 
trotseerden geuit. Ze staken hun 
verontwaardiging niet onder stoelen 
of banken.

Gevaarlijke situaties
Vooral voor oudere mensen levert 
gladheid gevaarlijke en hachelijke 
situaties op. Sommige inwoners 
hadden voor hun huis op het trottoir 
zout of strooizand gestrooid om de 
stoep begaanbaar te houden, maar 
lang niet iedereen. Op bepaalde 
plekken in Heemstede zijn kleine 
bakken met strooizand geplaatst. (zie 
gladheidsbestrijdingsplan). Mooie 
burgerparticipatie, maar is dit 
voldoende en in hoeverre moet deze 
participatie reiken? En in hoeverre 
ben je als bewoner en gemeente 
verplicht en aansprakelijk om voor 
veilige situaties te zorgen? Grote 
delen van Heemstede bleven 
gewoon spekglad. Het was daarom 
beter als u er niet uit hoefde, om 
thuis te blijven.

Gladheidsbestrijdingsplan
Iedere gemeente beschikt over een 
eigen gladheidsbestrijdingsplan. Het 
beleid, de inhoud en � nanciële 
middelen hiervan verschillen per 
gemeente. Ook het strooibeleid en 
de verdeling van wijken in priori-
teiten verschillen dus per gemeente. 

Het gladheidsbestrijdingsplan voor 
Heemstede is te vinden op: https://
gemeentebestuur.heemstede.nl/
Vergaderingen/College-van-Burge-
meester-en-Wethouders/2021/09-
november/09:30/2021-10-Bijlage-
3-Gladheidsbestrijdingsplan-
Heemstede-2021-2022.pdf.

Gladheidsbestrijdingsplan 
afdoende?
Nochtans blijft de vraag of dit glad-
heidsbestrijdingsplan afdoende is 
voor dit soort winterse situaties en 

niet kritisch herijkt dient te worden, 
aangezien grote delen van Heem-
stede gebukt gingen onder deze 
hardnekkige gladheid en ijzel. Dit 
levert levensgevaarlijke situaties op. 
Burgerparticipatie oké, maar ook de 
gemeente is nu weer aan zet om 
voor zover mogelijk veilige situaties 
te waarborgen. Tevens is hier een 
mooie rol weggelegd voor de Werk-
groep Toegankelijkheid.

Hopelijk zet de gemeenteraad, 
alsmede de dooi zich gauw in.

Verraderlijke gladheid speelt iedereen parten: “Doet Heemstede 
tegenwoordig mee met Elfstedentocht?”

Ook buiten op Plein1 was het veelal glibberen. 

Spekgladde trottoirs teisterden Heemstede. Foto’s: Bart Jonker.

KERSTCOLUMN

Al sinds mensenheugenis wensen en bezingen we met kerst de hunkering 
naar vrede op aarde, maar deze blijft ook sinds dezelfde mensenheugenis 
helaas uit. In 2022 werd dit weer voor de zoveelste keer bevestigd met de 
oorlog in Oekraïne. De Duitse � losoof Georg Friedrich Hegel (1770-1831) 
wond er geen doekjes om en stelde ooit vast: “De geschiedenis leert ons 
uiteindelijk alleen dit: dat de mensen niets van haar willen leren.” Uit dit 
citaat kun je concluderen dat we ook in 2022 weer eenzelfde trieste balans 
in de min kunnen opmaken voor de handel en wandel van het mensdom, 
voor de zoveelste keer. Mens en dom: ja. De met zichzelf ingenomen mens, 
die zichzelf als het meest hoog geciviliseerde en intelligentste wezen op 
aarde beschouwt. De mens die met deze arrogantie nog steeds denkt het te 
kunnen winnen van de natuur en denkt alles even te kunnen regelen met 
het klimaat. De mens die op veel plekken in deze wereld nog steeds de 
hersens inslaat van andersdenkenden om opvattingen die niet stroken met 
de zijne. En daarmee niet het respect kan opbrengen anderen in hun 
waarde te laten.  

Het intelligentste wezen? Ja, maar die intelligentie wordt vaak verkeerd 
gebruikt, zeg maar misbruikt. Een verkeerd instrument, als het draait om 
macht, egoïsme, materialisme en zelfverrijking. En daar gaat het fout, 
mensen. Om alles te relativeren roepen we verzuchtend: “Ik ben maar een 
mens.” Als je daar echt diep over nadenkt, is dit een gezonde manier van 

zelfre� ectie. We zijn inderdaad 
allemaal maar mensen, alleen: 
dachten we maar eens werkelijk zo. Ga 
maar eens op het strand staan en een 
poosje de zee gadeslaan. Ik doe dat regel-
matig, als een soort meditatief en rustge-
vend moment. Ik besef dan dat ik slechts een 
moment, een ogenblik ben op aarde. Niet 
meer dan een luttele seconde in het heelal, nietig 
en sterfelijk, terwijl de golven van de zee en de getijden van 
eb en vloed zich voortdurend herhalen. Zich herhalen net als de geschie-
denis, toen, nu en in de toekomst. Alles wordt bij deze gedachte zo relatief. 
Heb daar vrede mee, zoek die vrede in jezelf. Werp jezelf eens terug. Ik heb 
daarom de stellige hoop dat de mens zo nog steeds toekomst heeft. Want 
in mijn optiek kan vrede op aarde pas geschieden, als iedereen vrede met 
zichzelf heeft. Hopelijk herhaalt dit zich keer op keer in de geschiedenis. De 
tijd én ook wij zullen het leren. Deze persoonlijke overweging wil ik u graag 
meegeven voor het komende jaar, waarvan ik wens dat dit in vrede en 
goede gezondheid vreugdevol voor u en uw dierbaren verloopt. Gezellige 
dagen met veel wijsheid toegewenst! 

Bart Jonker

dachten we maar eens werkelijk zo. Ga 
maar eens op het strand staan en een 
poosje de zee gadeslaan. Ik doe dat regel-
matig, als een soort meditatief en rustge-
vend moment. Ik besef dan dat ik slechts een 
moment, een ogenblik ben op aarde. Niet 
meer dan een luttele seconde in het heelal, nietig 

Vrede op aarde kan pas als je vrede met jezelf hebt
Sfeervolle 
kerstsamen-
zang op Kinder-
boerderij ‘t Molentje

Heemstede - Op vrijdag 23 decem-
ber wordt er om 19 uur een 
gemeenschappelijke kerstsa-
menzang gehouden, in bijzijn 
van burgemeester Astrid Nien-
huis en wethouder Sam Meer-
ho�  op kinderboerderij ‘t 
Molentje op de Burgemeester 
Van Rappardlaan 1 in 
Heemstede. Samen zingen in 
een sfeervolle kerstambiance, 
onder genot van warme choco-
lademelk en glühwijn. Vooraf-
gaand de samenzang wordt al 
wandelend een lichtjesoptocht 
gehouden naar de kinderboer-
derij vanaf het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede: 
vertrek om 18 uur. U bent van 
harte welkom om dit evenement 
bij te wonen.









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

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

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

Raadhuisplein 1, Heemstede
Telefoon: 14 023
heemstede.nl

 gemeenteheemstede
 @heemstede
 gemeenteheemstede
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De wekelijkse nieuwsberichten van de gemeente Heemstede week 51

Gemeentelijke 
activiteiten

1 januari 2023, 12.45 - 16.00 uur
➜ Nieuwjaarsduik 
Start het jaar fris met een 
nieuwjaarsduik in de Haven van 
Heemstede.

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

onthe�  ngen, verkeersbesluiten en 
regelgeving via Overheid.nl 

O�  ciële bekendmakingen 

Let op: andere afvalinzameldagen 
rond feestdagen

Voormalig postkantoor 
Binnenweg 
blijft monument

Vuurwerkverbod

Rond de feestdagen haalt 
Meerlanden op de volgende 
dagen afval op: 

• Gft: woensdag 28 december in plaats 
van 26 december

• Restafval: vrijdag 23 december in plaats 
van 26 december

Na kerst veel karton en/of papier in 
huis? 
Op woensdag 28 december tussen 11.00 

O�  ciële 
bekendmakingen

In Heemstede geldt een 
vuurwerkverbod tijdens de 
jaarwisseling. Behalve voor 

categorie F1-vuurwerk. Deze mag 
iedereen vanaf 12 jaar het gehele jaar 
afsteken. Hieronder valt vuurwerk zoals 
sterretjes, grondbloemen en Bengaals 
vuur. Houd bij het afsteken rekening met 
anderen en ruim je afval op. De politie 
en handhaving nemen overlastlocaties 
mee tijdens hun surveillancerondes. Als 
ze personen met vuurwerk aantre� en, 
treden ze daar tegen op. Lees meer op 
heemstede.nl/vuurwerk

Afgelopen week zijn de volgende 
bekendmakingen gepubliceerd:

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften
19 januari 2023, 20.00 uur, raadhuis 
➜ 20.00 uur: bezwaar weigering van 

bijzondere bijstand (niet openbaar) 
➜ 20.30 uur: bezwaar afwijzing 

energietoeslag (niet openbaar)
➜ 21.00 uur: bezwaar aanleg 

invalidenparkeerplaats ter hoogte van 
Esdoornlaan 8

Voorgenomen uitschrijving 
Basisregistratie personen (BRP):
➜ O. Diner, 01-04-1994, Glipperweg 4 

Nieuwe regelgeving:
➜ Beleidsregels Jobcoaching Heemstede 

2022 4 

Aanvragen omgevingsvergunning:
➜ vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 

Beethovenlaan 7
➜ plaatsen haagondersteunende 

erfafscheiding, Coby Riemersmalaan 29
➜ plaatsen � etsenhok in voortuin, 

Constantijn Huygenslaan 18
➜ plaatsen dakopbouw, optrekken gevel 

en plaatsen dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, Drieherenlaan 34

en 16.00 uur staat een vrachtwagen 
van Meerlanden voor de kerk aan het 
Valkenburgerplein. Hier kunt u uw karton 
en papier brengen.

Nieuwe afvalkalender 2023
Ga voor de nieuwe online afvalkalender 
voor 2023 naar heemstede.nl/afval of 
download de Meerlanden-app. U krijgt 
een melding wanneer uw rolcontainer aan 
de weg gezet mag worden.

Gemeente Heemstede blijft 
bij het besluit het voormalig 
postkantoor op Binnenweg 160 
aan te wijzen als gemeentelijk 

monument. Als monument heeft het 
gebouw (waar nu de woonwinkel Rivièra 
Maison in zit) een beschermde status om 
het voor de toekomst te behouden. Extra 
onderzoek bevestigt de regionale en zelfs 
nationale zeldzaamheidswaarde van het 
pand. Kijk op heemstede.nl/actueel

Fiets veilig, � ets verlicht
Zorg dat u goed zichtbaar bent in 
het verkeer als het donker is! 
Staat de straatverlichting aan? Zet 

dan ook uw � etsverlichting aan. Maar ook bij 
regen of mist is verlichting verplicht. Met de 
online � etscheck controleert u makkelijk of 
uw � etsverlichting en -re� ectie in orde is. Ga 
hiervoor naar vvn.nl/� etscheck

➜ plaatsen zonnepanelen, Kadijk 34A
➜ uitbreiden woonhuis, Kadijk 34B
➜ plaatsen schaduwdoeken bij 

kinderopvang Blos, Overijssellaan 197 
en 309

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning:
➜ plaatsen dakopbouw in de vorm van 

een topgevel en interne constructieve 
wijziging, Johannes Bosboomlaan 2

➜ vergroten dakkapel voorgeveldakvlak, 
Spoorplein 4

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken 
bestemmingsplan:
➜ plaatsen dakopbouw in de vorm van 

een topgevel en interne constructieve 
wijziging, Johannes Bosboomlaan 2

Verleende omgevingsvergunning:
➜ plaatsen toegangspoort, pilaren en 

hekwerk als erfafscheiding, 
 Van Merlenlaan 11

Warme winterkleding 
voor iedereen

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

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

Gezondverzekerd.nl
De Gemeentepolis: 
minder betalen voor méér 
zorgverzekering. 
Heeft u een laag inkomen 

maar wilt u toch een goede 
zorgverzekering? Maak dan gebruik 
van de Gemeentepolis. Dit is een 
collectieve zorgverzekering van de 
gemeente die u kan afsluiten bij 
Zilveren Kruis of Univé. De gemeente 
betaalt een deel van uw premie, die 
daardoor lager wordt. Daarnaast krijgt 
u -afhankelijk van het pakket dat u 
kiest- ruime vergoedingen voor onder 
andere brillen/lenzen, tandartskosten 
en de eigen bijdrage Wmo. Bekijk het 
aanbod én of u kunt meedoen aan 
een van de collectieve verzekeringen 
op gezondverzekerd.nl/heemstede of 
scan de QR-code.

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg




