
de Heemsteder
www.heemsteder.nl  |  0238200170 9 januari 2019

GEEN KRANT?
0251-674433

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

ook 50+ van harte welkom

G
EV

R
A

A
G

D

MEER WETEN? BEL TIJDENS
KANTOORUREN: 0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Voor div. wijken zoeken wij 

Omg. Haemstedeplein/Postlaan: 350 kranten
Omg. Binnenweg: 270 kranten
Omg. Camplaan/Bosboom Toussaintlaan: 260 kranten  

Voor div. wijken zoeken wij 

Omg. Haemstedeplein/Postlaan: 350 kranten

BEZORGERS

Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Heemstede –Stil en in diepe rust staat de oude treurwilg aan de 
Leidsevaart. De boom geeft een doorkijkje naar het Waterleiding 
museum. 

Mooi Heemstede in de winter 
Foto: Marenka Groenhuizen

Jeroen Dijsselbloem komt vertellen 
over zijn boek ‘De Eurocrisis’
Regio - Op donderdag 24 januari 
wordt oud-politicus Jeroen Dijs-
selbloem geïnterviewd door jour-
nalist Roel Janssen over zijn re-
cent verschenen boek ‘De Euro-
crisis - het verhaal van binnenuit’.
De aanvang is 20.00 uur en vindt 
plaats in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein in Heemstede. De 
avond wordt georganiseerd door 
Protestantse Gemeente Heem-
stede en Boekhandel Blokker.

Er is al veel gezegd en geschreven 
over de eurocrisis: over de oorza-
ken en het gevolg van de ineen-
stortende economie, de peper-
dure redding van banken, de op-
lopende schulden, het voorspel-
de einde van de euro, de dreigen-
de exit van Griekenland, de voort-
durende zoektocht naar de schul-
digen, de onenigheid over op-
lossingen, en de grote gevolgen 
voor mensen in de hele eurozo-
ne. De Eurocrisis is het hoogst-
persoonlijke boek van oud-Eu-
rogroep-voorzitter Dijsselbloem, 
waarin hij van binnenuit be-
schrijft hoe een continent jaren-

lang op de rand van de afgrond 
balanceerde, en hoe het uiteinde-
lijk gered werd.

Politicus Jeroen Dijsselbloem 
(1966) was van 2012 tot 2017 mi-
nister van Financiën. Van 2013 tot 
januari 2018 was hij tevens voor-
zitter van de Eurogroep.

Roel Janssen is financieel-econo-
misch journalist en auteur van 
non-fictie en spannende boe-
ken. Ruim dertig jaar heeft hij in 
uiteenlopende functies gewerkt 
als redacteur van NRC Handels-
blad. Daarnaast heeft hij zich 
toegelegd op het schrijven van 
boeken, zowel fictie als non- 
fictie.
Hij werkte mee als scenarist aan 
de politieke dramaserie van de 
VPRO, De Fractie. Deze tv-serie 
werd in in 2015 en 2016 uitge-
zonden. Verder publiceerde hij 
in 2018 een spannend boek over 
het vluchtelingendrama en de 
populistische dreiging in Europa 
Alles Verloren. In 2018 verscheen 
1968 - You Say You Want a Revo-
lution.

De avond duurt tot 22.00 uur. 
Toegang bedraagt €7,50 en kaar-
ten zijn te koop bij Boekhandel 
Blokker.
Reserveren kan via:
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472. (Voor studenten en 
scholieren is de toegang gratis).

Jeroen Dijsselbloem

Eerste Nieuwjaarstoespraak burgemeester Astrid Nienhuis
“Heemstedenaren zijn betrokken met inzet en passie”
Heemstede - In haar nieuwjaars-
toespraak van maandagavond 7 
januari blikte burgemeester As-
trid Nienhuis terug maar voor-
al vooruit. In haar eerste Nieuw-
jaarstoespraak als burgemeester 
van Heemstede gaf zij een inkijk 
in haar persoonlijke ervaringen 
van het afgelopen jaar. Haar ge-
zin heeft zijn draai gevonden, al 
bleef er, door overvolle agenda’s 
van alle gezinsleden, minder tijd 
over voor elkaar. Haar persoonlij-
ke goede voornemen voor 2019 
is dan ook om iets meer ‘familie-
tijd’ te krijgen. 

In 2018 heeft Astrid de gemeen-
te in al haar facetten pas goed le-
ren kennen. Via ontelbare bijeen-

komsten en bezoeken is Nien-
huis wegwijs gemaakt door ver-
enigingen, ondernemers, orga-
nisaties en burgers. Dat vrijwilli-
gers onmisbaar zijn om het cul-
turele en sportieve leven draai-
ende te houden werd haar dui-
delijk. Terugblikkend op de fes-
tiviteiten kon zij met genoegen 
vaststellen dat de ontvangst van 
50 jaar gehuwden, Koningsdag 
en de Veteranendag zeer zijn ge-
waardeerd. “Ik werd overal warm 
ontvangen en er vonden open 
gesprekken plaats. Heemstede-
naren zijn trots op Heemstede, ze 
zijn betrokken met inzet en pas-
sie voor de gemeenschap”, zei ze. 
In 2019 valt er nog genoeg te re-
aliseren. In mei start het herden-

kingsjaar 75 jaar bevrijding. Hon-
derd jaar vrouwenkiesrecht in Ne-
derland. Het vormgeven aan par-
ticipatie door burgers, onderne-
mers en verenigingen. Het Adri-
aan Pauw-jaar wordt in 2020 ge-
vierd, waarvoor in 2019 wordt 
gestart. Heel bijzonder was haar 
mededeling dat de heer en me-
vrouw Bids een donatie hebben 
gedaan aan de gemeente om de 
Belvedère in het Groenendaalse 
bos te herbouwen. Dit als dank 
dat zij zoveel jaar konden genie-
ten van het wandelbos. In 2019 
wordt ook hieraan uitvoering ge-
geven. In 2019 vinden er ook be-
langrijke verkiezingen plaats voor 
de Provincie, waterschappen en 
het Europese parlement. 
Richting de politiek wilde Nien-
huis wel kwijt dat het daarin niet 
gaat om de populariteitsprijs of 
elkaar vliegen af te vangen. De 
inwoners wensen een degelijk 
en betrouwbaar bestuur. De toe-
komst van Heemstede krijgt via 
participatie van inwoners, instel-

lingen en ondernemers zijn vorm. 
Het openbaar bestuur zal hierin 
zijn weg moeten vinden. De tijd 
staat niet stil en de democratie zal 
zich blijven moeten vernieuwen. 
Als nieuwtje kon de burgemees-
ter nog melden dat vanaf heden 
de vergaderingen van commis-
sies en raad thuis of elders live te 
volgen zijn. Er zal samengewerkt 
moeten worden met de gemeen-
ten om ons heen, alsook met de 
Metropoolregio Amsterdam. On-
derwerpen als mobiliteit, veilig-
heid, jeugdzorg de omgevings-
visie, duurzaamheid en de ener-
gietransitie vragen om een geza-
menlijke aanpak. Astrid Nienhuis 
sprak verder de wens uit dat wij 
nog meer begrip hebben voor el-
kaar. Maar ook dat jongeren kun-
nen laten horen wat zij belang-
rijk vinden. Namens het college 
en de gemeenteraad wenst zij al-
le inwoners een gezond, creatief 
en uitdagend 2019 toe. 

Eric van Westerloo

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Nieuwjaarstrim EMWG
Heemstede - Hoe gaaf is dat om 
bij het ochtendgloren over het 
strand te rennen. De jaarlijkse tra-
ditie van de EMWG(En Maar Weer 
Gewoon)-trimclub uit Heemste-
de is de nieuwsjaarsloop op de 
eerste zaterdag van het nieuwe 
jaar. Zaterdag 5 januari om 8.00 
uur waren alle leden aanwezig op 
het Bloemendaalse strand. Weer 
of geen weer, deze trim gaat al-
tijd door. En ja, er stond een ste-
vige strakke koude wind over het 
strand, maar daar kun je je op 
kleden. 

De EMWG-trimmers doen een 
duurloopje, doen hun oefenin-
gen, er wordt door de trainer 
dankbaar gebruikgemaakt van 
het mulle zand en de heuveltjes 
en afsluitend is er een balspel en 
dan is het alweer 9.00 uur. Tradi-
tiegetrouw na deze eerste trai-
ning van het jaar is er dan koffie 
met appeltaart.
En Maar Weer Gewoon traint elke 
zaterdag tot de zomermaanden 
van 8.00 tot 9.00 uur in het Groe-
nendaalse Bos. Liefhebbers zijn 
van harte welkom.

Foto: Harry Opheikens

Foto’s: Ton van den Brink
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de Heemsteder
Zandvoortselaan 117 is samen 
met nr. 119 gebouwd in 1912. 
Nummer 119 hebben we vori-
ge week behandeld, echter in 
de tekst is tweemaal 117 ge-
bruikt, terwijl dat 119 had moe-
ten zijn. Vandaag Zandvoortsel-
aan 117, dat we eerst als wo-
ning kennen na de bouw. Op 
23 februari 1934 lezen we in De 
Eerste Heemsteedsche Courant, 
dat begin maart van dat jaar de 
opening zal zijn van ‘Bloemen-
magazijn P.J. van Deventer’ en 
deze bloemenzaak blijft lang 
op dit adres. In 1939 volgt er 
nog een fl inke verbouwing aan 
de panden 117/119, zoals we 
dat kunnen terugvinden in de 
bouwtekeningen op de website 
van de Gemeente Heemstede. 
In 1948 overleed de vrouw van 
Van Deventer op de zeer jon-
ge leeftijd van 44 jaar. De bloe-
menwinkel bleef bestaan en we 
komen die tegen in diverse ad-
vertenties en jaargangen stra-
tenboeken van Heemstede.

De toenfoto is een fragment 
van een foto van 1969 uit het 
Noord-Hollands Archief, helaas 
staat nummer 117 er links maar 
half op. We zijn dus op zoek 
naar een foto van het hele pand 
uit de bloemenzaaktijd.
In 1974 wordt de winkel nog 
steeds onder de naam P.J. van 
Deventer genoemd in het stra-
tenboek van Heemstede, maar 
eigenaar was nu J.E. Jansen. Vol-
gens een bouwtekening werd 
de winkel in 1987 nog fl ink uit-
gebreid. 
In het stratenboek van Heem-
stede van 1993 staat Bloemen-
zaak P.J. van Deventer nog 
steeds op nr. 117 vermeld.

Na de bloemenzaak maakt ‘D. 
Smit Makelaardij’ gebruik van 
nummer 117, in 2006 gevolgd 
‘Medisch Netwerk B.V.’ 
Dit bedrijf gaat echter in 2016 
failliet, nadien wordt het pand 
gebruikt door HIP (Hypotheek 
Informatie Punt).
De nufoto van Harry Opheikens 
is van 6 januari 2019. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-

recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we 
op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (31)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 13 januari 
Oude Kerk, 10u.:
ds. P.I.C. Terpstra,

crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 13 januari om 10u.
 Ds. A. Tromp.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 10 januari om 9u. Eu-
charistieviering.

Past. R. Verhaegh.

Zondag 13 januari om 10u.
Eucharistieviering. Bavokoor. 

Past. Van Ogtrop

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 13 januari 10u.
spreekster Y. Elbers.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 13 januari, 10u.
Dienst van Schrift en Tafel.

ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 13 januari, 10u. Voorgan-
ger mevrouw

Ds. J. van Werkhoven-Romeijn 
(Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Die Zandvoortselaan-geschiedenis is zó leuk! Elke keer draait 
er een fi lm voor mij af. Martien van Gelderen, daar koch-
ten wij altijd. Mijn ouders hadden het niet breed en er werd
‘op de pof’ gekocht. Ik haalde regelmatig fl essen havermout 
bij Martien. Liet er soms eentje vallen in de Orchideeën-
laan. Schaamde me rot en ging dan terug om er nog een te
halen. Dat vonden ze niet leuk. Omdat de winkel nog niet 
open was, ging ik door het poortje naar de schuur achter 
de winkel waar Martien en zijn vrouw bezig waren met de
voorbereidingen voor de gang door de wijk. Ik heb Mar-
tien ook wel geholpen. Ik denk dat het ook een beetje een
‘afrekening’ was voor mijn ouders, althans een hulp voor een 
beetje minder. Na een hele dag kreeg ik dan van Martien een 
rolletje Faam-drop.
 
Ik was bevriend met Ko Jansen jr.) Soms mocht ik meerijden 
met een zandwagen. Eerst naar de Waterleidingduinen waar 
zand geladen werd en vervolgens naar het haventje van 
Heemstede om in een binnenvaartschip te lossen. Omdat de 
Jansen’s het breder hadden, was er ook een tv. Dus menig 
vriendje van Ko kwam daar tv kijken. 

Wij haalden ‘dubbeldik-ijsjes’ bij Jamin, op de hoek van de
Alberdingk Thijmlaan /Zandvoortselaan, tegenover Heu-
pers. De dame die ons hielp (zal de eigenaresse zijn geweest)
probeerde altijd kakkineus te praten. Als mijn moeder erbij 
was, had ze het over “wilde u nog iets, ‘mevoi’?”
 
Groente e.d. kochten wij bij ‘Sloof’, of bij ‘Sweers’. Sweers had 
een aardappelschrapmachine en dat vond mijn moeder wel 
zo handig. Voor ons jongens, was drogisterij Strooijkens een 
pleisterplaats. Er was een kist met vakjes waarin snoep zat: 
dropdriehoeken, stroopsoldaten, zoethout… noem maar op. 
Voor 5 cent had je zoiets te pakken!
 
Bij De Vries kregen we een zak mee met gebroken koekjes en 
krummels. Dubbel geluk. Later gebruikten zij de krummels 
voor taarten. Dat was erg jammer voor ons.
 
Vroeger werden in de winter, tegen kerst, donaties gegeven 
aan politieagenten. Zij stonden op het kruispunt Lanckhorst-
laan/Zandvoortselaan in het midden met hun verkeersbord. 
Een grote mand stond naast hun. Mensen reden langs en 
gooiden pakketjes in de mand.
Als het zomers behoorlijk warm was en de agenten toch het 
verkeer daar moesten regelen, kwamen er ook vrachtwagens 
van cola o.i.d. langs en gaven een fl esje cola aan de dienst-
doende agent. En dat allemaal tijdens het rijden. Het verkeer 
ging gewoon door. 

Maarten Bothe, Heemstede

LEZERSPOST
Reactie rubriek ‘Onbekend 

Heemstede, Zandvoortselaan’

‘Frans Hals, 
c’est un 
moderne’
Heemstede - Woensdag 16 janu-
ari wordt door hoofdconservator 
Marrigje Rikken en journaliste Jo-
se Rozenbroek een lezing gege-
ven bij boekhandel Blokker over 
de tentoonstelling ‘Frans Hals en 
de Modernen’. De lezing vindt 
plaats om 10.30 uur. De tentoon-
stelling is nog t/m 24 februari te 
zien in het Frans Hals Museum in 
Haarlem.
Tweehonderd jaar na zijn dood 
werd Frans Hals herontdekt als 
modern idool. Hij werd bewon-
derd, zelfs aanbeden door laat 
19e-eeuwse kunstenaars als 
Édouard Manet, Max Liebermann 
en Vincent van Gogh. Stuk voor 
stuk waren ze zeer onder de in-
druk van zijn losse toets en ru-
we schilderstijl, die ‘impressionis-
tisch’ overkwam.
Deze tentoonstelling toont de 
enorme impact van Frans Hals op 
deze moderne schilders. Voor de 
eerste keer worden de schilderij-
en van de beroemde 17e-eeuw-
se portretschilder gepresenteerd 
naast reacties op zijn werk uit an-
dere hoogtijdagen van de schil-
derkunst.
Door werken van Frans Hals te 
zien in relatie tot het virtuo-
ze werk van de kunstenaars die 
hij inspireerde, wordt inzichte-
lijk hoe modern Frans Hals was 
in hun ogen: ‘Frans Hals, c’est un 
moderne’.
De toegang tot de lezing is vrij, 
wel graag reserveren via info@
boekhandelblokker.nl of 023-
5282472. Locatie: Binnenweg 138 
Heemstede. 

Geboorte:
03-01-2019

Alexander Floris Gabriël de Roij

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandHEEMSTEDE

In een regionale krant van eind december stond iets over 
de ‘geblokte zebra’ op de Binnenweg. Opvallend was in dat
artikel dat de geblokte zebra niet rechtsgeldig zou zijn. Wat 
gebeurt er op juridisch vlak als hier een ongeval plaatsvindt? 
Veel bestuurders kunnen hun auto nog niet eens binnen 
de grijze stenen band parkeren waardoor zij een gedeelte 
van de rijweg in beslag nemen, met gevolgen voor de fi et-
ser/scooter. Waar is de controle hierop? Ik vertoef dagelijks
lopend langs de Binnenweg en schrik van de vele, nét goed 
gaande verkeersafwikkelingen.

J. Smit, Heemstede

LEZERSPOST
Wat bij een ongeluk op de 

geblokte zebra?

Workshop
‘Waar ligt jouw 
grens?’
Heemstede - Herken je dit: hoe-
wel je het eigenlijk zelf al te druk 
hebt zeg je toch “ja.” Zo gaat het 
ook met die verjaardag in het 
weekend. En dat stuk taart wat je 
eigenlijk niet had moeten nemen.
Grenzen stellen kan moeilijk 
zijn. Zeker als je een gevoelig ty-
pe bent wat zich makkelijk ver-
plaatst in de ander. Waarom stel 
je die grens niet? Of wel? Hoe be-
wust ben je je van jouw grenzen? 
De entree is €8,-. De workshop 
is bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede op 
donderdag 17 januari om 20.00 
uur. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.
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Wedstrijden voor basisschoolleerlingen bij tafeltennisvereniging HBC
Ida en Gaius blijven ‘Ping-Pong Stars’ van Heemstede
Heemstede - In de kerstvakantie 
werd traditiegetrouw Ping-Pong 
Stars gehouden bij tafeltennis-
vereniging HBC. Zo’n 100 kinde-
ren van basisscholen uit Heem-
stede e.o. deden mee aan dit 
2-daagse basisscholenkampioen-
schap tafeltennis dat plaatsvond 
op 28 en 29 december.
Op de eerste dag kwamen alle 
meisjes uit groepen 3 t/m 8 en 
jongens uit groepen 3 t/m 5 in ac-
tie. De tweede dag verschenen 
jongens uit groepen 6 t/m 8 ach-
ter de tafel. 
Bij de meisjes mochten deze 
groepswinnaars op het podium 
verschijnen: Anastasia Rijssen-

beek (Icarus groep 3), Bente-Sop-
hie Andreae (Tweemaster, groep 
4), Aleksandra Langedijk (Prinses 
Beatrixschool, groep 5), Yvie Bent 
(Tijo van Eeghenschool, groep 6), 
Ivy Res (Icarus, groep 7) en Ida Be-
sier (Prinses Beatrixschool, groep 
8). De grote finale ging uitein-
delijk tussen Ivy en Ida. Na een 
mooie wedstrijd trok Ida aan het 
langste eind, won de grote wis-
selbeker en mag zich, net als vo-
rig jaar, basisschoolkampioene 
tafeltennis van Heemstede e.o. 
noemen!

Ook de jongens uit groepen 3 t/m 
5 begonnen vol energie aan hun 

wedstrijden. Dit leverde de vol-
gende prijswinnaars op: Tom van 
Arkel (Crayenester, groep 3), Tobi-
as Stel (Klavertje Vier, groep 4) en 
Kai Burger (Sparrenbos, groep 5).
De tweede dag van Ping-Pong 
Stars mochten de jongens uit 
groepen 6 t/m 8 hun kunsten ver-
tonen. Ook dit jaar lag het niveau 
ontzettend hoog! Na zeer span-
nende wedstrijden werden Flo-
rian Benjamins (Jacobaschool, 
groep 6), Jazz van Galen Last 
(Tijo van Eeghenschool, groep 7) 
en Gaius Otten (Nicolaas Beets-
school, groep 8) winnaars van 
hun groep. Gaius speelde de gro-
te finale tegen Jazz. Na mooie, 

lange rally’s werd de overwinning 
door Giaus zekergesteld. Gaius 
werd hiermee voor het 3e jaar op 
rij de grote winnaar van het toer-
nooi. Gaius is hierdoor, net als Ida, 
een jaar lang basisschoolkampi-
oen tafeltennis van Heemstede 
e.o. Daarnaast mag Giaus wegens 
zijn ‘hattrick’ de grote wisselbeker 
definitief in zijn bezit houden.
De gewonnen wisselbekers van 
Ida en Gaius zullen zoals elk jaar 
persoonlijk door de organisatie 
nogmaals worden uitgereikt in de 
klas op school. Verder ontving ie-
dere deelnemer een uitnodiging 
voor drie gratis proeftrainingen 
bij HBC.

Velsense Odd Fellows doneren aan 
Natuurlijke Speeltuin in IJmuiden
Regio - Op zaterdag 5 janua-
ri werd tijdens de Nieuwjaarsvie-
ring van de loges Odd Fellows 
in het gebouw aan de Stations-
weg 95 in Velsen-Zuid een sym-
bolische cheque van €4048 over-
handigd door de heer Wandrick 
Koehorst, voorzitter van de geza-
menlijke commissie Maatschap-
pelijke Activiteiten, aan twee af-
gevaardigden van de Speeltuin 
Zeewijk Natuurlijk in IJmuiden. In 
IJmuiden-Zeewijk, is een gewo-
ne speeltuin omgebouwd naar 
een natuurlijke speeltuin, met de 
naam ‘Speeltuin Zeewijk Natuur-
lijk’. Een natuurlijke en meer in 
deze tijd passende speeltuin voor 
alle kinderen uit de omgeving.
Opnieuw leverden de leden van 
beide Velsense loges (de Duin-
roos- en IJmondloge) een goed 
resultaat af door zich het afgelo-
pen jaar samen in te zetten voor 
het hierboven vermelde goe-
de doel. Het bedrag werd door 
de leden van beide loges bijeen-
gebracht door een drietal acties, 
waaronder de jaarlijkse brocan-
te- en boekenmarkt en de jaarlijk-
se kerstbrodenactie. Tijdens deze 
laatste actie werden er boven ver-
wachting in 2018 ruim 1300 bro-
den besteld of gekocht (in 2017: 

1078). Door een toeslag op de 
kerstbroden kwam er dus alleen 
al voor deze actie een flink be-
drag binnen. De afgevaardigden 
van de Speeltuin Zeewijk deelden 
na ontvangst van de donatie mee 
dat zij niet alleen dankbaar, maar 
ook blij verrast waren met de 
hoogte van het bedrag. Zij deel-
den ook uitgebreid mee hoe de 
donatie besteed zou worden. De 
natuur-speeltuin wordt namelijk 
nog verder opgetuigd met nut-

tige speeltuigen en andere attri-
buten, waarbij ook gedacht is aan 
kinderen met een beperking. 
De leden van beide loges kunnen 
met voldoening terugkijken op 
deze succesvolle actie. De geest-
driftige commissie MA is alweer 
op zoek naar een goed doel voor 
het jaar 2019, waarvoor zij zich 
weer ten volle zal inzetten. 
Wie meer wil weten over de 
Velsense Odd Fellows gaat naar: 
www.oddfellows-velsen.nl.

Rechts de heer W. Koehorst.

Schaaklessen voor kinderen
Heemstede - Schaken is voor je 
hersenen. Het blijkt echter ook 
heel leuk te zijn. Dat hebben in-
middels al 70 kinderen in Heem-
stede en omgeving ontdekt. Van-
af maandag 4 februari start er een 
nieuwe serie van 16 schaaklessen 
voor kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. De lessen zijn van 15.30 tot 
16.30 uur in basisschool de Ark 
aan de Van der Waalslaan 37. De 
lessen worden gegeven door ge-
diplomeerde trainers en eindigen 

met een examen voor een offici-
eel schaakdiploma. Kinderen krij-
gen een schaak oefenboek en 
toegang tot een schaakapp om 
ook thuis te oefenen. Naast de 
lessen worden er ook schaakpar-
tijen gespeeld. De gemeente on-
dersteunt dit initiatief van stich-
ting Buurtschaak waardoor de ei-
gen bijdrage beperkt kan blijven. 

Voor alle info en aanmeldingen 
kijkt u op www.buurtschaak.nl.

Ex-leeuwinnen stelen de show
Regio - Op de traditionele eerste 
voetbalwedstrijd in het nieuwe 
jaar treden voormalig profvoet-
ballers in het strijdperk tegen een 
team van HFC. Men  koos men 
er afgelopen zaterdag 5 januari 
voor het eerste zaterdagteam op 
te stellen. 
De wedstrijd eindigde in een keu-
rig 3-3 gelijkspel. Helaas neemt 
het aantal aansprekende ex- in-
ternationals af. Hoe mooi was 
het geweest als Kuijt, Van der 
Vaart of Robben aanwezig kon-
den zijn. Hoe anders was dat bij 
de ex-Leeuwinnen. De dames 
die de afgelopen jaren het vrou-
wenvoetbal in Nederland kleur 
hebben gegeven. Voor de eer-
ste maal ontvingen zij een uitno-
diging om als voorwedstrijd te-
gen een team van vrouwen uit 
de regio te komen spelen. De ex-
Leeuwinnen stonden in de rij om 
te mogen meedoen. Hoewel het 
regioteam heel goed partij gaf, 
bleek de klasse bij de voormali-
ge profs toch net iets beter te zijn. 
Met leuk en attractief voetbal sta-
len de vrouwen de show. Met een 
4-3 score in het voordeel van de 
Leeuwinnen kon iedereen vrede 
hebben. Het vragen om handte-
keningen duurde, na afloop van 
de 90 minuten voetbal, dan ook 
lang. Vooral jonge meisjes ston-

den in de rij om een krabbeltje 
op hun shirt of programmaboek-
je te versieren. De 2500 toeschou-
wers die zaterdag 5 januari aan-
wezig waren, hebben zeker een 
goede indruk gekregen van het 
vrouwenvoetbal en het gebeuren 
van alles daar omheen. Een gro-
te tent, livemuziek en heel veel 
handjes schudden om elkaar een 
prachtig 2019 te wensen.
De introductie van het vrou-
wenvoetbal tijdens de Nieuw-
jaarswedstrijd zal zeker een ver-
volg krijgen. Daarnaast hoopt 
HFC, hoewel ze daar zelf wei-
nig invloed op kunnen uitoefe-

nen, volgend jaar ook bij de he-
ren een paar aansprekende na-
men te kunnen presenteren. De 
traditie begon in 1923. Er is in de 
96 daaropvolgende jaren 85 keer 
gespeeld. Elf wedstrijden konden 
niet doorgaan wegens weersom-
standigheden, een tribunebrand 
en de oorlogsjaren. De ex- Inter-
nationals wonnen 46 maal te-
gen HFC: 25 en er werd 14 keer 
gelijkgespeeld. Ook in 2020 zal 
deze dag weer op het program-
ma staan en wel op zaterdag 4 
januari. 

Eric van Westerloo

Fotografie: Robert van Koolbergen

Bridgers Bel Air
Heemstede - 152 bridgers deden 
mee aan de bridgebijeenkomst in 
het GSV-gebouw te Heemstede 
op zaterdag 5 januari.

Tiny Molenaar kwam met Loes 
Verburg (Joke Meijer was afwe-
zig) en behaalde 50,75%, ondanks 
deze score behield het paar zicht 
op de eindzege. Elly v. Schaik en 
Tiny Schuijt lieten de kans liggen 
om uit te lopen. Zij kwamen niet 
verder dan 52,71%. Ook Dessa Ra-
mic en Wim Wonink hebben al-
les nog in eigen hand. Hun sco-
re van 50,21% was teleurstellend. 
Ans Heemskerk speelde met Ria 
Marchand en werd eerste met 
58,33%. Tonny Lammers die met 
Carien v. Donselaar speelde werd 
tweede met 54,71%. Twee echt-
paren, Agnes en Richard Kemper 
en Carla en Hans Verdonkschot 
waren niet in goeden doen. Met 
36,46% en 32,29% eindigden zij 
onderaan. Tiny Uitendaal speel-
de met Joke v. Dam. Hun regle-
mentaire score van 55% was goed 
voor een stijging van 5 plaatsen 

op de ranglijst. Maar net nog in de 
degradatiezone.
Met een score van 59,58% ble-
ven Vera Bruijn en Ed Ploeger eer-
ste in de B groep. Gerard Olijer-
hoek speelden met Dea Alders 
en de 55% was goed voor het be-
houden van plaats twee. Ook An-
nemique v.d. Gullik kwam met 
een invaller. Met Wouter Wolters 
kreeg zij 55% en bleef derde. Els 
Berndsen met Henriette Heijden-
daal en Hermine Burgers met 
Truus Jansen nestelden zich in 
de top tien. Lenie Houtkamp en 
Ineke Jonkers zakten van de ze-
vende plaats naar de veertiende 
omdat zij maar 45% bij konden 
schrijven. 
Ellie Warmerdam en Corrie Zand-
vliet hebben nu al hun doel be-
reikt. Met een score van 56,60% 
staan zij nu op plaats twaalf en 
dat geeft in februari recht op een 
plaats in de B groep. Eens kijken 
of zij dat niveau aankunnen. Hun 
grote doel is om de A lijn te halen 
en dan moeten zij in de top zes 
zien te komen. Tineke Allaert en 
Tea v.d. Zee klommen van plaats 
eenenvijftig naar drieëndertig 
met hun score van 56,60%. 

Film & Lunch
Heemstede - Donderdag 17 
januari kunt u een gevoelige 
dramafilm bekijken bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, met 
aansluitend een lunch.

De film begint om 10.30 uur.
Het verhaal gaat over een 
moeder die plaatselijke po-
litiechef wil dwingen om 
meer aandacht te schenken 
aan de moorzaak van haar 
dochter. Dit heeft veel im-
pact op de bewoners van 
het stadje.

Voor meer informatie over 
de titel en de inhoud van 
deze film kunt u bellen met 
023-5483828. De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. De 
entree is €13,50 inclusief 
lunch.

Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Meeste ingezamelde kerstbomen?
Heemstede - ‘Ik las via Facebook 
om je grootste inzameling kerst-
bomen foto op te sturen’, begint 
Masja Flintrop uit Heemstede. 
Ze vertelt verder in haar mail: 
‘Onze zoon Finn van 8 heeft 
met twee vriendjes dit in onze 
buurt op touw gezet. Onze tuin 
hebben we opengesteld en er lig-

gen inmiddels 100+ bomen! Dit is 
in de Rijnlaan. Als ze er een vin-
den slepen ze hem achter hun 
fiets aan met een touw. Te grap-
pig! Geweldige bezigheid deze 
kerstvakantie. Elke dag waren ze 
er druk mee. Maar ik als moeder 
ben blij dat ze morgen onze tuin 
uit gaan.’
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GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

 

 

 

 

 

 

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Heemsteder 
Visserstraat 10 | 1431 GJ Aalsmeer

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl/kabalen-opgeven

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing  
- Maximaal twee kabaaltjen per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 
 weigeren 
* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

Als uw kabaal niet aan deze voorwaarden voldoet, kiest u voor 
een betaalkabaal. Kosten daarvoor zijn € 13,- over te maken op:  
NL57 RABO 013 16 75 850 o.v.v. het aan te bieden of te vragen onder-
werp. Afgeven/opsturen kan ook: doe dan de bon met € 13,- in een 
envelop. Kantooradres: Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
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Heemstede - Op donderdag 24 
januari vieren duurzaamheids-
coöperatie HeemSteeds Duurza-
mer en Heemsteeds netwerk van 
business vrouwen ‘Onderneem-
steeders’ het nieuwe jaar, tijdens 
een borrel vanaf 17.00 uur bij 
De Heerlijkheid aan de Raad-

huisstraat 62 in Heemstede. Voor 
de Onderneemsteeders is dit nu 
de vierde keer dat zij dit organi-
seren.

Er komen verschillende betrokke-
nen van HeemSteeds Duurzamer. 
Zij vertellen meer over lopen-

de projecten zoals ‘HeemSteeds 
Gezwam’, het circulaire business-
idee om koffiedik in te zamelen 
in Heemstede voor de kweek van 
(oester)zwammen en de geplan-
de energie-estafette voor onder-
nemers en winkeliers in Heem-
stede.

Nieuwjaarsreceptie Onderneemsteeders 
en HeemSteeds Duurzamer

Heemsteedse inwoners in de prijzen
Heemstede - Een grote verras-
sing voor negen bewoners van 
het Res Novaplein in Heemste-
de. Op hun postcode 2101 XV is 
de ‘Buurt-Ton’ van 100.000 eu-
ro gevallen in de trekking van de 
Postcode Loterij, zo werd afgelo-
pen zaterdag bekendgemaakt. 
De winnaars verdelen deze prijs 
met elkaar.

Afgelopen zaterdag zijn de vol-
gende bedragen gewonnen:
- 20.000 euro (1 winnaar)
- 10.000 euro (8 winnaars)
 
De bedragen lopen uiteen omdat 
de verdeling van het geldbedrag 

afhankelijk is van het aantal mee-
spelende loten.
 
Buurt-Ton
De Buurt-Ton is naast de Postco-
deStraatprijs een vaste prijs van 
de Postcode Loterij die wekelijks 
wordt bekendgemaakt. De prijs 
van 100.000 euro wordt verdeeld 
over het aantal deelnemers in de 
winnende postcode. De hoog-
te van het geldbedrag is afhan-
kelijk van het aantal meespelen-
de loten.

Foto: archiefbeeld Postcode Loterij 
Fotocredits Roy Beusker Fotografie

‘U bevindt zich niet in Voeren’
Heemstede - In België, pal onder Luxemburg, 
ligt de gemeente Voeren. Ja, die plaats bestaat! 
Het bord op de foto hangt echter in Heem- 
stede, niet om aan te geven waar u zich niet 

bevindt, maar om bezoekers erop te attende-
ren geen beesten (bij) te voeren.

Een lachmomentje waard…

Foto: Joop Baneke

Laatste ronde voor de
Douwe Egberts punten en Oud Geld
Regio - Voor alle mensen die nog 
van plan waren om de Lions Club 
Haarlemmermeer te helpen naar 
een nieuw record wat betreft de 
inzameling van DE-punten zijn 
er nog maar een paar dagen te 
gaan. De laatste inzamel dag is 
zaterdag 12 januari. Het  bijna on-
gelooflijk Nederlandse record van 
ruim 1.3 miljoen DE-punten van 
vorig jaar lijkt een utopie. Maar 
waar nog steeds de punten van-
daan komen is een raadsel, maar 
er zijn er nog steeds aardige men-
sen die hun zorgvuldig jarenlang 
gespaarde punten toch willen 
doneren aan de actie van de Li-
ons Club. 

De goede doelen voor de punten- 
en muntenactie zijn: Voedselbank 
Haarlemmermeer en de Oud en 
Vreemd Geld actie voor de ‘Wil-
de Ganzen’. Geld is voor oogope-
raties, vrijwillig uitgevoerd door 
artsen ook onder meer uit Neder-
land. De (combi) inzameldozen 
staan in kerken en alle 26 dorps-
huizen van de stichting ‘Maatvast’ 
in Haarlemmermeer. Verder in 

Archieffoto

Toosten met koor 
Haarlemmer Olie
Regio - Op zondag 13 januari 
geeft het Gemengd Koor Haar-
lemmer Olie onder de bezielen-
de leiding van Leny van Schaik 
in de Groenmarktkerk te Haar-
lem (Nieuwe Groenmarkt 22) zijn 
traditionele Nieuwjaarsconcert.
Aanvang is 15.00 uur en de toe-
gang vrij (na afloop collecte).

Arthur van Dijk aan de slag
als commissaris van de Koning
Regio - Noord-Holland heeft een 
nieuwe commissaris van de Ko-
ning. Arthur van Dijk is 7 janua-
ri geïnstalleerd als voorzitter van 
Provinciale Staten. Hij kreeg de 
officiële voorzittershamer over-
handigd in de Statenzaal van pa-
viljoen Welgelegen, het hart van 
de provinciale democratie van 
Noord-Holland.
Nog voor zijn officiële installa-
tie maakten 20 Noord-Hollanders 
maandag 7 januari al kennis met 
Arthur van Dijk. Tijdens een spe-
ciale lunch in paviljoen Welgele-
gen wisselden zij met de commis-
saris en zijn vrouw van gedachten 
over zijn nieuwe rol en belangrijk-
ste thema’s, met duurzame ener-
gie, milieu en vervoer als belang-
rijke aandachtspunten.

Inwoners
Een aantal van deze Noord-Hol-
landers had zelf ook meegedacht 
over de profielschets van de nieu-
we commissaris, door de enquê-
te in te vullen waarmee Provin-
ciale Staten (PS) de wensen van 
de Noord-Hollanders heeft ge-
peild. Een mooie manier om de 
Noord-Hollanders te betrekken 
bij de uiteindelijke keuze, aldus 
Van Dijk. “Ik voldoe ongetwijfeld 
niet aan alle eisen van het profiel, 
maar hoop wel dat ik hier voor 
een groot deel invulling aan kan 
geven. Ik zal ook veel naar buiten 
gaan om de inwoners op te zoe-
ken en verwacht dat jullie ook 
naar ons toekomen.”

Verwachtingen
Arthur van Dijk werd welkom ge-
heten door de vicevoorzitter van 
PS, Zafer Yurdakul. Hij gaf aan dat 
het voortaan aan Van Dijk is om 
de Statenvergaderingen te leiden 
en om recht te doen aan het po-
litieke debat en aan de vrije me-
ningsuiting. Daarna spraken de 
fractievoorzitters in PS en gede-
puteerde Post namens Gedepu-
teerde Staten hun verwachtingen 
uit en wensten hem veel succes. 
Als verrassing kwam Ron van Dijk, 
de broer van de commissaris van 
de Koning, ook aan het woord 
met een persoonlijk verhaal over 
de kwaliteiten van Van Dijk.

De ontmoeting
Arthur van Dijk benadrukte als 
laatste spreker dat het gaat om 

de ontmoeting, elkaar zien en 
spreken, en vooral elkaar vinden. 
“Ook daarom ga ik de provincie 
in, op bezoek bij onze gemeen-
ten, in gesprek met onze burge-
meesters. Elkaar op tijd vinden 
en aanspreken is niet alleen nut-
tig, maar ook nodig, zeker als we 
het samen, ondanks eventuele 
verschillen, willen rooien.” Na zijn 
toespraak nam Van Dijk de voor-
zittershamer van PS in ontvangst. 

17e commissaris van de Koning
Zijne Majesteit de Koning heeft 
Arthur van Dijk op 5 december 
2018 beëdigd als de nieuwe com-
missaris van de Koning van de 
provincie Noord-Holland, per 1 
januari 2019. Hij is daarmee de 
zeventiende commissaris van de 
Koning in deze provincie.

Van Dijk aan de slag als commissaris van de Koning van Noord-Holland.

‘de Oase Zwaanshoek’, ‘Praatpunt 
Abbenes’, ‘Dorpshuis Buitenkaag’,  
‘de Kern Weteringbrug’, ‘de Ree-
de Rijsenhout’, ‘de Olm Zwanen-
burg’, in Nieuw-Vennep bij ‘Bru-
na’, in de Symfonie en bij ‘Vomar’ 
in Badhoevedorp.  Rechtstreeks 
bij de Voedselbank, Debbemeer-

straat  29 of  bij Jan de Jong (Li-
ons), Egholm 37, beide in Hoofd-
dorp, is ook mogelijk.

Tot slot kunt u nog inleveren bij 
‘Het Brandpunt’, Hoofdweg 770 
te Hoofddorp, dan op 15 en 18 ja-
nuari, tussen 13.00 en 17.00 uur.

Fantasie en realisme bij nieuwe lichting Waagkunstenaars
Regio - De komende weken ex-
poseren zes nieuwe leden van 
de Kunstenaarsvereniging KZOD 
(Kunst Zij Ons Doel) in het histo-
rische gebouw De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Als een van 
de oudste kunstenaarsverenigin-
gen van ons land maakt KZOD 
de laatste jaren een gestage in-
stroom door van nieuw talent, 
hetgeen zonder meer van toepas-
sing is op dit zestal beeldend kun-
stenaars, afkomstig uit de gehele 
regio. Toeval of niet, de inbreng 
van de vier vrouwelijke beeldend 
kunstenaars onderscheidt zich 
qua onderwerp en uitwerking in 
hoge mate van de twee mannelij-
ke collega’s. 

De werken van Eveline, Jolanda, 
Larissa en Miep kunnen als zeer 
fantasievol,   verrassend en ge-
varieerd qua thema worden be-
stempeld. Miep den Haan uit 
Hoofddorp geniet bekendheid 
met werken waarin zij mens en 
dier in een kwetsbare rol toont. 
In haar ge-exposeerde schilderij-

en blijven veel onderwerpen let-
terlijk in de lucht hangen, ze zijn 
bijzonder qua uitwerking met 
oog voor details. Het resultaat: 
mooie licht-donkerbeelden met 
een bijzonder effect. Weer ge-
heel anders dan de kleurrijke col-
lages van Eveline Vos waarbij de 
aandachtige kijker steeds op het 
verkeerde been wordt gezet. Een 
bewust streven naar vervreem-
ding zo luidt  het adagio van Eve-
line. Zowel bij Larissa Neslo als bij 
Jolanda Kanters is er sprake van 
een soort zoektocht in tijd en 

ruimte. Bij Jolanda (schilderijen 
en foto’s) zelfs letterlijk: zij gaat 
er vaak op uit om zich door mens 
en omgeving te laten inspire-
ren hetgeen resulteert in werken 
met een interessant thema als 
‘De maakbare mens’. Bij Laris-
sa Neslo is veel meer sprake van 
een innerlijk zoekproces. Een ver-
diepen in het bewustzijn speelt 
daarbij een belangrijke rol, daar-
naast is zij gefascineerd  door an-
dere culturen, mythen en sprook-
jes. Kortom: een beeldend  kun-
stenares met een geheel eigen 
handschrift! 

Geheel afwijkend qua stijl en on-
derwerp zijn de portretten van 
Sam de Jongh en Marcel Kooij. 
Sam de Jongh exposeert een 
viertal grote portretten van vrou-
wen waarbij bescheiden lichte 
tinten veelal de boventoon voe-
ren. Goed en vakkundig geschil-
derd. Qua kleurpalet weer heel 
anders dan het werk van Marcel 
Kooij uit Bennebroek die met zijn 
ingetogen en verfijnde tekenin-

gen de bezoeker van de Waag tot 
zorgvuldig bestuderen noopt. 

De werken van dit zestal nieuwe 
leden zijn te bezichtigen vanaf 
zaterdag 12 tot en met zondag 27 
januari in Galerie De Waag, Spaar-
ne 30 te Haarlem.
De feestelijke opening van de-
ze tentoonstelling door voorzit-
ter Ellen Wolff vindt op zondag 
13 januari om 15.00 uur plaats tij-
dens de nieuwjaarsreceptie van 
de kunstenaarsvereniging.

Zie ook www.kzod.nl.

Larissa Neslo.
Miep den Haan.
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Eric J. Coolen over zijn werk in de Klare Lijn:
“Industriële ontwerpen vind ik prachtig”
Heemstede - Rasechte Haarlem-
mer en meervoudig onderschei-
den Eric J. Coolen is illustrator 
en grafisch ontwerper. Hij han-
teert voornamelijk twee teken-
stijlen: de Klare Lijn en de pot-
loodschets. Hij tekent eigen werk 
en werkt in opdracht van uitge-
verijen, kranten, organisaties en 
particulieren. Eric exposeert op 
dit moment in het raadhuis met 
tekeningen van Heemstede. De-
ze expositie is daar te zien tot en 
met 25 januari. Onder meer de 
Heemsteedse watertoren, ’t Mo-
lentje van Groenendaal en het bi-
bliotheekgebouw van Plein1 zijn 
door Eric prachtig treffend weer-
gegeven. Zondag 23 december 
was Eric Coolen tevens te gast bij 
Boekhandel Blokker, waar hij zijn 
‘Heemstede doe-spel- en kleur-
boek’ met deze tekeningen sig-
neerde. 

Eric: “Deze beelden van Heem-
stede zijn herinneringen uit mijn 
jeugd, omdat mijn moeder daar 
geboren is. In de eerste instantie 
wilde mijn vader niet dat ik teke-
naar werd maar een studie ging 
doen. Ik ben toen tandtechniek 
gaan studeren en ben jarenlang 
tandtechnicus geweest. Het teke-
nen deed ik erbij. Uiteindelijk ben 
ik fulltime gaan illustreren en gra-
fisch gaan ontwerpen. 

De Klare Lijn is vooral bekend ge-
worden door Belgische stripte-
kenaar Hergé, die Kui�e teken-
de. Ik ben groot fan van het werk 
van Hergé en door zijn tekenwerk 
geïnspireerd geraakt. Zodoende 
ben ik ook in deze stijl gaan teke-
nen, die in België ‘La Ligne Clai-
re’ heet. Hergé heeft stellig het al-
leenrecht op Kui�e behouden en 
uitdrukkelijk op zijn sterfbed ge-
zegd dat er geen nieuw Kui�e-
album meer mocht uitkomen. In 
Nederland is deze stijl bekend ge-
worden door de Haarlemse teke-
naar Joost Swarte. Joost Swarte is 
eigenlijk de uitvinder van de Ne-
derlandse uitdrukking Klare Lijn. 
In opdracht voor Joost Veerkamp, 
eveneens Klare Lijnillustrator, heb 
ik postzegels in zijn Hemeldoos 
getekend.

Overigens werk ik wel met meer-
dere tekenstijlen: ik begin altijd 
met een potloodschets. Deze 
schets trek ik vervolgens over in 
de Klare Lijnstijl. Ik scan deze te-
kening in om deze met de com-
puter in te kleuren. Daarbij let ik 
zeer op het kleurenpalet om een 
bepaalde sfeer te creëren. Som-
mige opdrachtgevers willen ech-
ter graag dat ik de tekening in-
kleur met waterverf. Zelf houd 
ik van industriële ontwerpen, 
ik vind ze prachtig. Ik maak ei-

genlijk van alles: beelden, (glas-
in-lood)ramen, wanden, etala-
ges, klokken en uithangborden, 
naar gelang de opdracht. Ik heb 
zelfs voor het Vellesan College in 
IJmuiden het ontwerp gemaakt 
voor een kluisjeswand. Mijn twee 
dochters hebben eveneens ge-
kozen voor een creatieve carriè-
re. Mijn oudste dochter zit op de 
Breitner Academie in Amsterdam 
en mijn jongste dochter studeert 
bouwkunde aan de TU Delft. Mijn 
zoon studeert biologie aan de 
UvA. We zijn samen bezig met 
een boek dat ‘Natuurlijk Haarlem’ 
gaat heten. Ik verzorg hiervoor de 
illustraties. 

Naast tekenen maak en schrijf ik 
ook graag muziek. Ik speel in de 
band ‘Het Ampzing Genootschap’, 
genoemd naar de illustere domi-
nee Samuel Ampzing, die zich in 
de 16 en 17e eeuw verzette tegen 
de leenwoorden in de Nederland-
se taal. We hebben weleens bij ca-
fé ‘De Eerste Aanleg’ opgetreden. 
Daarnaast schreef ik ooit de mu-
ziek voor het nummer ‘De dich-
ter en de stad’ van Rob de Nijs. 
De tekst is van Bies van Ede.” 

Meer informatie op:
www.ericjcoolen.nl. 

Bart Jonker

Eric J. Coolen voor zijn ontwerp van de kluisjeswand op het Vellesan College in IJmuiden (foto: Eric J. Coolen).

Geen tariefsverhoging marktgelden 
Heemstede - Het gaat over klein 
bier, maar moet gezien worden 
als een gebaar van de gemeente 
aan de marktkooplui. In de belas-
tingverordening, die de gemeen-
teraad uiterlijk in de maand de-
cember moest goedkeuren, werd 
het tarief voor een vaste of dag-
plaats met 2,4% verhoogd.

Al met al een zeer geringe verho-
ging per standplaats. D66 en HBB 

wilden daarmee een gebaar ma-
ken en stelden voor de verhoging 
te schrappen. Het is de politiek 
opgevallen dat er plaatsen op de 
markt onbezet blijven. Niet dat 
met het intrekken van de voorge-
nomen verhoging het nu ineens 
storm zal lopen, maar voor de 
ondernemers die er nog wel zijn 
is het een vriendelijk gebaar. De 
Wit (CDA) had liever gezien dat 
de €1.100 die de gemeente nu 

aan inkomsten derft aan de bur-
gers wordt gegeven. Ook de VVD 
en GroenLinks vonden het geen 
goed plan.
Bij de stemming bleek dat D66, 
HBB en PvdA met een nipte meer-
derheid het schappen van de ver-
hoging zagen aangenomen. De 
verhoging in 2019 gaat nu dus 
niet door. 

Eric van Westerloo

Lezing ‘Literatuur langs het Spaarne’
Regio - Met een estafettetocht 
van 1400 km door Nederland 
proberen 60 roeiverenigingen 
zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor onderzoek door het Prin-
ses Maxima Centrum voor Kin-
deroncologie. Natuurlijk doet de 
Heemsteedse roeivereniging Het 
Spaarne ook mee: op zaterdag 
13 juli dit jaar vaart de karavaan 
langs tijdens de KiKaRow, met in 
de speciale roeiboot ‘The Vin’ be-
kende roeiers en kinderen die van 
kanker zijn genezen. 
Om dit onderzoek mogelijk te 
maken geven allerlei deskundi-
gen de komende maanden be-
langeloos lezingen op het club-
huis van Het Spaarne. Iedereen is 
van harte welkom op de derde le-
zing op maandag 14 januari, dit-
maal met thema ‘Literatuur langs 
het Spaarne’.
De lezing wordt gegeven door 
Wim Vogel, neerlandicus en au-

teur van verschillende literai-
re wandelgidsen door Haarlem, 
Heemstede, Bloemendaal en 
Overveen.
 
Het Spaarne stroomt                                                                                                   
het Spaarne stroomt
het Spaarne stroomt voorbij… 
schreef Lennaert Nijgh in zijn 
ode aan de rivier die Heemste-
de en Haarlem omringt.  Wim Vo-
gel laat u met een heel andere 
blik kijken naar de boorden van 
het Spaarne en voert de toehoor-
ders van het Drostepand in Haar-
lem naar de Ringvaart bij Cruqui-
us. Vogel leidt u vervolgens langs 
plaatsen die een link hebben met 
Harry Mulisch, Herman Gorter, 
Slauerhoff, L.H. Wiener, Kees Ver-
wey, Theo Thijssen en Godfried 
Bomans.
Kaarten (10 euro per persoon, 
inclusief koffie/thee) zijn voor-
af te bestellen via kikarow@hets-

paarne.nl. Betaling kan op maan-
dag 14 januari aan de zaal, Maris-
plein 5, Heemstede. Aanvang le-
zing: 20.00 uur, zaal open vanaf 
19.30 uur.
Meer informatie over Rondje 
Nederland vind je op:
www.kikarow.nl.

Wim Vogel.

Ella en Nicolas van Poucke met 
Beethovenprogramma in de Oude Kerk
Heemstede - De twee toptalen-
ten, broer en zus Nicolas en Ella 
van Poucke, zijn dankzij hun in-
tensieve samenwerking een uit-
zonderlijk op elkaar ingespeeld 
duo. Het tweetal treedt zaterdag 
12 januari op in de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein, om 20.15 
uur.
Celliste Ella maakte al op 10- 
jarige leeftijd haar debuut in het 

WNF-activiteit voor kinderen:
pinda-slingers en vetbollen maken
Regio - Help vogels de winter 
door! Kom op zaterdag 26 januari 
tussen 13.00 en 16.00 uur met het 
WNF-regioteam vogelvoer ma-
ken in tuincentrum De Oostein-

de, filiaal Vijfhuizen (op de grens 
van Haarlem). Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar betalen voor de-
ze activiteit €5 en rangers €4,50. 
Het tuincentrum stelt materiaal 

ter beschikking. De gehele op-
brengst komt ten goede aan het 
WNF. Graag vooraf aanmelden 
door een e-mail met NAW-gege-
vens te sturen naar meerenbol-
lenstreek@wnfregioteam.nl.
In de winter vinden vogels die 
hier overwinteren moeilijk voed-
sel. Zo zijn er veel minder za-
den, bessen, insecten en slak-
ken. Daarbij kost het vogels in 
de winter veel energie om hun li-
chaamstemperatuur op 40 gra-
den te houden. Ze kunnen daar-
om extra voedsel gebruiken. Tij-
dens de activiteit leren de vrijwil-
ligers van het WNF kinderen hoe 
zij met allerlei leuke en verant-
woorde voorwerpen vogelvoer 
zoals pinda-slingers en vetbol-
len kunnen maken. Ook kan jong 
en oud bij de WNF-stand terecht 
voor verkoop en informatie.
Het tuincentrum vind je aan de 
Schipholweg 1088.

Concertgebouw. Sindsdien heeft 
zij in alle grote zalen van Neder-
land opgetreden en in vele be-
langrijke concertzalen in Europa, 
Azië en de Verenigde Staten.
Zij won vele prijzen waaron-
der Prinses Christina Concours, 
het Nationaal Celloconcours, de 
Avond van de Jonge Musicus. In 
2017 won zij de Grachtenfestival-
prijs. ‘De intensiteit van haar spel, 
de prachtige toonvorming en 
feilloze techniek maken haar een 
muzikale persoonlijkheid van uit-
zonderlijke klasse’ aldus het jury-
rapport. 
In 2014 werd Ella als Nederlandse 
‘rijzende ster’ door het Concert-
gebouw uitgenodigd twee Carte 
Blanche concerten te geven. 
Ook pianist Nicolas won vele prij-
zen, zoals het Prinses Christina 
Concours (2006), het Steinway 
& Sons Concours (2006). Tijdens 
de European Union Competition 
(2009) won hij een prijs voor de 
beste uitvoering voor een werk 
van J.S. Bach en tijdens het Nati-
onaal Pianoconcours 2010 van de 
YPF werd Nicolas verkozen tot de 
beste deelnemer in zijn leeftijds-
categorie. 
Behalve solist is Nicolas ook een 
gepassioneerd kamermusicus. Hij 
werkte samen met o.a. Christiaan 
Bor,  Godfried Hoogeveen, het 
Rubens Quartet.  In 2012 speelde 

Nicolas samen met Emmy Verhey 
het pianoquintet van Brahms in 
de Nieuwe Kerk in aanwezigheid 
van Koningin Beatrix.
Als voorschot op het Beethoven-
jaar in 2020 speelt het duo za-
terdag Sonates van Beethoven: 
Opus 5,102 en 69.  
De entree voor dit concert is 
€19,50 en kaarten koopt u via 
www.podiaheemstede.nl of de 
theaterlijn 023-5483838 dan wel 
op de avond van het concert aan 
de zaal.

Ella van Poucke (foto: Simon van 
Boxtel

Open Inloop Seniorweb
Heemstede - Met een thema-
presentatie over de app ‘Foto’s in 
Windows 10’ gaat Seniorweb het 
nieuwe jaar in. Op dinsdag 15 ja-
nuari kunt u bij hen terecht van 
10.00 tot 12.00 uur met al uw vra-

gen over uw smartphone of ta-
blet. U kunt dan ook uw eigen ap-
paraat meenemen. In de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. Opge-
ven kan via www.wijheemstede.
nl of 023-5483828.

Trefpunt-WIJ Lezing
‘Tussen Kunst en Kitsch’
Heemstede - Willem de Winter 
presenteert bij WIJ Heemstede 
op dinsdag 22 januari een lezing.
De lezing zal gaan over Willem’s 
belevenissen in de kunst.
-  taxeren (hoe kom je tot een 

waarde oordeel)
-  tussen Kunst & Kitsch
-  de ontdekking van een Mondri-

aan in het najaar van 2018
-  andere bijzondere vondsten en 

werken die hij onder handen 
heeft gehad.

-  smaak en mode, hoe ziet de 
markt er anno 2019 uit ?

Na de pauze is er ruimte voor een 
publiekelijke bespreking van de 
door het publiek meegebrachte 
schilderijen, aquarellen, tekenin-
gen en etsen. Deze middag be-
gint in de Luifel, aan de Herenweg 
96 om 13.30 uur. De entree is €5,-.

Reserveren doet u via www. 
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Cursisten ‘beeldende 
vorming’ exposeren
Heemstede - Bij WIJ Heemste-
de in de Molenwerf kunt u van-
af nu tot maandag 28 januari al-
lerlei werk bekijken van mensen 
die een creatieve cursus bij WIJ 
Heemstede hebben gevolgd op 
het gebied van beeldende vor-
ming.
Om de drie weken zal er een nieu-

we tentoonstelling te zien zijn 
van de verschillende groepen die 
daar hun leslocatie hebben.

De eerste groep bestaat uit cur-
sisten, die dit jaar zonder do-
cent een vaste groep vormen. Ve-
len hebben al jaren schildererva-
ring en delen elkaars passie. Ie-

der heeft daardoor een eigen 
stijl ontwikkeld waardoor er een 
grote diversiteit ontstaat. Iedere 
week aan het eind van hun schil-

dersessie, beoordelen zij elkaars 
werk en de voortgang daarin. Ie-
dere deelnemer werkt op vrije 
basis met behulp van acryl en/of 
olieverf.

Er is een selectie gemaakt van 
hun werk en kan bezocht wor-
den op de locatie WIJ de Molen-
werf aan de Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. De locatie is vrij toe-
gankelijk op maandag, woens-
dag, donderdag en vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur. De expositie is 
gratis te bezoeken.
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Hoe je veel geld bespaart en rijk 
met pensioen gaat…

Een elektrische auto (graag de-
len met je buren…), een warm-
tepomp en zonnepanelen. De 
klimaattafels (al weken Ed Nij-
pels in het nieuws brrr) heb-
ben wilde plannen gemaakt. 
Je moet investeren in de toe-
komst. Gelukkig krijg je een 
beetje subsidie en gaan je vas-
te lasten omlaag. 

Huh? Gas wordt duurder en 
de BTW op gezond eten is om-
hoog. Alles voor een goede 
toekomst. Gek hè? Een beter 
klimaat begint bij jezelf. Beet-
je jammer dat het niet geldt 
voor de grootste vervuilers in 
dit land. Er worden gele hesjes 
verwacht… 

25 jaar geleden zou je je waarschijnlijk niet druk hebben ge-
maakt. Nu zie je het anders.  Binnenkort ga je met pensioen. En 
of dat nou nog 10 jaar duurt of 1… Je moet iets ondernemen. Je 
staat ermee op en je gaat ermee naar bed. Je inkomen wordt la-
ger. Nu gaat het allemaal nog prima. Je boodschappen, je vas-
te lasten en je hypotheek. Het lukt elke maand. Sparen is lastig, 
maar je hebt geen klagen.

Toch lig je wakker. Hoe moet het straks. Er zal toch ook nog een 
keer of 2 (3) een andere auto moeten komen (zonder te delen 
a.u.b.) Leuke dingen doen en bovenal je moet ook eten. Had je 
nou maar meer gespaard.

Stel dat het  zo zwart wit niet is. Er ook hele goede regels zijn 
bedacht. Voor jouw toekomst. Wat zou dat voor jou betekenen? 
Rust in je hoofd, lekker slapen en vol vertrouwen verder?

Dat kan door je hypotheek beter in te richten. Speciaal voor jou 
toetsen we op basis van werkelijke lasten, je krijgt een nieuwe 
looptijd van 30 jaar en een veel lagere rente.

Alle informatie hierover èn een gratis berekening krijg je bij HIP. 
Bel voor een vrijblijvende afspraak. 

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

(editorial)

Nieuwe schilderijen en keramiek bij 
‘Sfeervol bijzonder/mooi’
Heemstede - Bij Sfeervol bijzon-
der/mooi worden de schilderijen 
die in de winkel worden tentoon-
gesteld, iedere drie maanden ver-
vangen. Zo komen meerdere, 
meest Heemsteedse kunstenaars, 
aan bod.
Dit kwartaal zijn dat de schilde-
rijen van Dick van Groen, 78 jaar 
oud. Dick is gepensioneerd hoofd 
facilitaire dienst van VNU en schil-
dert al zo’n dertig jaar. Echter, tij-

dens zijn werkzame periode af en 
toe, maar na zijn 65ejaar regelma-
tiger.
Hij is een puur selfmade schilder, 
die in acryl schildert, vaak kleur-
rijke schilderijen aflevert, maar 
soms ook in zwart/wit. Daarnaast 
maakt hij ook pentekeningen.
Kitty Hollink creëert al vele jaren 
keramiek en staat daarmee ook 
op de Kunstmarkt in de Jan van 
Goyenstraat. Zij vernieuwt zich-

zelf regelmatig. Dit keer toont ze 
de schotels en vazen die zij de 
laatste tijd heeft gemaakt, even-
als de kunstige appels.
En uiteraard kunt u bij Sfeervol 
bijzonder/mooi ook terecht voor 
nog meer cadeaus, maar ook voor 
een goede kop koffie of thee, en 
stuk appeltaart of een brood-
je. Het adres is Jan Miense Mole-
naerplein 8, Heemstede. Kijk ook 
op www.sfeervol.nu

Nieuwjaarsreceptie ondernemers Binnenweg en Raadhuisstraat

Bubbels bij chocolaterie Van Dam
Heemstede - De winkeliers van 
WinkelCentrum Heemstede ko-
men enkele malen per jaar bij el-
kaar, liefst op een winkellocatie 
in een van de winkelstraten. Zo 
waren er bijeenkomsten om el-
kaar te steunen, acties te plan-
nen, even terug te kijken op eve-
nementen en vooruit te kijken. 
De Nieuwjaarsborrel bij chocola-
terie Van Dam is inmiddels tradi-
tie. Die vond plaats op woensdag 
2 januari.

Willem van Dam maakt er al-
tijd wel een apart feestje van. 
Hij had zijn werkplaats nu veran-

derd in een disco waar je echter 
wel gewoon met elkaar kon pra-
ten. Want dat kunnen winkeliers! 
Over hun acties, de dorpspolitiek, 
de  warme zomer, die nieuwe leu-
ke winkels. Tot Willem iedereen 
een goed en succesvol nieuwjaar 
toewenst en heel enthousiast de 
tweeëntwintig nieuwe winkels 
opnoemt die er in de Raadhuis-
straat en Binnenweg zijn bijge-
komen. Hij heeft ze allemaal wel-

kom geheten bij hun openingen. 
Vanaf begin Raadhuisstraat tot 
aan de Bronsteeweg zijn dat: Hoc-
keyrepubliek (vh Amerongen), 
Wassenaar slapen Milco werd 
Morgana. Kota Radja is nu van 
Cindy en bij ECHT komen de 
mannen in het pand ernaast (vh 
Sunnery). Nieuw is Heerlijkheid 
Barbara, Bij Daals in Ma Poele, 
Golf & More (vh Ajewe). Kinky 
Kappers, JP lounge van Jolanda 

Philipse, Hip (vh Bink en Beauty). 
Zus en Zo Jose van Houten, Tien 
Concepts. Juul is nu van Frank 
Deen. In de Koffermeulen is nu 
de Pop up Store Hugo. Richmond 
Skin Clinic Bianca vh Witteveen, 
Norah mode, Cocolian Bis is nu 
van Leanne Jaspers, Fine Art Nails 
zit nu in Riton waar alle bitjes uit 
de laatjes zijn. In Style Kapper 
zit nu in de Bronsteeapotheek. 
Brandweermannen Blekersvaart, 
Oosterwal en Drma2Care Renste. 
Veel nieuwkomers die alle succes 
gegund is om uit te groeien tot 
de local hero’s in hun nieuwe uit-
dagingen.
Gezellige mensen al die winke-
liers die dagelijks te vinden zijn 
achter hun toonbank om u te hel-
pen. Om trots op te zijn!

Ton van den Brink

‘Vlooien’ in Heemstede
Heemstede - In SportPlaza Groe-
nendaal staan op zondag 13 janu-
ari weer vele kramen met leuke 
spullen voor verzamelaars en an-
dere belangstellenden. De Vlooi-
enmarkt wordt gehouden door 
Organisatieburo Mikki en vindt 
plaats tussen 9.30 en 16.00 uur.
Naast huisraad, kleding en meu-
beltjes worden speelgoed en an-
tiek vaak voor heel schappelijke 

prijzen aangeboden. U kunt naar 
binnen voor €2,50. Kinderen tot 
en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben gratis toegang tot 
de markt. Locatie: Sportparklaan 
16, Heemstede.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar Organi-
satieburo Mikki: 0229-244739 of 
244649. Of kijk op: www.mikki.nl.

Nieuwjaarsduik Bronsteevijver:
De kruin moet nat!
Heemstede - Als bewoner van de 
Bronsteevijver geniet Elisabeth 
Grolman van ‘t Net alweer 13 jaar 
van de onderhand traditione-
le Nieuwjaarsduik van haar bu-
ren aan de overkant. “Alle lof voor 
de eerste en enige Heemsteedse 
Nieuwjaarsduik van vereniging 

‘Hakkunwak’”, zegt ze. Ook dit 
jaar is dit traditionele schouwspel 
weer door haar vastgelegd.

“Het is op 1 januari rond 13.15 
uur een gezellige happening aan 
de Bronsteevijver en bij het zien 
daarvan wordt een mens al blij 

in dit kersverse nieuwe jaar! Tien-
tallen mensen staan in de tuin 
rondom vuurkorven en na een 
‘moedindrinkertje’ nemen ze-
ker 10 tot 12 stoere mensen een 
Nieuwjaarsduik in de toch be-
hoorlijk frisse Bronsteevijver. De 
kruin moet nat!” Aldus Elisabeth.

Jazzzangeres van absolute 
topklasse in Zandvoort
Regio - In Theater de Krocht 
treedt zondag 13 januari Debo-
rah J. Carter op. Carter was de af-
gelopen jaren veel te vinden op 
diverse jazzpodia in Europa. Zij 
toert met haar eigen trio, of als 
gaste bij diverse formaties varië-
rend van solo pianist tot orkest. 
Vooral regelmatig in Spanje, waar 
zij ook lesgaf op diverse seminars. 
De jazzzangeres geeft master-
classes over de hele wereld.
Deborah Carter brengt overdui-
delijk haar multiculturele erva-
ringen over in haar muziek. Zij is 
door Music Maker beschreven als 
‘absolute topklasse’, en is een van 
de meest dynamische zangeres-
sen in de jazzscene. Deborah Car-

ter woont tegenwoordig in Am-
sterdam. Stilistisch kan men haar 
plaatsen tussen eigentijdse jazz-
vocalistes als Deedee Bridgewa-
ter, Dianne Reeves en Carmen 
Lundy. Carter is met haar eigen 
vaste band te horen op de mees-
te jazzfestivals in Nederland.
Ze is ook een welkome gaste bij 
verschillende gevestigde jazz-
orkesten als de Hessische Rund-
funk Big Band, The Berlin Jazz Or-
chestra, de Sedavi Latin Jazz Big 
Band, het Metropole Orkest, het 
Timeless Orchestra, The American 
Songbook Orchestra, de Ruud 
Bos Big Band en de Dutch Swing 
College Band, met wie zij in 1999 
voor een toernee maakte met een 

Duke Ellington tribute program-
ma. De begeleiding wordt ver-
zorgd door Jean Louis van Dam - 
piano, Eric Timmermans – bas en 
Gijs Dijkhuizen – drums.
De Stichting Jazz in Zandvoort is 
een initiatief van de Haarlemse 
contrabassist Eric Timmermans. 
In november 2002 begon hij met 
het organiseren van jazzconcer-
ten in Theater De Krocht in Zand-
voort. Dit theater bleek over een 
weergaloze akoestiek te beschik-
ken; een nieuw jazzpodium was 
geboren. De doelstelling van de-
ze concerten is dat de liefhebber 
van jazzmuziek op concertmatige 
wijze van kwalitatief hoogwaardi-
ge jazz kan genieten. U bent wel-
kom op het adres Grote Krocht 
41 in Zandvoort, waar het optre-
den start om 14.30 uur. Toegang 
kost €15,- en kaarten reserveert 
u via www.jazzinzandvoort.nl/ 
reserveren

Via de Route de Soleil rijd 
ik door Frankrijk naar Italië, 
mede om hevige sneeuw-
val voor het grootste deel te 
vermijden. Ik doe deze rit in 
etappes en overnacht dan 
ergens onderweg.

De eerste avondstop was in 
het plaatsje Charmes, tussen 
Nancy en Épinal in het de-
partement Lotharingen. De 
‘charme’ schitterde op 2 ja-
nuari jongstleden volop in 
afwezigheid: alle restaurants 
waren gesloten na de druk-
ke feestdagen. Ik besloot een 
glas wijn te drinken in het 
lokale café. De plaatselijke 
meute van een zeker inteelt-
gehalte, nog sufgefeest van 
Oud en Nieuw en herstel-
lende van een kater, gaapt 
je dan met priemende ogen 
aan, alsof je net uit een ruim-
teschip bent gestapt. Zwaar 
gokkend met krasloten en 
andere loterijrotzooi en toto-
formulieren, die daar volop 
verkrijgbaar zijn. Ons kent 
ons dus.

Het buitenaardse wezen be-
stelde een rode wijn. Het 
meisje achter de bar schonk 
een Mouton Cadet voor me 
in en de verbaasde ogen 
volgden intussen mijn ge-
hele doen laten. Om deze 
blikken te ontwijken keek 
ik naar de tapkast, die voor 
het grootste deel gevuld was 
met, uiteraard, spiritualiën 
van Franse makelij. De eni-
ge plank geëtiketteerd met 
‘Onfranse dranken’ was be-
dekt met chauvinistische 
spinraggen: ze worden hier 
blijkbaar nauwelijks ge-
schonken. Het diner was 
minstens zo charmant te 
noemen en vond plaats in 
een of andere vette kebab-
tent, die als enige open was.

De volgende dag reed ik 
door naar Valence, ruim 50 
km onder Lyon. Het was er 
steenkoud en ik had een ka-
mer gereserveerd in een 
eenvoudig hotel. Eenvou-
dig was het zeker. In de bad- 
kamer een bidet vol vervaar-
lijke scheuren en barsten. 
Een risicovol stuk sanitair: als 
je daar op ging zitten zakte 
je er gegarandeerd door 
heen, met als resultaat je 
achterste in de porselein-
scherven. Niet doen dus.

Ik maak in Frankrijk altijd zo-
iets mee. Ooit in Parijs moest 
ik over de toiletpot heen 
springen om in de douche-
cabine te geraken, of je staat 
onder de douche met ineens 
een losse mengkraan in je 
hand. Ook heb ik eens een 
hotelkamer gehad die on-
der een vlooien zat, een wa-
re hel, afschuwelijk. Mijn ou-
ders kregen nabij Parijs ooit 
bijna de hele wastafel op 
hun schoot, omdat die was 
vastgezet met tape.

Je blijft je verbazen: de Fran-
se slag in alle toonaarden, 
tout va bien…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Franse slag



11 januari
  De Partizanen met de try 
out ‘Het leven an sich’ (caba-
ret). 20.15u. De Luifel, Heren-
weg 96. Entree 18,50 euro. 
www.podiaheemstede.nl.

12 januari
  Ella & Nicolas van Poucke, Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein. 
20.15u. €19,50. Kaartverkoop 
www.podiaheemstede.nl en 
023-5483838.

  Pianiste Daria van den Bercken 
in Museum de Cruquius, om 
20.15u. Kaarten à €23 via www.
cruquiusconcerten.nl of 023-
5563700.

26 januari
  Jazzlegende Ack van Rooijen, 
Oude Kerk, Wilhelminaplein. 
20.15u. €19,50. Kaartverkoop 
www.podiaheemstede.nl en 
023-5483838.

  Kinderen gaan pinda-slingers 
en vetbollen maken voor vo-
gels. WNF-activiteit in Tuincen-
trum de Oosteinde Vijfhuizen, 
Schipholweg 1088. 13-16u. €5 
toegang, rangers: €4,50. Aan-
melden: meerenbollenstreek@
wnfregioteam.nl.

13 januari
  Vlooienmarkt in SportPlaza 
Groenendaal, Sportparklaan 
16. 9.30-16u. Entree: €2,50, 
kinderen t/m 11 jaar onder 
begeleiding gratis toegang. 
Info: Organisatieburo Mik-
ki: 0229-244739 of 244649, 
www.mikki.nl.

  Nieuwjaarsconcert Kunstkring 
Heemstede (Rodion Trio) en 
uitreiking Minerva Cultuurprijs 
aan HVHB, Oude Kerk Heem-
stede, aanv. 14u. Deuren open: 
13.30u. Entree: €10. Toegang 
vrij voor genodigden en leden.

20 januari
  Theeconcert met The Guitar 
Connection, Oude Kerk Heem-
stede. 15u. Gratis toegang, wel 
deurcollecte.

14 januari
  Lezing Wim Vogel ‘Literatuur 
langs het Spaarne’. In kader 
van roeitocht KiKaRow, die 
ook langs Heemstede voert 
(13/7). €10 toegang, Marisplein 
5 Heemstede. Aanv. 20.00 uur, 
zaal open: 19.30u. Meer infor-
matie: www.kikarow.nl.

15 januari
  Open Inloop SeniorWeb in de 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. 10-12u. Thema: Foto’s in 
Windows 10. Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Lezing NVVH-Vrouwennetwerk 
‘Napoleon en zijn vrouwen’, 

▲

oude EHBO-gebouw, Heren-
weg 88a. Entree niet-leden: 
€2,50. Info: 023-5477486 en 
www.nvvh.nl.

  Lezing Leonardo da Vinci in Mi-
laan, door Bart Jonker. 13.30u. 
In de Luifel, Herenweg 96. En-
tree: €5, reserveren: www. 
wijheemstede.nl of 023-
5483828.

22 januari
  Lezing Willem de Winter, be-
kend van tv-programma Tus-
sen Kunst en Kitsch, WIJ Heem-
stede de Luifel, Herenweg 96. 
13.30u. €5,-. Reserveren doet 
u via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

16 januari
  Lezing over Frans Hals en de 
modernen, 10.30 uur. Over 
de huidige tentoonstelling in 
het Frans Hals Museum Haar-
lem. Bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemstede. 
Toegang vrij. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472

17 januari
  Film & lunch bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96. 
10.30u. Titel en reserveren via 
023-5483828. Entree: €13,50.

  Workshop Waar ligt jouw 
grens? WIJ Heemstede, Heren-
weg 96. 20u. Entree: €8. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

17 t/m 20 januari
  Theatercollectief GARP speelt 
‘De Laatste Show’ in het Haar-
lemmerhout Theater, V Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
20.30u. Aanvang, muv van zon-
dag, dan 14.30u. Kaarten: www.
theatercollectiefgarp.nl.

TENTOONSTELLINGEN

T/m 24 januari
  Foto-expositie Astrid van Dom-
selaar-van Ispelen en Marisca 
van der Eem-Wildschut. Raad-
huis Heemstede.

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede. 
Info: www.ericcoolen.nl.

Tot 28 januari
  Werk van cursisten creatie-
ve cursus ‘beeldende vorming’ 
van WIJ Heemstede, te zien in 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11. Ma, woe, don, vrij tussen 
9-16u gratis te bezoeken.

T/m eind maart
  Schilderijen van Dick van 
Groen en keramiek van Kitty 
Hollink bij Sfeervol bijzonder/
mooi, Jan Miense Molenaer-
plein 8. Info: www.sfeervol.nu.
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Nieuwjaarsconcert Kunstkring met 
uitreiking Minerva Cultuurprijs
Heemstede - Op zondag 13 ja-
nuari organiseert de Heemsteed-
se Kunstkring haar Nieuwjaars-
concert. Na afloop van het con-
cert wordt de Minerva Cultuur-
prijs 2018 uitgereikt aan de His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek.  

Nieuwjaarsconcert
Het Nieuwjaarsconcert vindt 
plaats in De Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. 
Aanvang is 14.00 uur en de deu-
ren van de kerk gaan open om 
13.30 uur. Het concert wordt ver-
zorgd door het Rodion Trio, dat 
bestaat uit Diederik Ornée, klari-
net, Annelies Vrieswijk, saxofoon 
en Mark Toxopeus op piano. De 
drie musici studeerden met veel 
succes aan Conservatoria in Am-
sterdam, Groningen, Arnhem, 
Trossingen en Stockholm en heb-
ben elk al diverse Concoursprij-
zen gewonnen. Het Rodion Trio 
heeft in korte tijd naam gemaakt 
als een ensemble dat op basis 
van eigen arrangementen beken-
de klassieke werken opnieuw in-
terpreteert. Dat levert een zo-
wel herkenbaar als verrassend 
Nieuwjaarsprogramma op met 
orkestrale muziek in een huiska-

merbezetting. Componisten als 
Rossini, Corelli en Tsjaikovski ko-
men deze middag op een origi-
nele manier langs. Het Rodion 
Trio was al eens de zien en te ho-
ren bij Podium Witteman.

De Minerva Cultuurprijs 
Het bestuur van de Heemsteed-
se Kunstkring kent vanaf 1994 
eens in de drie jaar de Minerva 
Cultuurprijs toe. De Cultuurprijs 
2018 is op voordracht van de Mi-
nerva-commissie toegekend aan 
De Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. De uitreiking 
van de prijs gebeurt na afloop 
van het Nieuwjaarsconcert.
De Cultuurprijs is bedoeld als 
waardering en stimulans voor 
culturele prestaties en initiatie-
ven in de gemeente Heemste-
de en het naburige Bennebroek, 
dat sinds 2009 deel uitmaakt van 
de gemeente Bloemendaal. Aan 
de prijs is een geldbedrag ver-
bonden. Al sinds de oprichting in 
1947 spant de Historische Vereni-
ging zich in om de belangstelling 
voor de geschiedenis van Heem-
stede en Bennebroek levend  te 
houden en de kennis daarover 
door te geven. Daarnaast stelt de 
vereniging zich ten doel het ka-

rakter te behouden van dat wat 
in Heemstede en Bennebroek om 
uiteenlopende redenen waard 
is om in stand te blijven. De Ver-
eniging zet zich in voor behoud 
en hergebruik van historische ge-
bouwen, strijdt tegen verpaupe-
ring en verkrotting en heeft daar-
bij al vele successen geboekt. Ac-
tuele aandachtspunten van de 
Historische Vereniging zijn onder 
meer het groen houden van het 
Manpadslaangebied, de zorg om 
religieus erfgoed en de toekomst 
van de buitenplaatsen.

De Minerva-commissie bestaat 
dit jaar uit Arno Koek, boekhan-
delaar in Heemstede en win-
naar van de vorige Minerva Cul-
tuurprijs, Piet-Heijn van Meche-
len, onder meer jarenlang voor-
zitter van het Heemsteeds Phil-
harmonisch Orkest, en Annelies 
van Bruinesse, bestuurslid van de 
Heemsteedse Kunstkring. 
Na afloop van concert en prijsuit-
reiking is er gelegenheid tot na-
praten in de Pauwehof, met een 
hapje en een drankje. Leden van 
de Kunstkring en genodigden 
hebben gratis toegang, de en-
treeprijs voor anderen bedraagt 
€10,00.

2019 beginnen met Harmonie St. Michael
Heemstede - Met klanken van 
de Sound of Music opende Har-
monie St. Michael op de laatste 
avond van 2018 in de Bavokerk 
de dankdienst, die geleid werd 
door pastoor Jan Jaap van Peper-
straten. Vooral de solo ‘Edelweiss’ 
van de klarinetten klonk zo mooi, 
daar paste het vervolg ‘Open uw 
hart’ op de melodie ‘Joy to the 
world’ prachtig bij. 

De pastoor stond even stil bij mo-
menten van vreugde en verdriet, 
het zout der aarde dat zijn kracht 
niet mag verliezen en het licht 
blijft stralen opdat men de goe-
de werken ziet. Het gedicht ‘Kom 
laten wij van het nieuwe jaar ma-
ken, een jaar van de doodgewo-
ne mens. Geen jaar van de ge-
leerde, de politicus, de astronaut, 
geen jaar van de administratie, 
de computer, de psychiater. Geen 
jaar van de vrouw, geen jaar van 
de man, maar…. Een jaar van de 
doodgewone mens op een dood-

gewone dag onder een doodge-
wone zon, onder de zegen van 
God’. Van een ongewoon lid van 
de Harmonie moest men afscheid 
nemen, Kees Gozeling, hij was 70 
jaar lid en ooit waren de Gozelin-
gen met 13 man in hun muziek-

club, zeer ‘ongewoon’. St. Michael 
sloot af met the Sound of Mu-
sic en weer speelden engelen op 
hun klarinetten Edelweiss, onge-
woon ontroerend.

Ton van den Brink 

Geen dag zonder Bach
Alle registers open tijdens het Nieuwjaarsconcert
Heemstede - Organist Piet Huls-
bos praat graag enthousiast over 
muziek uit de 18e eeuw. Muziek 
van Bach, Telemann, Krebs of 
Kimbergen. Hoe Roel Stern in het 
Nieuwjaarsconcert van de Oude 
Kerk op zondagmiddag zou kun-
nen spelen op een traverso, de 
dwarsfluit, rond 1700 in gebruik 
in de kamermuziek, een fluit met 
gaten en zonder kleppen. In de 
loop van de 18e eeuw werd het 
instrument steeds verder ontwik-
keld, al naar gelang het klankide-
aal en de muziek veranderde. De 
lage stemming was ideaal voor 
barokmuziek, vandaar dat Roel 
Stern speelde op een dwarsfluit 
die dit benadert. Daarmee kun je 
de sonate in G-dur van Joh. Phi-
lip Kimbergen prachtig spelen 
met het orgel als ondersteuning. 
Piet Hulsbos is de vaste organist 
van dit Van Bolder orgel dat wel-
iswaar maar één manueel heeft, 
maar zoals Piet later liet horen, 
met veel registers veel mogelijk-
heden heeft. In de Variaties op 
een basso ostinato Ciacona I in G-
dur van Joh. Bernhard Bach, trok 
Piet Hulsbos alle registers open, 
hij moest ze ook weer sluiten, 
een zware klus dus, maar het pu-
bliek kreeg wel de kracht en in-
houd van dit orgel uit 1753 te ho-
ren. Hoe mooi was de afsluiting 
van dit concert met een sonate 
van Bach - geen dag zonder Bach 
- de sonate in Es met fluitspel van 
Roel Stern. 

Stichting Vrienden Oude Kerk,
StOK
Voorzitter van de Stichting Oude 
Kerk, Piet Scheele, sprak over een 
succesvol jaar 2018 die 20.000 
euro kon overmaken naar de ei-
genaar van de kerk, tweemaal zo-
veel als begroot, maar zeer wel-
kom om de toren de noodzakelij-
ke restauratie te geven. Ook 2019 
staat vol activiteiten met de Thee-
concerten, benefietconcerten 
van het Voorwegkoor, Kunst- en 
Kitsch en dienstenveiling, Vrien-
denconcerten met SPH en veel 
vrienden. Bij het verlaten van 
de kerk, op weg naar de Pauwe-
hof waar het drankje klaar stond, 
werd er gul geven aan de schaal-
collecte voor instandhouding van 
de Oude Kerk van onder andere 
Adriaan Pauw die van dit concert 

genoten zou hebben en wiens 
feest dit jaar gevierd wordt.

Ton van den Brink

Roel Stern op fluit voor het Van Bolderorgel.

Links Piet Scheele met Piet Hulsbos en Roel Stern.

Lezing
‘Napoleon en 
zijn vrouwen’
Heemstede - De eerste lezing 
van het nieuwe jaar bij NVVH-
Vrouwennetwerk is gepland op 
dinsdag 15 januari en heeft het 
onderwerp: Napoleon en zijn 
vrouwen. De lezing begint om 
14.00 uur en vindt plaats in het 
oude EHBO-gebouw aan de He-
renweg 88a in Heemstede.
Deze historische lezing wordt 
gepresenteerd door drs. P.J.L.M. 
Hammann (Flip). Hij studeerde 
Nederlandse taal- en letterkun-
de aan de Universiteit van Am-
sterdam en was tot 2016 docent 
leraar Nederlands in Haarlem en 
daarnaast actief als recensent 
(voor het tijdschrift Boek) en do-
cent aan de Volksuniversiteit in 
Haarlem.
Op meeslepende wijze neemt hij 
de toehoorder mee in het boei-
ende leven van Napoleon en de 
vrouwen om hem heen. 
Voor NVVH-leden is de lezing gra-
tis, introducees betalen €2,50.
 Voor meer inlichtingen over de-
ze actieve 55+ vrouwenvereni-
ging kunt u bellen met tel. 023-
5477486 of kijken op de website 
www.nvvh.nl.

Doe meer met je foto’s 
in Windows 10
Heemstede - In Windows 10 zit 
standaard de gratis app ‘foto’s’. U 
kunt daarmee uw fotoverzame-
ling beheren en een groot aantal 
fotobewerkingen uitvoeren.
Op dinsdag 15 januari van 10.00 
tot 10.30 uur legt Ad Brokx, vrij-
williger van SeniorWeb Haar-
lem bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel uit hoe dat werkt. Heeft u vra-

gen over PC, laptop, tablet, iPad 
of smartphone, dan kunt u na af-
loop van de presentatie terecht, 
tot 12.00 uur. Ervaringsdeskun-
digen van SeniorWeb helpen u 
graag. Neem wel uw eigen appa-
raat mee! Toegang voor deze in-
loopochtend is gratis. Aanmel-
den is niet nodig. Adres de Luifel: 
Herenweg 96 Heemstede.

Fit en vitaal 
met Tai Chi
Heemstede - Op vrijdag 11 janu-
ari start de cursus Tai Chi bij WIJ 
Heemstede. Belangstellenden 
zijn welkom van 10.00 tot 11.30 
uur. Tai Chi is een Chinese bewe-
gingsleer waarbij je door ronde, 
vloeiende bewegingen je lichaam 
en geest in balans brengt. Het is 
gebaseerd op het principe van 
ontspannen in staande houdin-
gen en in beweging. U kunt met 
Tai Chi fit en vitaal blijven tot op 
hoge leeftijd. Het is geschikt voor 
alle leeftijden, ieder traint op zijn 
of haar eigen niveau. Locatie: de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven hiervoor kan via www.
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Spaans voor 
beginners
Heemstede - Op donderdag 17 
januari van 13.00 tot 14.30 uur 
vindt de eerste les plaats van de 
cursus Spaans voor beginners, bij 
WIJ Heemstede in de Luifel. Er zijn 
13 lessen en de docent is Charlot-
te Rugebregt. Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

Themamaaltijd
Gourmand menu
Regio - Maandag 21 januari kunt 
u bij WIJ Heemstede genieten 
van het Gourmand menu: speci-
aal voor de lekkerbekken.
U kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. Locatie: de Luifel aan 
de Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten: €10,25.  Reserveren hier-
voor kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf: 023-5483828.
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Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Gemeente Heemstede verbiedt 
oplaten ballonnen

Overlastspreekuur op 10 januari

Verwijdering � etswrakken 
Stationsomgeving

Vanaf 1 januari 2019 is het binnen de 
gemeente Heemstede verboden om 
ballonnen op te laten. Dit staat in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV). Dit verbod geldt 
voor alle ballonnen die u wilt oplaten, dus 
ballonnen met gas zoals helium. Het oplaten 
van wensballonnen was al eerder verboden.
  
Nadelige gevolgen voor het milieu
Het oplaten van ballonnen is niet goed 

voor het milieu, welzijn van dieren en de 
veiligheid. Ballonnen komen na het oplaten 
ergens neer en veroorzaken op de bodem 
en in het water schade aan het milieu. Dieren 
kunnen verstrikt raken in (de resten van) 
neergekomen ballonnen en zien deze aan 
voor voedsel. Daardoor kunnen dieren sterven. 
Wensballonnen leveren door hun constructie 
en het open vuur ook een hoog risico op 
schade en brand op. 

Op 30 januari 2019 gaan medewerkers 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fi etswrakken verwijderen die 
zich bevinden in de directe omgeving van 
het NS-station Heemstede-Aerdenhout.
In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rij-technisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fi etsen aan 
fi etsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 
zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 

fi etskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fi etsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd.

De fi etsen en kettingen worden in opdracht 
van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn fi ets ophalen 
tegen betaling van de gemaakte kosten bij de 
milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 47 
Heemstede. 

Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Als inwoner van Heemstede kunt u met vragen 
over burenoverlast terecht bij een speciaal 
maandelijks spreekuur. Het gaat dan specifi ek 
om vragen die u niet direct met uw buren 
kan of wil bespreken. Buurtbemiddeling, 
woningbouwcoöperaties, wijkagenten en 
gemeente zijn hierbij vertegenwoordigd.

Het eerste spreekuur in 2019 is op donderdag 
10 januari tussen 14.00-15.00 uur in De 
Luifel (WIJ Heemstede) aan de Herenweg 96. 
U kunt vrij inlopen; aanmelding vooraf is dus 
niet nodig. 

Lees meer over buurtbemiddeling in 
Heemstede op www.meerwaarde.nl

Vergadering 
raadscommissies 
januari 
De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 15, 16 en 
17 januari 2019 openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie Samenleving 
15 januari
- Opening en vaststellen agenda commissie 

Samenleving 15 januari 2019
-  Spreekrecht inwoners
-  Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke 

regeling Werkvoorzieningsschap Zuid-
 Kennemerland 2016 (Paswerk) (A-stuk)
-  Rapportage Sociaal Domein eerste hal� aar 

2018 (Q1 en Q2 2018)
-  Ontwikkelingen sociaal domein inclusief 

Paswerk en RegioRijder
-  Actiepuntenlijst
-  Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 16 januari
-  Opening en vaststellen agenda commissie 

Middelen 16 januari 2019
-  Spreekrecht inwoners
-  Instellen commissie voor bezwaarschriften 

personele aangelegenheden (A-stuk)
-  Vaststellen besluit tot wijzigen Verordening 

commissie bezwaarschriften (A-stuk)
-  Toekomst rekenkamerfunctie Heemstede
-  Actiepuntenlijst
-  Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 17 januari
-  Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 17 januari 2019
-  Spreekrecht inwoners
-  Intrekken voorbereidingsbesluit 

bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening’ (A-stuk)

-  Uitvoering motie Woningoplossingen 
 Tiny Houses (B-stuk)
-  Actiepuntenlijst
-  Wat verder ter tafel komt

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffi  er 
Frank Wilschut, via (023) 548 56 33 of per 
e-mail: raadsgriffi  er@heemstede.nl

Loket Heemstede is er 
voor u! 
Heemstede heeft één centrale plek waar u 
voor al uw vragen op het gebied van wonen, 
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket 
Heemstede aan het Raadhuisplein 1.
Of het nu gaat om het aanvragen van 
een voorziening in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
(zoals OV-taxi, aanpassingen in de woning 
of een rolstoel) of om informatie en advies, 
wij helpen u graag verder. 

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt 
u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. 
U kunt ons ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1, (023) 548 30 40. 
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.30 tot 
13.00 uur en ‘s middags op afspraak. 

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 17 januari 2019 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.

20.00 uur: bezwaar tegen de sluiting van 
  een winkelruimte en kelder aan de 
  Jan van Goyenstraat 18 (openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen gedeeltelijke 
  afwijzing van een verzoek op 

  grond van de Wet openbaarheid 
  bestuur (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De defi nitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Heemstede



‘Scheuren in opgebouwde imperium 
langzamerhand voelbaar’
Regio - Theatercollectief GARP 
geeft met ‘De Laatste Show’ een 
kijkje in medialand. Het collectief 
geeft op vier dagen een voorstel-
ling in het Haarlemmerhout The-
ater te Haarlem. 
Ze vinden plaats op donderdag 
17, vrijdag 18, zaterdag 19 en 
zondag 20 januari. Het stuk is ge-
baseerd op tragedie en komedie, 
op dat niets is wat het lijkt en de 
inwisselbaarheid van mensen. Op 
succes… en wat dat nu werkelijk 
betekent.
Frank van Oldenhove is de meest 

belangrijke talkshowhost van Ne-
derland en hét gezicht van het 
succesvolle ‘De Laatste Show’. Sa-
men met vriend Django bereikt 
hij grote hoogten, maar het tij 
keert. De scheuren in zijn opge-
bouwde imperium worden lang-
zamerhand voelbaar.
Voor deze voorstelling kunnen 
kaarten worden gereserveerd op
www.theatercollectiefgarp.nl. 
Het Haarlemmerhout Theater 
bevindt zich aan de Van Olden-
barneveltlaan 17 te Haarlem. De 
voorstellingen op donderdag, 

vrijdag en zaterdag beginnen om 
20.30 uur, op zondag om 14.30 
uur.

Theeconcert met klassiek gitaar
Heemstede - In de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede is op zondag 20 janu-
ari een theeconcert. Ditmaal een 
klassiek gitaarconcert uitgevoerd 
door ‘The Guitar Connection’.

The Guitar Connection staat voor 
de muzikale connectie tussen 
Ger Oosterhaven en Daniël Anto-
nie, twee jongens uit Utrecht die 
connectie willen hebben met het 
publiek door middel van hoog-
staand gitaarwerk. Het zal een 
boeiend uur worden met beken-
de (en onbekende) klanken van 

o.a. de componisten Albéniz, de 
Falla en Rodrigo.
Ger en Daniël hebben beiden aan 
het Conservatorium in Amster-
dam gestudeerd en hebben in-
middels op grote en kleinere po-
dia gespeeld.

Het concert begint om 15.00 uur. 
De theeconcerten zijn in princi-
pe gratis maar uw bijdrage bij de 
deurcollecte wordt zeer op prijs 
gesteld.
Na a�oop is er thee, ko�e en ge-
bak verkrijgbaar in de Pauwehof, 
achter de kerk.

Trefpunt-WIJ Lezing
Leonardo da Vinci in Milaan
Heemstede - Dinsdag 15 januari 
gunt Bart Jonker, naar aanleiding 
van een intensief journalistiek on-
derzoek, belangstellenden een 
kijkje in het leven en werk van 
Leonardo da Vinci (1452-1519), 
vooral in de periode dat hij in Mi-
laan werkzaam was voor hertog 
Ludivicoz Sforza.

Leonardo da Vinci wordt be-
schouwd als een van bekendste 
en de meest vernieuwende kun-
stenaars uit de renaissance. Hij 
verblijft tussen 1482–1500 in Mi-
laan, waar hij zijn meesterwerk 
‘Het Laatste Avondmaal’ voltooit 

in de eetzaal van het Domini-
caner klooster Santa Maria del-
le Grazie. De persoon Leonardo 
da Vinci wordt nog immer omge-
ven door een zekere waas van ge-
heimzinnigheid. Wie was Leonar-
do da Vinci eigenlijk en hoe werk-
te hij? Deze vragen komen aan 
bod tijdens deze lezing.

De lezing vindt plaats in de Lui-
fel aan de Herenweg 96 en begint 
om 13.30 uur.

De entree is €5,-. Reserveren kan 
via www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Nederlands-Russische pianiste Daria 
van den Bercken in Cruquius
Regio - Daria van den Berc-
ken leeft hartstochtelijk voor en 
met de piano. De afgelopen ja-
ren stonden voor haar in het te-
ken van Händel en Mozart, nu is 
ze weer terug in de Barok, inzoo-
mend op Scarlatti en zijn klavier-
sonates, stuk voor stuk eigenzin-
nige miniatuurtjes en pareltjes. 
 
Daria’s Händel- en Mozart-opna-
mes voor Sony Classical Interna-
tional lieten de pers haar lof zin-
gen voor haar ‘mix van vreugde 
en lichtheid’, ‘muzikale genegen-
heid en een onberispelijke virtuo-
siteit’. ‘Door expressieve vrijheden 
en poëtische emotie toe te staan’, 
kon Daria ‘de sleutels tot de mu-
ziek van Mozart in handen hou-
den’.  In 2017 bedacht Daria sa-
men met pianist Frank Braley een 
tweepiano-programma in het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ in Am-
sterdam. Met de gecombineerde 

creatieve krachten van �lm, nieu-
we composities, toneelontwerp 
en de inbreng van een �losoof, 
onderzocht het project “Speels-
heid”, een ander belangrijk aspect 
van Keys to Mozart.
 
Daria studeerde aan de India-
na University School of Music 
aan de Universiteit van Mena-
hem Pressler en Leonard Hokan-

son en aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij Mila Baslaws-
kaja en Naum Grubert. Ze won 
de Dutch Classical Talent Award 
in 2006 en 2008, zowel als solist 
als kamermuzikant, en de presti-
gieuze Amsterdamprijs voor de 
Kunst in 2012, en heeft deel uit-
gemaakt van een wekelijkse serie 
over klassieke muziek op prime 
time Nederlandse televisie. Daria 
is een kunstenaar van Steinway.
 
Op zaterdag 12 januari speelt zij 
om 20.15 uur in Cruquius Mu-
seum. Kaarten zijn verkrijgbaar 
via www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg de 
Meerse 023-5563700. Entree: €23.

Zaterdag 12 januari pianiste Daria 
van den Bercken in Museum de 
Cruquius, om 20.15u. Kaarten à 
€23 via www.cruquiusconcerten.
nl of 023-5563700.

Daria van den Bercken (Sophia van 
den Hoek).

Jubileumjaar 100-jarige 
Reddingsbrigade spectaculair geopend
Heemstede - Op spectaculai-
re wijze opende de Heemsteed-
se Reddingsbrigade op 2 janu-
ari haar jubileumjaar. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie doemde van-
af de Ringvaart een bijzondere 
gedaante op. Het bleek een dol-
�jn te zijn, die, gewapend met 
reddingsboeien en een fakkel 
het 100-jarig jubileumjaar o�-
cieel kwam openen. De mascot-
te, spontaan gedoopt tot Herbie 
(een verwijzing naar de letters 
HRB), vouwde met veel gevoel 
voor drama een spandoek open, 
waar het logo van de 100-jarige 
vereniging op te zien was.
Na die o�ciële start wilde ieder-
een, met name alle jeugdige le-
den, met Herbie op de foto. Het 
hele jaar door zullen er activitei-
ten zijn voor de vereniging, met 
als hoogtepunt de dag waarop 
de vereniging exact 100 jaar be-
staat: 4 september.

Op 4 september 1919 werd de 
vereniging opgericht met als 

doel zoveel mogelijk mensen van 
de verdrinkingsdood te redden. 
De eerste leden oefenden in de 
Van Merlenvaart. Sinds die tijd is 
er uiteraard veel veranderd. De 
vereniging is een moderne club 
geworden met een grote groep 
vrijwilligers. Naast het bewaken 
bij evenementen zoals de mud-

masters en de intocht van Sinter-
klaas, legt de vereniging zich toe 
op het vergroten van de zwem-
vaardigheid bij jong en oud. Ook 
heeft het spectaculaire onder-
waterhockey zich een vaste plek 
binnen de vereniging verwor-
ven. Meer weten? Kijk op: www. 
heemsteedsereddingsbrigade.nl.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen
- Broeder Josephlaan 1, een aanbouw met 

terras en dakopbouw, wabonummer 
352856, verzonden 4 januari 2019

- Hageveld 15, vervangen voegwerk College 
Hageveld (in 6 jaar gefaseerd uit te voeren), 
wabonummer 349810, verzonden 4 januari 
2019

- Landzichtlaan 68, renovatie woonhuis 
en vervangen begane grondvloer en 
doorbreken muur, wabonummer 355315, 
verzonden 4 januari 2019

- Paulus Buyslaan 4, het vergroten 

 van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 355084, 
verzonden 4 januari 2019

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

Voornemen verlenen omgevings-
vergunning voor afwijken bestemmingsplan
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van 

het clubgebouw scoutinggroep Graaf 
Bernadotte, wabonummer 348222, 
ontvangen 19 november 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Binnenweg 104, het vervangen van 

lichtreclame, wabonummer 351906, 

ontvangen 3 december 2018
- Glipper Dreef 199E, het uitbreiden van 

het clubgebouw scoutinggroep Graaf 
Bernadotte, wabonummer 348222, 
ontvangen 19 november 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.




