
5Tel. 023-8200170 www.heemsteder.nl30 november 2016

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

De Rozenman
Nu iedere maandag van 
11.00 uur tot 17.00 uur

op onze vaste
bloemenstandplaats 
op de Eyckmanlaan 

Heemstede.

ONZE MAANDAGKNALLER:
3 bossen rozen 5,-
(op=op) Tot maandag!

IEDERE ZONDAG T/M 18 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

KERST
MARKT!
KERSTKERSTKERST

MARKT!MARKT!

Geanimeerde bijeenkomst nieuwe inwoners
Heemstede - Wederom wer-
den nieuwe inwoners van 
Heemstede gastvrij ontvan-
gen in ‘De Molenwerf’. Het 
begint een traditie te wor-
den! Een leuke traditie die tot 
stand kan komen door me-
dewerking van de gemeente, 
WIJ Heemstede, Vluchtelin-
genwerk en de initiator Plat-
form Heemstede. Dinsdag 22 
november om 16.00 uur was 
de zaal al goed gevuld. Druk-
ker dan vorige keren. “Wat mij 
opviel”, aldus Ingrid van de 
Kasteele, die als lid van het 
platform aanwezig was, “dat 
dit keer de mensen zich meer 
mengden elkaar dan vorige 
keren. Misschien kwam dat 
omdat een aantal van hen net 
de driedaagse cursus voor de 
participatieverklaring had ge-
daan. Daar hadden ze elkaar 
al ontmoet, samen geluncht 
en ervaringen uitgewisseld. 
Want vorige keren merkten 
mensen soms dat ze bij elkaar 
om de hoek woonden zonder 
het te weten!”
Ook waren diverse maat-
schappelijk begeleiders van 
Vluchtelingenwerk aanwe-

zig, evenals een aantal taal-
coaches. En ook was, we-
gens groot succes de vorige 
keer, goochelaar Janse Heijn 
er weer. Met een klein kof-
fertje, waar grote trucs uit 
kwamen. Verbazingwekkend 
toch: je krijgt twee konijntjes 
in je hand, maakt een vuist, 
doet je hand open... En het 
zijn er vijf! Wel na een beetje 
toverpoeder natuurlijk. “Wat 
mij ook weer verbaasde”, zegt 
Ingrid, ”hoe snel de kinde-

ren Nederlands leren! Som-
mige zitten pas sinds augus-
tus hier op een school, maar 
ze begrijpen al zoveel en pra-
ten ook al heel behoorlijk. 
Maar ja, wat wil je, vijf dagen 
per week Nederlands om hen 
heen. En niet kunnen uitwij-
ken naar Engels, wat wij mis-
schien snel doen als we ho-
ren dat iemand buitenlander 
is. De ouders kunnen slechts 
twee, soms drie, dagdelen per 
week naar school. Daarom 

Eerste boom 
Vrijheidsdreef 
de grond in
Heemstede – Maandag-
ochtend waren wethou-
der Heleen Hooij en vrij-
willigers van ‘Vrienden van 
wandelbos Groenendaal’ 
fris om de officiële aan-
plant van de eerste nieuwe 
boom op de Vrijheidsdreef 
bij te wonen. Zelf kwamen 
zij ook in actie. Geplant is 
een Zelkova serrata ‘Green 
Vase’, in het Nederlands 
een Japanse zelkova. 
Fotografie: Theo Out.

proberen wij met dit soort bij-
eenkomsten ‘oude’ en ‘nieu-
we’ Heemstedenaren met el-
kaar in contact te brengen. 
De uitnodiging stond vorige 
week in De Heemsteder maar 
men komt nog niet zomaar.”
Deze middag werd er alleen 
Nederlands gesproken, met 
hier en daar een klein ‘smok-

keltje’. Wat heel goed gaat 
zonder praten is eten. Want 
er waren, op eigen initia-
tief van de nieuwe inwoners, 
vele schalen met eten mee-
genomen!
Te ruiken waren geuren 
uit verre oorden, daar aan 
de Molenwerfslaan. En het 
smaakte heerlijk!

Dak Raadhuis vernieuwd
Heemstede - Het dak van het oude raadhuis krijgt de 
komende maanden een grote opknapbeurt. Het raadhuis 
is een rijksmonument en bij het groot onderhoud wordt 
het dak weer in de oorspronkelijke staat teruggebracht. 
Hiermee wordt het advies van de welstandscommissie 
gevolgd. Het dak wordt voorzien van de ‘Penrhyn daklei-
en’ die qua kleur overeenkomen maar tijdelijk een ande-
re uitstraling kunnen geven dan de huidige leien. De nog 
bruikbare leien van het oude dak worden elders herge-
bruikt. In de klokkentoren komen originele details terug 
van het raadhuis uit 1906. Als het weer meewerkt, wordt 
het werk naar verwachting half maart 2017 afgerond en 
kan het dak weer decennialang mee.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 4 dec. 10u. ont-
moetingsdienst
mevr. Y. Elbers
Op weg naar de Koning

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 4 december, 10u. 
Voorganger mevrouw G. 
van der Harst-de Leeuwe 
(Aerdenhout)
2e Zondag van Advent

www.adventskerk.com

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.
www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  4 december, 10u.: 
ds. J.E.Th. Nak- Visser.
Tweede zondag van Advent                         
Kindercafé.

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 4 december, Twee-
de Adventszondag, Pink-
sterkerk, 10u.: ds. P.I.C. Terp-
stra, Crèche (tot 4 jr), Kin-
der Anders-dienst (4-10 jr), 
Spiegeltent (10-12 jr) en De 
Kerk Draait Door (12-15 jr). 

www.pknheemstede.nl

We steken de Lentelaan over 
en gaan verder met Valken-
burgerlaan 73. De toenfoto is 
een fragment uit een prent-
briefkaart.
Rut Assendelft, zelf tijdelijk 
in het pand gezeten, schrijft: 
“De panden 73 tm 91 zijn in 
de twintiger jaren gebouwd 
door de fam Baaij. De heer 
Baaij runde jarenlang een 
fi etsenwinkel en een taxibe-
drijf”. Rut vervolgt met een 
leuke anekdote: “De heer 
Baaij ging bijna iedere avond 
vlak voor sluitingstijd naar de 
overkant naar Het Hof van 
Heemstede om een borrel te 
drinken. Eenmaal binnen dan 
wisten de vaste gasten dat 
de laatste ronde aangebro-
ken was, omdat de heer Baaij 
het licht uit kwam doen.”
In het straatnamenboek van 
1 januari 1932 wordt Gara-
ge Groenendaal van H.M. 
Baay Jr. al genoemd, maar 
daarvoor zat kort W.E. Rob-
bemond met Motorrijwie-
len aldus een advertentie van 
15 mei 1931. Veel adverten-
ties komen we in De Eerste 
Heemsteedse Courant tegen. 
8 juli 1932: “Garage Groe-
nendaal, ruime stalling voor 
60 wagens, Luxe verhuur-
Reparatie-inrichting. Ook be-
gint Baaij met een taxibe-
drijf, Snel-tax genaamd. Er 
wordt met Opels gereden. Op 
23 februari 1934 zien we de 
naam ‘Groendaal Taks’, dag 
en nacht geopend, comfor-
tabel, vlug en betrouwbaar, 
nieuwe 4-deurs Renaults, in-
zittenden verzekerd – u rijdt 
met chauffeurs met jaren-
lange ervaring, geen gele-
genheidspersoneel! Ze rijden 
met verwarmde 7 persoons 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (15)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 4 december om 
10.00 uur, Ds. M. van Duijn.
In deze dienst is ook de vie-
ring van het heilig avond-
maal.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Renaults, staat in een latere 
advertentie.
Op 3 oktober 1940 lezen we 
een heropening van Garage 
Groenendaal: “Grootste en 
mooiste garage van Heem-
stede, stalling voor 50 wa-
gens, taxibedrijf beperkt in 
werking. Rijwielhandel annex 
prima Reparatie-inrichting.”
In de straatnamenboeken 
van Heemstede van 1 ja-
nuari 1940 en 1948 komen 
we Baaij nog steeds tegen 
met Taxibedrijf Groenendaal, 
maar ook als Rijwielhandel.
Op 1 november 1966 lezen 
we in het straatnamenboek 
Taxibedrijf Baay, sedert 1932, 
maar ook nog steeds als Rij-
wiel- en bromfi etsenhandel. 
In 1975 als Baay rijwielhandel 
als dealer van vele merken, 
wel in twee panden: Valken-
burgerlaan 73-75. Van 1978 
tot 1985 zit de Kappersser-
vice Heemstede in het pand.
Diverse zorginstellingen heb-
ben er hun praktijk gehad, 
waaronder huisarts Dr. M.R. 
Ten Have, maar ook (vanaf 
2012) Osteopathie Heemste-
de en Praktijk de Lente (voor 
complementaire geneeswij-
zen in Zuid Kennemerland).
Voor de nufoto van novem-
ber 2016 van Harry Ophei-

kens moesten we even een 
ander standpunt innemen 
ivm de latere bebouwing op 
de Valkenburgerlaan. Nu zou 
je niet meer zeggen dat hier 
ooit ruimte was voor meer 
dan 60 auto’s.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Tips 
en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemste-
der). 

Katholieke Kerk
O.L.V.Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zondag 10.00 uur Hoogmis
Zondag 18.45 uur  Plechtig 

Lof
Dinsdag 8.00 uur H.Mis
Wo dag 10.00 uur H.Mis
Vrijdag  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl
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De rechtbank Groningen heeft een aantal jaar gele-
den een uitspraak gedaan met betrekking tot de ar-
tistieke vrijheid van Sint en Piet. 
In deze zaak waren een aantal bedrijven ontevre-
den over de door hen ingehuurde Sint en Pieten. De 
Pieten deden vreemde uitspraken over ‘sexy meis-
jes’. Daarnaast werd een huilend meisje genegeerd 
in plaats van getroost en werden de kinderen aange-
spoord om hard met snoepgoed te strooien. Sint was 
volgens de aanwezigen te streng en kortaf tegen de 
kinderen. Het toppunt was dat een vader naar voren 
werd geroepen en in een zak werd gestopt. De be-
drijven vonden de prestatie van de Sint en Pieten niet 
goed en weigerden te betalen. 
De rechtbank is van mening dat acteurs bij de invul-
ling van hun rollen een ruime mate van vrijheid heb-
ben. Volgens de rechtbank is het voldoende dat ac-
teurs zich als een herkenbare Sint en Piet vertolken. 
Dit uitgangspunt houdt in dat de rollen door verschil-
lende acteurs op verschillende manieren kunnen wor-
den vormgegeven zonder dat de geloofwaardigheid 
van Sinterklaas en Zwarte Piet in het gedrang komt. 
Dat de ene acteur daarbij voorkeur heeft aan de ver-
tolking van Bram van der Vlugt en de andere aan die 
van de vader van Toon Hermans doet daaraan niet 
af. Dat is een kwestie van smaak die hier volgens de 
rechtbank niet ter discussie staat.
De grenzen van de vrijheid van de acteurs worden 

bepaald door de in acht te nemen 
goede zeden, de maatschappelijke 
zorgvuldigheid en de al dan niet na-
der omschreven contractuele ver-
plichting van de acteurs c.q. hun 
opdrachtgevers om Sinterklaas en 
Zwarte Piet - en niet de Kerstman 
- neer te zetten. Deze grenzen zijn 
in dit geval volgens de rechter niet 
overschreden. 
Mw. mr. S. Bayraktar

Column
De artistieke vrijheid van 

Sint en Piet

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Alleen HBB stemt tegen 50.000 euro voor 
nieuw onderzoek Manpadslaangebied
Heemstede - Zij het hier en 
daar schoorvoetend ging de 
gemeenteraad op 24 novem-
ber akkoord met het college-
voorstel om 50.000 euro uit te 
trekken voor een nieuw on-
derzoek ‘herinrichting Man-
padslaangebied’. Alleen de 
fractie van HBB stemde te-
gen omdat zij vonden dat er 
al een goed plan lag en zij 
niet voor veel geld opnieuw 
willen beginnen. Onvrede 
leefde er bij fracties over het 
voorlopig buitenspelzetten 
van grondeigenaren, buurt-
bewoners en de bewoners 
van het Manpad. Wethouder 
Nieuwland deed water bij de 
wijn door alle burgers uit te 
nodigen om ideeën over de 
invulling van het gebied nu 
al schriftelijk in te laten die-
nen. Radix (VVD) vroeg zich 
af of het onderzoeksbureau 
RHO voor de 50.000 euro 
ook grote aantallen ideeën 
gaat verwerken. De wethou-
der bevestigde dat hij binnen 
het budget blijft. Van der He-
ijden (GL) wilde weten wat er 
met de inbreng van de bur-
gers gebeurt. Klaasen (D66) 
wilde de gemeentelijke regie 
niet uit handen geven. Leen-
ders (VVD) wees de collega’s 
op het feit dat de gemeen-
te geen eigenaar is van de 

grond, dus ideeën van bur-
gers kunnen conflicteren met 
wat de grondeigenaren wil-
len. Hij vroeg om een denk-
raam waarbinnen de op- en 
aanmerkingen van de bur-
gers moeten passen. Wet-
houder Nieuwland krijgt met 

deze 50.000 euro de ruimte 
verder te gaan met het bu-
reau RHO. Het bureau zal 
over enige tijd met een ad-
vies komen hoe groen het 
gebied kan blijven en hoe-
veel of welk type woningen 
nodig zijn om het allemaal te 
bekostigen.

De raad blijft kritisch en ver-
wacht dat, als er verschillen-
de scenario’s uit het onder-
zoek komen, dan ook de kos-
ten en baten duidelijk zicht-
baar worden. De kosten lo-
pen intussen alleen maar op. 
De eigenaren van de grond 

zullen de gemaakte kosten, 
rentelasten, afschrijvingen en 
overige kosten willen door-
berekenen aan de toekom-
stige huizenkopers. Of, en 
dat ligt meer voor de hand, 
uiteindelijk nog meer huizen 
willen bouwen.
Eric van Westerloo

Focus op huidverbetering
Heemstede – Het team van 
De Praktijk Heemstede wordt 
binnenkort uitgebreid met 
Nicolette Goethart. Vanaf 1 
december gaat de schoon-
heidsspecialiste en pedicu-

re aan de slag bij de multi- 
disciplinaire praktijk aan de 
Jan van Goyenstraat 25-27. 
Nicolette Goethart behaalde 
onlangs het diploma schoon-
heidsspecialisten/pedicu-

re aan de Haarlemse Akade-
mie in Uitgeest. Ze volgde 
daarmee haar hart, nadat ze 
ruim 25 jaar werkzaam was 
in het facilitair bedrijf van de 
gezondheidszorg.” Ik kwam 
er tijdens de opleiding ach-
ter dat mijn passie ligt op het 
vlak van huidverbetering”, 
vertelt ze met een glimlach. 
“Het is natuurlijk heerlijk om 
in de stoel helemaal tot rust 
te komen. Maar ik wilde meer 
zijn dan een gewone schoon-
heidsspecialiste en me rich-
ten op mensen met huidpro-
blemen.”
De huidspecialiste kwam in 
aanraking met de producten 
van het merk Dermalogica. 
Ze kon niet anders dan con-
cluderen dat de werkwijze en 
de producten van Dermalogi-
ca perfect aansluiten bij haar 
visie van het vak. Nicolette: 
“De producten zijn niet ge-
test op dieren en de verpak-
king is doordacht; geen pot-
jes waar je met je vingers in 
zit en op die manier bacteriën 
verzamelt, maar tubes en na-
tuurlijk is het van duurzaam 
materiaal gemaakt.”
Wie ligt er straks in de heer-

lijk verwarmde stoel onder 
de verzorgende handen van 
Nicolette? “Ach, zoals ik al 
eerder zei, iedereen die het 
lekker vindt om na een re-
laxte behandeling er mooi-
er en verzorgder uit te zien. 
Maar ik zet in op huidverbe-
tering voor zowel vrouwen 
als mannen, maar zeker ook 
voor jongeren. Tijdens het 
zogenaamde Face Mapping  
breng ik de huid in kaart. Per 
zone bekijken we het type en 
de conditie van de huid  en 
daarop stem ik de behande-
ling af.” Huidproblemen kun-
nen volgens Nicolette allerlei 
oorzaken hebben. “We weten 
wat ouderdom met de huid 
doet, maar veel andere pro-

blemen worden tegenwoor-
dig veroorzaakt door stress, 
milieuvervuiling en door het 
immuunsysteem dat niet 
goed functioneert. Wat dat 
betreft is de huid een weer-
spiegeling van je gesteld-
heid. Goed adviezen uitwis-
selen is belangrijk. Daarom 
zorg ik ervoor dat er een half 
uur tussen de behandelingen 
zit, waardoor ik tijd kan vrij-
maken voor extra aandacht 
voor mijn cliënt.”
Ter kennismaking gelden 
voor de maanden december 
en januari speciale actiekor-
tingen. Let op de advertentie 
elders in de krant. Informatie:
www.praktijkheemstede.nl.
Mirjam Goossens





IN MEMORIAM       IMAN SOETEMAN
Een leven gewijd aan de muziek

Op 4 november is onverwacht de vooral in 
Heemstede bekende dirigent en musicus 
Iman Soeteman op 81-jarige leeftijd over-
leden. Iman Soeteman, was mede-oprichter 
en meer dan 40 jaar dirigent van het Heem-
steeds Kamerorkest, tegenwoordig opere-
rend onder de naam Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest, sinds 2001.

Begonnen als klein groepje muziekliefheb-
bers dat met elkaar een orkestje wilde for-
meren en Soeteman als dirigent vonden is 
het onder zijn leiding uitgegroeid tot een uit-
stekend muziekgezelschap, dat in de loop 
der jaren tot zelfs over onze landsgrenzen 
naam maakte met succesvolle concerten en 
tournees.

Als eerste activiteit waarmee het toen nog 
Heemsteeds Kamerorkest  aan de weg be-
gon te timmeren moet worden genoemd 
de zondagochtendconcerten in het toen 
nog bestaande Centrum 111 aan de Heren-
weg, waar het orkest in die beginjaren on-
derdak vond voor de wekelijkse repetities. 
Een zeer divers samengestelde groep van 
amateurmusici, aangevuld met een aantal 
conservatoriumstudenten bekwaamde zich 
daar in het instuderen van leuke program-
ma’s in de klassieke muzieksfeer, die in de 
vorm van de toen populaire koffieconcerten 
werden gegeven. Met de bedoeling vooral 
ook de jeugd daarmee te bereiken. Zo wa-
ren er wedstrijdjes met als prijs: het orkest 
mogen dirigeren en hij arrangeerde speciaal 
voor jongeren bekende composities. Soete-
man was toen verbonden als hoornist aan 
het Amsterdamse Concertgebouworkest, 
waar hij ongetwijfeld de kunst van het diri-
geren zal hebben afgekeken van dirigenten 
als Bernard Haitink en Eugen Jochum. Ook 
kon hij er voor zorgen dat de concerten wer-
den opgeluisterd door solisten als de toen 
jonge violist Jaap van Zweden en andere le-
den van het vermaarde orkest.

Het orkest groeide en werd bekend in de 
wijde omgeving. Befaamd was het jaarlijkse 
Kertstconcert in de Oude Kerk op het Wil-
helminaplein, traditioneel geopend met het 
gezamenlijk zingen van enkele kerstliede-
ren.

In de jaren tachtig kwam in het kader van de 
stedenband met Leamington Spa het con-
tact tot stand met het in die Engelse bad-
plaats gevestigde koor The Windmill Singers. 
Vele malen zijn er in Engeland en Heemste-
de mooie uitvoeringen gegeven van koor- 
en orkestwerken, en zijn er stevige banden 
opgebouwd met de wederzijdse gasten en 
gastheren. Ook in Bad Pyrmont en andere 
plaatsen zijn er later concerten gegeven. Al-
les gestimuleerd en geleid door Soeteman’s 
gedreven enthousiasme voor zijn orkest en 
zijn groot plezier om met zijn musici mooie 
programma’s te maken. Vooral jonge musici 
gaf hij de kans om hun muzikale kwaliteiten 
in het orkest te ontwikkelen.

Een echt groot avontuur begon eind jaren 
tachtig, toen het orkest zijn eerste Japan-
reis maakte. Tijdens een tournee in dat land 
met het Concertgebouworkest had Soete-
man gemerkt dat daar een groot enthousi-
asme bestond voor de westerse muziek, en 
zo kon er via een contact met een Japan-
se relatie in ons land een tournee naar Ja-
pan worden georganiseerd. De concerten in 
Osaka, Sapporo, Koryama en Kyoto werden 
een doorslaand succes, met als hoogtepunt 
een uitvoering van de Negende van Beetho-
ven samen met wel drie Japanse koren. Een 
succes dat nog een aantal jaren is herhaald.
Heel succesvol waren in die jaren ook de zo-
merse picknick-concerten, alsook de alweer 
jarenlang traditionele Nieuwjaarsconcerten. 

Wij gedenken Iman Soeteman in dankbaar-
heid.
Chris Dessing

Temperamentvol en vrolijk kerstconcert
Regio - Zondagmiddag 18 
december geeft Vocaal En-
semble Kwarts onder leiding 
van Gerrit Maas twee con-
certen in het Noord-Hollands 
Archief/Janskerk, Jansstraat 
40 in Haarlem.
Het programma heet Navi-
dad Nuestra, een tempera-
mentvol en vrolijk concert 
met kerst-muziek uit Zuid-
Amerika en Spanje.
Wegens grote belangstelling 
zullen er - in tegenstelling 
tot eerdere berichten - 2 uit-
voerin-gen zijn, namelijk om 
14.00 en om 16.00. Navidad 
Nuestra is Spaans voor ‘ons 
kerstfeest’. Het is een werk 

van Ariel Ramírez en de ge-
boorte van Jezus wordt daar-
in verplaatst naar de pampa’s 
van Argentinië. De herders 
zingen liederen voor het pas-
geboren kind terwijl ze zich-
zelf begeleiden op gitaren 
en trommels. De drie wijzen 
brengen geen goud en mirre 
maar een zachte poncho van 
alpacawol. 
De compositie bestaat uit 6 
delen met verschillende Ar-
gentijnse ritmes en kwam uit 
in 1964.
Vocaal Ensemble Kwarts 
zingt dit feestelijke stuk en 
daarbij zal de jonge Spaanse 
tenor Jorge Elipe Marco de 

solo partijen zingen. Daar-
naast is er begeleiding van 
slagwerk, gi-taar, charango 
(een klein snaarinstrument 
uit de Andes) en accordeon.

Verder staat een grote varië-
teit aan Spaanstalige kerst-
liederen op het programma: 
villan-cicos van Guerrero uit 
de renaissance; prachtige 
werken van de 18e-eeuwse 
Peruviaan Tomás de Torrejón 
y Velasco  maar ook moderne 

stukken waaronder de Tríp-
tico de Navidad van de Chi-
leense componist José Luis 
Sanchez. Kaarten zijn te be-
stellen via www.vocaalen-
semblekwarts.nl.
Ze kosten in de voorverkoop 
12,50 en aan de zaal 15 euro. 

‘Gebroken ijs’ op planken 
Haarlemmerhout Theater

Regio - Letterlievende Vereniging J.J. Cremer speelt 
De sprankelende komedie ‘Gebroken ijs’ van Haye van 
der Heijden, over een groep ouderen op een cruiseschip, 
onder regie van Yardeen Roos. De regisseur nodigt u uit 
en zegt: “Het zal u verheugen: u wordt medepassagier 
van het cruiseschip de ‘Maria Stuart’, op weg naar het 
Noorden, steeds kouder en ijziger en steeds verlatener, 
maar gelukkig: u heeft elkander daar aan boord en wees 
gewaarschuwd want tussen de passagiers die op leeftijd 
zijn en eigenlijk achter de geraniums zouden moeten zit-
ten, is er een hoop interactie en voordat u het weet bent u 
niet meer alleen, want op weg naar het einde is een hoop 
meer te beleven dan we zouden denken. Daarbij zijn 
wij, makers van Cremer, niet wars van extremen in deze 
voorstelling.’’
Voorstellingen zijn op vrijdag 9 en zaterdag 10 december, 
20.15 uur, en zondag 11 december om 14.30 uur.
Kaartverkoop: 06-44776213 en jjcremer.nl.
Op de planken van het Haarlemmerhout-theater, Joh van 
Oldenbarneveltlaan 17 Haarlem.

Zoektocht naar 
eigen culturele 
identiteit
Regio - Theatervoorstelling 
Ogen van Surabaya van The-
aterproductiehuis Zeelandia 
(vrijdag 2 en zaterdag 3 de-
cember te zien in de Toneel-
schuur aan de Lange Begij-
nestraat 9 in Haarlem) is een 
hedendaagsverhaal, waarin 
veel mensen zich zullen her-
kennen in de zoektocht naar 
de eigen culturele identiteit. 
Waar kom ik vandaan? Waar 
hoor ik thuis? Worden wij niet 
allemaal bepaald door ons 
familieverleden? Nina Spij-
kers regisseert voor het eerst 
een voorstelling bij Thea-
terproductiehuis Zeelan-
dia. Nina Spijkers is één van 
de vaste regisseurs van To-
neelschuur Producties. Hier 
maakte ze eerder de voor-
stellingen Phaedra’s Love’, 
‘Don Carlos’.

Anna Rottier is een product 
van onze multiculturele maat-
schappij. Ze heeft een vader 
van Zeeuwse afkomst en een 
Zweedse moeder die haar ei-
gen cultuur met de paplepel 
meegaf aan haar dochter. Als 
tegenreactie trok Anna op 
haar achttiende naar Parijs, 
waar ze dacht zich met haar 
Frans klinkende naam ‘thuis’ 
te zullen voelen. Het tegen-
deel was waar: Wie was ze? 
Waar hoorde ze thuis? Toen 
haar zoon geboren werd met 
pikzwart haar, bleven de vra-
gen komen. Tot ze achter een 
goed bewaard familiegeheim 
kwam: er stroomde ‘ander’ 
bloed door haar aderen.

De muziek van Daniel Cross 
wil de gelaagdheid van 
het personage omzetten in 
meerstemmigheid waarbij de 
klankkleur van bijvoorbeeld 
de Javaanse gamelan ver-
wijst naar de Indonesische 
identiteit van de vrouw. Infor-
matie: 023-5173900.
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Heemstede - Zondag 11 december orga-
niseert Kimt in het Tuinhuis twee gezelli-
ge kerstworkshops. Om 10.30 uur wordt een 
driepoot gemaakt met verlichting; deze kan 
bijvoorbeeld bij de voordeur worden neerge-
zet. Om 13.30 uur staat de workshop ‘kerst-
stuk maken naar eigen stijl’ op het program-

ma. Graag zelf een schaal meenemen. Kos-
ten: 30,- euro per persoon inclusief materiaal 
en koffi e/thee met wat lekkers erbij.
Het Tuinhuis vindt u aan de Herenweg 16 te 
Heemstede (ingang Groenendaalse Bos te-
genover het Manpad). Voor meer informatie 
zie: www.kominmijntuin.com.   

Kerstmarkt 
in hartje 
Heemstede 
Heemstede - Op zondag 
11 december wordt in win-
kelcentrum Heemstede de 
Kerstmarkt gehouden. 
Die zondag is het Win-
kelcentrum geopend en 
in Kerst- en winterse sfe-
ren gebracht. De gezellige 
Kerstmarkt, met bijna 100 
marktkramen, is opgesteld 
op de afgesloten rijbaan 
van het noordelijke deel 
van de Binnenweg (vanaf 
de Cloosterlaan tot de Oos-
terlaan) en op de trottoirs 
van de Raadhuisstraat (van 
de dorpspomp tot de Post-
laan). Tijdens de markt bie-
den vele winkeliers en ex-
clusieve standhouders van 
11.00 uur tot 16.00 uur hun 
seizoenartikelen en specia-
liteiten aan. En u kunt ook 
proeven! 
Daarnaast wordt hete cho-
colademelk geschonken, 
glühwein en andere wijnen, 
en zijn er diverse heerlijk-
heden voor de lekkere trek. 
De kerstman ontbreekt na-
tuurlijk ook niet! Hij brengt 
zelfs een kerstvrouw en 4 
swingende kerstmannen 
mee. De gezelligheid wordt 

nog verhoogd door een 20 
koppig(!) (dweil)orkest, en 
een zangkoor, die zich bei-
de regelmatig verplaat-
sen door de winkelstraat.
Ten slotte is er op het plein-
tje van Rivièra Maison voor 
ouders met kinderen een 
levende kerststal met Jozef 
en Maria, het kindeke Je-
zus, een ezel, een kameel 
en nog meer dieren.
De feestverlichting brandt 
en er staat een vijftal hele 
grote, verlichte kerstbomen 
in de gehele winkelstraat.   
Iedereen is welkom om 
een kijkje te nemen op de-
ze gezellige Kerstmarkt in 
het bruisende winkelhart 
van Heemstede. Op de ve-
le marktkramen is voor een 
ieder wel iets leuks te vin-
den. Het wordt vast weer 
een zeer geslaagd evene-
ment voor publiek, stand-
houders en de midden-
stand van Heemstede. Gra-
tis toegankelijk.
De rijbaan aan de Raad-
huisstraat en Binnenweg 
tot aan de Cloosterlaan 
blijft gewoon open. Vanaf 
de Cloosterlaan tot de Oos-
terlaan is de rijbaan van de 
noordelijk Binnenweg af-
gesloten ten behoeve van 
de markt.

Hello X-mas dit jaar weer bij 
Landgoed Groenendaal

Heemstede – Wie deze Kerst geen zin of tijd heeft om te 
koken, kan dit jaar wederom een ‘Hello X-mas box’ be-
stellen bij Landgoed Groenendaal. In de box zitten alle in-
grediënten, kant-en-klaar, voor een culinair viergangen 
kerstdiner. U hoeft enkel het bijgeleverde stappenplan te 
volgen, de ‘fi nishing touch’ toe te voegen en natuurlijk de 
tafel feestelijk te dekken. 
De box, of boxen, worden op 24 december door Land-
goed Groenendaal eigenhandig aan huis bezorgd (bin-
nen de gemeente Heemstede). Ook kunnen de boxen 
worden afgehaald bij het landgoed. Bestellen kan telefo-
nisch op 023-528 15 55 of per e-mail op info@landgoed-
groenendaal.nl.
Wilt u liever toch uit eten? Dat kan natuurlijk ook op 
Landgoed Groenendaal. Op eerste en tweede kerstdag 
is er nog plek voor een culinaire viergangen-lunch. En dit 
jaar is restaurant Landgoed Groenendaal voor het éérst 
ook op tweede kerstdag geopend voor het diner. Hiervoor 
is reserveren nog mogelijk. Het diner op eerste kerstdag 
is reeds volgeboekt. 

Kerstworkshops bij Kom in mijn tuin

RECTIFICATIE
Co Boot 
Pauselijk 

onderscheiden
Heemstede - In het vo-
rige week geplaatste arti-
kel over Co Boot, 75 jaar 
zanger van het OLV He-
melvaart kerkkoor staat 
dat hij Koninklijke onder-
scheiden is. Hij is echter 
Pauselijk onderscheiden 
en daarmee dus wereld-
beroemd.

Kinderdisco 
Sint & Piet

HBC G1 - Koedijk G3: 8-2 
De Kroon op het werk
Heemstede - Met slechts 9 
van de 13 spelers beschik-
baar moest HBC afgelopen 
weekend aantreden tegen 
Koedijk G3. De uitwedstrijd 
was met 2-1 verloren ge-
gaan, dus was er een gezon-
de agressie om deze wed-
strijd wel te winnen. HBC 
stond na de laatste speel-
ronde al vier punten los, dus 
ging het vooral om de eer. Eer 
voor de topspits, hij was van-
daag aanvoerder, en eer voor 
coördinator Leo, die weer 
mocht fl uiten. Wegens ver-
plichtingen elders versche-
nen twee HBC–ers wat la-

ter aan de start, maar HBC 
kon met 7 man de stand op 
0-0 houden. Met de extra 
man erbij kon HBC gas ge-
ven. Er kwam meer druk op 
het doel van Koedijk, met al-
lerlei kansen tot gevolg. Een 
mooie schuiver van Arjen 
bracht de 1-0 op het bord. 
HBC ging steeds beter spe-
len en voor de spaarzame uit-
braken was er altijd naast de 
centrale verdediger Denzel, 
keeper Sebastiaan. De 2-0 
kwam via Thomas tot stand. 
Voor de rust was een ver-
dekt schot van Davy, de re-
den dat de 3-0 op het bord 
kwam. In de rust werd er be-
nadrukt, dat de winst nog 
niet binnen was, maar dat we 
dit niet meer moesten gaan 
weg gegeven. HBC startte na 
rust hetzelfde als voor rust. 

Wederom spits Arjen maak-
te de 4-0 en na een prach-
tige assist van Jeroen ook 
de 5-0. Met als unicum ap-
plaus van het publiek langs 
de kant! Bij een uitbraak van 
Koedijk bleef het middenveld 
een keer op de heft van Koe-
dijk hangen, dat betekende 
5-1. Enige druk op het HBC-
doel ontstond en dat leverde 
ook de 5-2 op. Voordat Koe-
dijk hier nog meer vertrou-
wen uit kon halen, tekende 
een blunder van de keeper 
op een schot van Thomas, de 
6-2 op. Toen was de strijdlust 
bij Koedijk verdwenen en kon 
HBC nog op 8-2 komen. 
Dat betekende de kroon op 
het werk van deze eerste 
competitiehelft. Ook de ge-
blesseerde spelers waren bij 
de wedstrijd aanwezig waar-
onder Maarten, na een val 
van het paard. Met Ashwin 
en Martijn erbij in de kantine 
nog een lekker patatje gege-
ten op het kampioenschap!

Heemstede - Op de eerste 
vrijdagavond van de maand 
is er in Plexat in de Luifel 
een echte kinderdisco. Een 
dj zorgt met zijn muziek dat 
alle kinderen lekker kun-
nen dansen en springen. Er 
is een danswedstrijdje en je 
kunt limbodansen. Op vrij-
dag 2 december staat de dis-
co in het teken van Sint & 
Piet! Kom je ook verkleed? 
Het hoeft niet. Bij binnen-
komst worden de naam en 
het telefoonnummer van uw 
kind genoteerd, zodat ouders 
hem of haar zorgeloos kun-

nen achterlaten. Ouders kun-
nen eventueel in de tussen-
tijd in de foyer van de Luifel 
een kopje koffi e drinken.  
De kinderen zijn welkom van 
19.00 tot 21.00 uur in jonge-
renruimte Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Toegang kost 3 euro inclusief 
iets lekkers en 2x drinken. 
Vooraf opgeven is niet nodig!
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Cabaretier André Manuel onder ons in de Luifel
Pittig gekruide actualiteit met ‘De Onzen’
Heemstede – Op 2 decem-
ber maakt cabaretier en mu-
zikant André Manuel met zijn 
nieuwe voorstelling ‘De On-
zen’ zijn opwachting in The-
ater de Luifel. De gevierde 
theatermaker, ontving vorig 
jaar voor zijn voorstelling ’Het 
geval apart’ de Poelifinario, 
de hoogste onderscheiding 
voor cabaret.  Cabaret dat op 
smaak gebracht is met pittig 
gekruide actualiteit. Een ge-
sprek.

André: “Ik merk wel dat de 
verhoudingen scherper wor-
den in Nederland, als je je 
maatschappijkritisch opstelt 
ten opzichte van de politieke 
correctheid. De polarisatie is 
ook inmiddels in de theaters 
doorgedrongen. Het wordt 
steeds lastiger voor cabare-
tiers om duidelijk te maken 
dat het om ironie gaat en niet 
om sarcasme. Ik merk dat er 
een beetje een wedstrijdje 
aan de gang is qua politieke 
correctheid en dat iedereen 
aan de goede kant van de 
streep wil staan. Dat is voor 

mij als theatermaker volstrekt 
oninteressant: ik wil juist 
graag aan de andere kant 
van die streep gaan staan. 
De uitdaging ligt juist in het 
‘niet politiek correct zijn’. Er 
spelen zoveel discussies op 
dit moment en dan merk je 
dat meer mensen daar moei-
te mee hebben. Maar ik sta 
zelf al meer dan 25 jaar in de 
theaters, dus ik weet wel hoe 
ik hier ongeveer op een goe-
de manier mee om kan gaan.
Met de voorstelling ‘De On-
zen’ richt ik me volledig op de 
actualiteit, eigenlijk net zo-
als mijn vorige show ‘Het ge-
val apart’. De actualiteit gaat 
echter nu zoveel kanten op 
en snel, waardoor mijn voor-
stelling voortdurend veran-
dert. Wat de actualiteit do-
mineert, neem ik mee in mijn 
voorstelling: het is mijn start-
punt van de avond. Het kan 
daardoor iedere keer een to-
taal andere voorstelling wor-
den. Je kunt het bijna be-
schouwen als een hele lan-
ge column die ik aan het ma-
ken ben. De titel ‘De Onzen’ 

is eigenlijk ontstaan uit een 
eerdere voorstelling die ik 
heb gemaakt over een cam-
ping bij mij in het dorp, Cam-
ping Ten Blanken. Die be-
staat ook echt. Op de poster 
van de voorstelling staat een 
foto van mijn gymnastiekver-
eniging, waar ik vooraan zit 
als 5 of 6-jarig jongetje. Op 
die foto staan ook onze dor-
pelingen. Daar komt de titel 
‘De Onzen’ vandaan.
Naast cabaretier zit ik ook als 
muzikant in meerdere bands 
en doe ik muziekoptredens. 
Ik heb laatst een cd opgeno-
men, samen met Roosbeef 
als de band Tjing Tjing, die 
binnenkort uitkomt. We doen 
tot eind december een klei-
ne toer langs de theaters. Ik 
houd tegenwoordig wel mijn 
cabaret- en muziekactivitei-
ten van elkaar gescheiden.”
‘De Onzen’ van André Manu-
el is te zien op 2 december in 
Theater de Luifel. Aanvang 
20.15 uur. Kaarten à 19,- euro 
via www.podiaheemstede.nl, 
of aan de kassa van de Luifel.
Bart Jonker
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Heemstede – Op donderdag 15 december treedt Popkoor 
Voice Collective op in het theater van ‘Wij Heemstede’: De 
Luifel’. Als ‘Heemsteeds’ koor voelt dat goed. ‘I feel good’ is 
dan ook een van de nummers die daar ten gehore wordt 
gebracht. Op basis van een unieke samenwerking met ‘Wij 
Heemstede’ (voorheen Casca) is dit optreden tot stand ge-
komen. En het theater van ‘Wij De Luifel’ biedt een gewel-
dig podium om voor het voetlicht te treden. Het koor zingt 
een gevarieerd aanbod aan popsongs. Daarbij loopt het uit-
een van ‘Mack the Knife’ van Kurt Weill tot ‘Home’ van Do-
tan. Of ‘Une Belle Histoire’ van Michel Fugain tot ‘Shake 
it off’ van Taylor Swift. De dirigent is Jeroen J. Vermeulen 
en Marina Popova is de vaste pianiste. Publiek is welkom 
om 20.00 uur, Herenweg 96, Heemstede. De toegangsprijs 
bedraagt 8 euro. Reserveren kan via www.wijheemstede.nl 
Meer info over het koor op: www.voicecollective.nl.

Popkoor Voice Collective voelt zich thuis bij ‘De Luifel’

Heemstede - Er is veel be-
langstelling voor duurzame 
energie in Heemstede. De 
zonnepanelen op het dak van 
de koeienstal van De Dinkel-
hoeve, gerealiseerd door de 
lokale zonnecoöperatie Zon 
op Heemstede, gaan als war-
me broodjes over de toon-
bank. Door (andermans) 
dak vol te leggen met zon-
nepanelen maakt de coöpe-
ratie het voor iedere inwo-
ner van Heemstede moge-
lijk zelf groene energie op te 
wekken. Want niet iedereen 
beschikt zelf over een ge-
schikt dak voor zonnepane-
len. Deelname aan de coö-
peratie is dan een alternatief.
In totaal worden op de koei-
enstal 272 zonnepanelen ge-
legd en er zijn nog enkele 
tientallen panelen beschik-
baar. Dick van Zadelhoff, op-
richter van Zon op Heemste-
de: “Door een voorinschrij-
ving op www.zonopheemste-
de.nl reserveer je als geïnte-
resseerde vrijblijvend een x-
aantal panelen. Er is  inmid-
dels al op ruim 210 pane-
len ingeschreven. De erva-
ring leert echter dat een aan-
tal voorinschrijvingen verval-
len en andere geïnteresseer-
den kunnen dus nog steeds 
in aanmerking komen voor 
deelname aan de coöperatie. 
De actuele beschikbaarheid 
is te zien op onze Facebook-
pagina (www.facebook.com/
zonopheemstede).”
Eenmalig wordt een investe-

ring gedaan van 315 euro per 
paneel, waarbij je met de co-
operatie een contract afsluit 
voor 25 jaar. Dit komt over-
een met de levensduur van 
de gehele installatie (zonne-
panelen, omvormer, etc.). De 
door de panelen opgewek-
te stroom wordt geleverd aan 
het stroomnet. De leden ont-
vangen jaarlijks de opbrengst 
van ‘hun’ panelen: naar ver-
wachting omstreeks 40 euro 
per paneel per jaar - dat be-
tekent dus een terugverdien-
tijd van 7 tot 8 jaar!  
Voorwaarde is wel dat je 
overstapt naar een aange-
sloten energieleverancier: 
Qurrent, Greenchoice of DE 
Unie. “Overstappen vinden 
mensen soms lastig, maar we 
helpen graag met het maken 
van een overstap. Weet ons 
te vinden via info@zonop-
heemstede.nl”, aldus Van Za-
delhoff.
 
De Dinkelhoeve is het vijfde 
succesvolle project van Zon 
op Heemstede. Van Zadel-
hoff: “Wij zien het enthousi-
asme en de interesse groei-
en naar schone, duurzame 
energie en we doen dan ook 
een oproep aan Heemstede: 
Heeft u een dak dat u ter be-
schikking zou willen stellen 
aan onze lokale zonnecoöpe-
ratie zonder winstoogmerk, 
die alle inwoners van Heem-
stede zonne-energie wil bie-
den? Neem dan contact op 
(info@zonopheemstede.nl).”

Dramafilm
Heemstede – Op woens-
dag 7 december draait bij WIJ 
Heemstede een dramafilm 
over het waargebeurde ver-
haal van een legendarische 
Franse clown, de eerste zwar-
te circusartiest die uitgroeit 
tot een beroemdheid in de tijd 

van de belle époque in Parijs. 
Samen met zijn partner, de 
clown Footit, beleeft hij weer-
galoze successen. Maar kan 
hij hiermee omgaan? U bent 
welkom in De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede om 20.00 
uur, entree is  7,-. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Laatste kans: uw zonnepanelen 
op De Dinkelhoeve
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Vrolijke Noot 10 jaar jubileum bij Le Grand Cru
Muzikale verbinding tussen jong en oud
Heemstede – Ze spelen 
graag in verzorging- en ver-
pleeghuizen. Blokfluit, piano, 
harpmuziek, mensen met een 
beperking krijgen er energie 
van. De Vrolijke Noot komt al 
tien jaar binnen in de huis-
kamers van verpleeghuizen 
waar ze veelal mensen aan-
treffen die met de kin naar 
beneden zitten. Ze spelen 
even een deuntje van vroe-
ger en de hoofden gaan om-
hoog, de ogen open en soms 
direct ook de monden waar 
geluid uit komt. Hoe lang was 

dat geleden? Muziek maken 
voor mensen die er even van 
opknappen, dat doet Stich-
ting Vrolijke Noot nu tien jaar 
in Heemstede en wijde om-
geving. Dat moet je vieren in 
een vrolijke omgeving. Zon-
dagmiddag ontving Liesbeth 
Hörmann, voorzitter Vrolij-
ke Noot de vrienden van de 
Stichting Vrolijke Noot in de 
wijkwinkel van Le Grand Cru 
voor een wijnproeverij, aan-
geboden door de eigenaren 
Els en Will Beeren. Wethouder 
Christa Kuiper legde al gauw 

de link tussen jeugd, oude-
renzorg en de rol van de mu-
ziek hierin. De Stichting ver-
richt hier nu al tien jaar fan-
tastisch werk door jong  ta-
lent te laten optreden bij ou-
deren waar ze veel van leren 
buiten muziek maken. Bur-
gemeester Marianne Heere-
mans wist veel van de Stich-
ting met haar grootste harp-
orkest van de wereld en on-
derstreepte de waardering 
van de gemeente met de zil-
veren Merlet speld, een crea-
tie van edelsmid Agusto, die 
ze bij Mariska Pool opspeld-
de. Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport, 
Edith Schipper kwam via 
een videobericht ook felicite-
ren en keek even terug naar 
een optreden van de Vrolijke 
Noot dat zij onlangs in Haar-
lem meemaakte en haar nog 
goed was bijgebleven. De vi-
deo stond aan en een kor-
te impressie van muzikale 
optredens van de leerlingen 
maakte duidelijk wat er alle-
maal mogelijk is op die mu-
ziekschool aan de Wagner-
kade, waar een kleine hon-
derd leerlingen van 8 tot 85 
jaar wekelijks hun lessen vol-

Mariska Pool, en burgemeester Marianne Heeremans met 
Merlet speld.

Mariska Pool, Liesbeth Hörmann en wethouder Christa Kuiper.

gen. Will Beeren nodigde de 
vrienden van de Vrolijke Noot 
uit om het glas te heffen op 
de Stichting waarvan hij de 
directeur Mariska Pool, nog 
kende als klein meissie die 
door de Jan van Goyenstraat 
huppelde. Elf zeer betaalbare 
wijnen, met zorg geselecteerd 
uit veelal kleine wijngaarden 
die nog in familiebezit zijn. 
Waar kwaliteit nog voorop 
staat bij de eigenaar die het 
vakmanschap doorkreeg van 
veel mooie oogsten. Hij vroeg 
vooral aandacht voor de Grü-

ner Veltliner Löss van Wein-
gut Hiedler, een witte wijn die 
hij vooral adviseert bij frisse 
salades, lichte vissoorten als 
forel en schelvis en bij asper-
gegerechten. Bijzonder is de 
olijfolie uit Griekenland met 
een bijzondere hoge kwaliteit 
met een zuurgraad van 0,29. 
Een echt extra vergine in een 
originele ontworpen fles. Met 
de harpmuziek van de Vrolij-
ke Noot op de achtergrond 
een heerlijk feestje met een 
vrolijke nootje.  
Ton van den Brink 

Meet & Griet in Oude Kerk
Heemstede – Voor de komst 
van de Griet op de Beeck 
(43) naar Heemstede moest 
boekhandel Blokker uitwij-
ken naar de concertzaal van 
de Oude Kerk om te voldoen 
aan de vraag. Driehonderd, 
voornamelijk vrouwelijke le-
zers kwamen dinsdagavond 
22 november af op de ‘Meet & 
Griet’ van de Vlaamse schrijf-
ster die in Nederland bekend 
werd met haar romans ‘Vele 
hemels boven de zevende’ en 
‘Kom hier dat ik u kus’. De dit 
jaar verschenen bundel ‘Gij 
nu’ belooft net als haar eer-
dere romans een bestseller te 
worden. De enorme belang-
stelling voor Op de Beeck 
is volgens Blokkereigenaar 
Arno Koek niet alleen te dan-
ken aan haar boeken, maar 
tevens aan haar optreden in 
augustus bij ‘Zomergasten’. 
Tijdens de avondvullende tv-
uitzending heeft ze volgens 
hem onze harten definitief 
gestolen. Met haar rollende 
Vlaamse tongval hield ze ook 
het publiek in de kerk aan het 
Wilhelminaplein tachtig  mi-
nuten lang geboeid. Meer 
cabaretière dan schrijfster 
gaf ze een even openharti-
ge als intieme performance. 
Na afloop kreeg het leespu-
bliek de gelegenheid om de 

boeken te laten signeren.                                                                                                  
Hoewel anders doet vermoe-
den zijn ‘Vele hemels bo-
ven de zevende’ en ‘Kom hier 
dat ik u kus’ volgens Op de 
Beeck “niet strikt autobiogra-
fisch, maar wel walgelijk per-
soonlijk.” Ter onderstreping 
start ze de avond met deze 
anekdote: “Vanaf een jaar of 
acht werd ik zeer regelma-
tig ’s nachts uit mijn bed ge-
haald door een van mijn ou-
ders om mijn mama te kal-
meren en mijn papa te troos-
ten. Dat vond ik heel nor-
maal en ik voelde er niets 
bij, anders dan de kou aan 
mijn voeten.”Het is exempla-
risch voor haar ernstig ver-
stoorde jeugd waarin ze de 
plaats van het keurige kind 
innam dat alles deed wat van 
haar verwacht werd en wan-
hopig probeerde haar ou-
ders te redden. “Het was na-
tuurlijk extreem niet oké wat 
mij door mijn ouders is aan-
gedaan en waar ik tot op de 
dag van vandaag hinder van 
ondervind. Een kind dat niet 
alleen liefde, waardering en 
aandacht, maar ook veilig-
heid moet ontberen, legt de 
schuld namelijk bij zichzelf.” 
Schuldgevoel, angst en onze-
kerheid bleven de rode draad, 
maar ze is er sterker uitgeko-

men, meent ze, al heeft het 
achtendertig jaar moeten du-
ren om te worden wie ze ei-
genlijk wil zijn. In haar ge-
val een schrijfster. Het ma-
nuscript van het eerste boek 
schreef ze in vier maanden 
en de eerste uitgeverij die het 
ontving, meldde zich al de-
zelfde dag, de tweede de vol-
gende dag. Dit tot grote ver-
wondering van de schrijfster 
die daarover zei: “Hier zitten 
ook mensen met dromen in 
het hoofd, grote of kleine. Ik 
ben ervan overtuigd dat ie-
dereen die de moed heeft er 
iets mee te doen, wordt be-
loond. Misschien niet op de 
wijze die je hoopt, maar het 

is altijd de moeite waard.”                                                                                                              
‘Gij nu’, het derde boek van 
Griet op de Beeck met vijftien 
korte verhalen over perso-
nen op een cruciaal moment 
in hun leven, is geen verza-
meling toevallig bij elkaar ge-

plaatste verhalen, maar pro-
beert te vertellen wat de lot-
gevallen van deze individu-
en overstijgt. Het boek is o.a. 
verkrijgbaar bij boekhandel 
Blokker.
Mirjam Goossens

Heemstedeboek doorslaand 
succes

Heemstede – Afgelopen donderdag 24 november is Het 
Heemstedeboek feestelijk gepresenteerd bij Boekhan-
del Blokker in Heemstede. Het boek met duizenden foto’s 
van straten, lanen, huizen, tuinen, straatleven en nog veel 
meer herkenbaars in Heemstede is zeer in trek. Dat is 
niet alleen aan de vraag te merken maar ook aan de en-
thousiaste deelname aan de prijsvraag die onze krant vo-
rige week plaatste in het kader van het nieuwe fotoboek. 
Vier objecten uit het boek leverden echte Heemstedena-
ren geen hoofdbrekens op: de klok van de Bavokerk, het 
pand met dierenartspraktijk op de Camplaan, basisschool 
Valkenburgschool aan de Molenwerfslaan en tot slot het 
kunstwerk op de Van den Eijndekade. De vijf winnaars 

zijn: mevrouw G. Be-
hage, mevrouw H. 
Nieuwenhuizen, de 
heer W. Van Leeu-
wen, S.H. Elissen 
en de heer R. 
Nooij.
Allen krijgen 
het boek in 
bezit. Be-
dankt voor 
uw deel-
name!
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Dubbelinterview tussen columnisten

Postbode ontmoet vluchteling

Heemstede - In het voor-
bije jaar hebben zowel In-
ge van Eijk (De Postbode) 
als Kahled Sara (gevlucht 
uit Syrië) wekelijks co-
lumns voor de Heemsteder 
verzorgd. Beiden gaven de 
lezers een kijkje in hun 
bestaan, dat nogal van el-
kaar verschilt. Maar min-
der dan u denkt: Kahled 
kreeg de mogelijkheid via 
Vluchtelingenwerk Neder-
lands te leren. En laat In-
ge nu, naast haar baan 
als postbode, als vrijwil-
lige taalcoach actief zijn. 
Er blijken meer ‘links’ tus-
sen de twee te bestaan. De 
redactie vroeg hen elkaar 
te interviewen. Een mooi 
‘slotstuk’ op hun werk als 
columnist voor deze krant.   
(Redactie)

Inge: Waarom zijn jullie weg-
gegaan uit Syrië?
Khaled: Ik was journalist bij 
de nationale pers, tot ik ont-
voerd werd door een mili-
tante groepering. Mannen 
met geweren, die me blind-
doekten en urenlang onder-
vroegen. Ik had geluk; zij wa-
ren niet de meest extremis-
tische groep, en ze hebben 
me weer laten gaan. Maar 
als ik niet stopte met schrij-
ven, zouden ze me weten te 
vinden, zeiden ze. Toen ben ik 
gevlucht. Mijn vrouw en onze 
twee dochters kwamen an-
derhalf jaar later, en nu wo-
nen we alweer vijftien maan-
den in Bennebroek. 

Inge: En hoe ervaren jullie het 
leven in Nederland?
Khaled: In het begin was het 
moeilijk natuurlijk. Onze flat 

kijkt uit op de school van on-
ze kinderen, en ik weet nog 
goed hoe ik de eerste maan-
den vanuit het raam onze 
kleine Sara, toen net vier, op 
dat schoolplein zag staan, tij-
dens het buiten spelen. Al-
leen. Ze kon niet meedoen, 
ze verstond de andere kin-
deren niet. Ik heb staan hui-
len. Gelukkig heeft ze nu veel 
vriendinnetjes en vriendjes. 

Inge: Jullie heten toch ook 
Sara van jullie achternaam? 
Dan heet jullie dochter dus 
Sara Sara?
Khaled: Nee, ‘Khaled Sara’ 
was mijn pseudoniem als co-
lumnist. En dat heb ik geko-
zen vanwege onze Sara. Ik 
heet Khaled Mah-moud.

Inge: Jij bent volgens mij vrij 
westers in je denkbeelden. 
Hebben jullie hier veel last ge-
had van een ‘cultuurschok? 
Khaled: Ikzelf heb mijn hele 
leven in Damascus gewoond. 
Daar zijn mensen niet  tra-
ditioneel. Mijn moeder is nu 
72, maar geeft bijvoorbeeld 
mannen gewoon een hand. 
Maar mijn vrouw komt juist 
uit een klein dorpje. Zij is 
heel anders opgevoed. Als er 
een man bij ons thuis komt 
en haar een hand wil geven, 
is ze soms zo verlegen met de 
situatie dat ze hem maar een 
hand geeft. Maar het liefst 
doet ze dat niet. En ze draagt 
buitenshuis een hoofddoek. 
Ikzelf ben daar niet voor. Het 
helpt haar niet. Maar ik moet 
het respecteren.

Inge: Ik begrijp het wel, dat 
je niet zomaar je ‘goede op-
voeding’ overboord wilt gooi-

en. Het is natuurlijk allemaal 
al moeilijk genoeg hier. Voor-
al de taal, lijkt me. Je kunt je 
gevoelens niet uiten in het 
Nederlands, je kunt geen 
grapjes maken, je kunt alleen 
maar ongevéér zeggen wat je 
bedoelt.
Hoe moet je zo je Nederland-
se medemens laten weten wie 
jij bent?
Khaled: Dat is soms frustre-
rend, ja. Daarom werk ik ook 
hard aan mijn Nederlands. 
Mijn eerste columns heb ik 
in het Engels ingestuurd, en 
die zijn door de eindredactri-
ce van de Heemsteder in het 
Nederlands vertaald, maar de 
laatste heb ik in het Neder-
lands geschreven. Die zijn al-
leen gecorrigeerd, door een 
vriendin van ons, Ingrid. Om-
dat zij mij goed kende, be-
greep ze wat ik wilde zeggen.

Inge: Ik vind het hoe dan ook 
ontzettend knap.
Khaled: Dank je wel. Ik vond 
jouw columns ook altijd goed. 
Heb je vaker geschreven?
Inge: Nee, maar ik wil in de 
toekomst wel gaan schrij-
ven, alleen dan wetenschap-
pelijk. Ik heb oorspronke-
lijk Engels gestudeerd, maar 
ik doe nu al jaren onderzoek 
op het vlak van oude cultu-
ren en oude religie. Dat on-
derzoek was voor mij tot een 
paar maanden geleden ook 
de reden om te denken dat 
ik geen tijd had om taalcoach 
voor een vluchteling te wor-
den.

Khaled: Maar je bent wél taal-
coach, toch? 
Inge: Ja, sinds september; ik 
voelde me gewoon te schul-

dig. En ik moet zeggen, ik 
doe het met ontzettend veel 
plezier. Ik krijg regelmatig 
door mijn taalmaatje interes-
sante baksels voorgescho-
teld, ik heb een paar woor-
den Arabisch geleerd, en ik 
schrijf van achteren naar vo-
ren in ons schriftje. Dat wil 
zeggen, nu wel; in het be-
gin draaide ik de hele tijd 
dat schriftje weer ‘goed’ zon-
der dat ik er zelf erg in had. 
En dan was ik later heel ver-
baasd en zat mijn taalmaatje 
hard te lachen. Ze gaat ge-
lukkig erg vooruit. En ik ga 
haar ook nog leren fietsen, 
want dat wil ze graag.
Kan jouw vrouw wél fietsen?
Khaled: Ja, dat wel. Wij kun-
nen alleen geen van twee-
en zwemmen. Dat doet on-
ze oudste nu al beter dan wij, 
net als Nederlands spreken. 
Wij staan wél op de lijst voor 
zwemles. Weer een nieuwe 
uitdaging, zij het niet zo’n 
grote als de columns voor 
de Heemsteder. Ik wil trou-
wens nog graag zeggen dat 
ik de Heemsteder heel dank-
baar ben dat ik voor ze mocht 
schrijven. Mijn columns heb-
ben ons veel gebracht. Van 
de vele mensen die mij naar 
aanleiding daarvan gemailed 
hebben, zijn er vijf onze vrien-
den geworden.

Inge: Wat fijn! Voor mij 
is sinds mijn columns mijn 
wijk veel meer een dorpje 
geworden. Mensen kennen 
mij nu beter. Laatst was er 
bijvoorbeeld een konijn ont-

snapt, en omdat mijn buurt-
genoten mijn konijnen ken-
nen uit de columns, komen 
ze dan vragen of het er een 
van mij is. Nou was dat niet 
zo, maar ik was wel de eni-
ge die het op kon pakken, 
en wist waar het wél thuis-
hoorde. Of iemand heeft 
zich buitengesloten en 
komt bij mij vragen wie er 
in de buurt een ladder heeft 
om mee door een boven-
raam te kunnen klimmen. 
Reuze nuttig voel ik me dan. 
Dat is toch het voordeel van 
postbode zijn. Ik hou van dat 
kleinschalige, in alles. Ik heb 
trouwens net als jij heel veel 
reacties op mijn stukjes ge-
had. Op straat, via email, per 
post zelfs. En daar ben ik zeer 
verguld mee. Wij proosten 
met onze theemokken:
“Op de Heemsteder!” 
Inge van Eijk

Inge van Eijk (alias ‘De Postbode’) links en Khaled krijgen van de Heemsteder (uit handen van 
bladmanager Joke van der Zee) bloemen en een VVV-bon, als dank voor hun columns het 
afgelopen jaar.

Wilt u ook een vluchte-
ling helpen met zijn of 
haar Nederlands? U hoeft 
geen grammatica te kun-
nen uitleggen. Als u be-
reid bent met hen te pra-
ten, als vriend of vrien-
din met hen om te gaan, 
een keer per week, is dat 
voldoende. Ze werken zo 
hard aan onze ‘rare’ taal, 
en ze willen er zo graag 
bijhoren. Voor informa-
tie kunt u bellen of mai-
len naar Clara Wittop: 
06-81500886,
clarawk@xs4all.nl.

Presentatie voetbalroman bij 
Boekhandel Blokker

Heemstede - Op zaterdag 3 december is er bij Boekhan-
del Blokker een ontmoeting van schrijver Boudewijn Smid 
over zijn voetbalroman ‘De laatste zaterdag’. Hij is er van 
13.00 tot 14.30 uur. De laatste zaterdag is een tragikomi-
sche roman over voetbal, vaders, vrouwen, vriendschap en 
verraad. 25 jaar lang waren ze een team. Maar eens komt 
de laatste zaterdag. De kleedkamer met de groezelige dou-
ches, het klikken van de noppen in de gang. Sjaak houdt 
intens van zijn team. Met de briljante Foort vormt hij de 
ruggengraat van het vijfde. Samen beleven ze kampioen-
schap en degradatie, de zon- en wijnovergoten voetbal-
trip naar Tsjechië, verregende wedstrijden aan de stads-
rand, kameraadschap en overspel. Ze hebben elkaar zien 
veranderen van bleke, magere studenten met punkhaar in 
beleggende vaders, tot de ietwat gezette, soms geschei-
den veertigers die ze nu zijn. 
Ooit was Sjaak aanvoerder, nu 
is de dag van zijn afscheids-
wedstrijd aangebroken. De 
oudgedienden komen nog één 
keer bijeen: een reünie met de 
vrienden en rivalen die elke za-
terdagmiddag hun tas op het 
stuur gooiden en er vol voor 
gingen. Nog één keer, tot ver 
in de ontsporende derde helft. 
De toegang is vrij. Boekhandel 
Blokker vindt u aan de Binnen-
weg 138 Heemstede.
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ProRail rijdt scheve schaats
Heemstede - Nu ProRail ge-
dwongen is iets te bedenken 
om de overweg bij het laantje 
van Alverna veiliger te ma-
ken, gaan de kosten een rol 
spelen.
Landelijk lijkt het usan-
ce dat overheden, waaron-
der de gemeenten, meebe-
talen aan oplossingen. Dit is 
geen wet van meden en per-
zen maar ProRail komt er 
vaak mee weg. In hun stre-
ven een bedrag van de ge-
meente Heemstede los te 
peuteren dacht men te vol-
staan om de coalitiepartijen, 
die de meerderheid hebben 
in de raad, voor hun karretje 
te spannen. Zij benaderde de 
fractievoorzitters om te son-
deren of de gemeente bereid 
is te betalen voor een oplos-
sing. Dit schoot bij de coali-
tiepartijen alsook bij de ove-
rige partijen in het verkeerde 
keelgat. De voltallige beslist 
raad over dit soort zaken. De 
een werd gebeld door Pro-
Rail directeur De Vries zelf, 
de ander moest het doen met 
een van zijn discipelen. Pro-
Rail dacht even snel een be-
slissing te forceren. De frac-
tievoorzitters, Stam (VVD) en 

Klaasen (D66) hielden zich 
terecht op de vlakte en we-
zen ProRail op het feit dat 
niet zij de beslissers zijn. 
Van het CDA werd Van Vlij-
men benaderd. Hij is dan wel 
geen fractievoorzitter maar 
heeft het onderwerp in por-
tefeuille. Hij moest het doen 
met een telefoontje en stelde 
direct dat Heemstede er geen 
geld voor over heeft. Dit om-
dat ProRail volgens de rech-
ter verantwoordelijk is voor 
de veiligheid. Al met al een 
onverkwikkelijke zaak. Het 
is al jaren een chaos binnen 
ProRail. De directeuren vol-
gen elkaar in hoog tempo op. 
Onder andere om die reden 
trekt de rijksoverheid de con-
trole nu naar zich toe. Tevens 
bleek dat verkeerswethouder 
Heleen Hooij niet van zins is 
om ProRail nu te houden aan 
de contractueel overeenge-
komen overdracht van de 
nieuwe weg aan de gemeen-
te. Zij wil gezien de verhou-
dingen het niet op de spits 
drijven. Jagtenberg (HBB) 
had liever gezien dat de wet-
houder wel druk had gezet 
op een snelle overdracht. 
Eric van Westerloo

Digitale vrijwilliger bij Spaarnegeuzen

“Waar zouden we zijn zonder U”
Heemstede – Betrokken-
heid creëren, leden en ou-
ders van de club goed infor-
meren zodat ze een dyna-
misch beeld krijgen van de 
activiteiten zorgt voor betrok-
kenheid en verbondenheid 
van ouders en leden. Dirk-
Jan van der Wal, bestuurs-
lid en leider van de Spaarne-
geuzen is de drijvende kracht 
achter het opzetten en actu-
eel houden van de website, 
digitale foto en filmkanalen, 
twitter en de facebookgroep 
van de Spaarnegeuzen. 
Tijdens het jaarlijkse zomer-
kamp   maakt hij de dagelijk-
se digitale kampkrant vanaf 
een eiland in de Vinkerveen-
se Plassen. Het piekt dan di-
rect met een groot aantal 
bezoekers van de site, alle-
maal ouders die willen weten 
hoe het gaat met het grut. 
HIj verspreidt het via face-
book, maar drukt die ook af 
op een meegenomen printer-
tje voor de zeilertjes die net 
zo benieuwd zijn. Wethou-
der Christa Kuiper feliciteer-
de Dirk-Jan met een oorkon-
de en 250 euro om te gebrui-
ken voor het werven, bege-
leiden en behouden van vrij-
willigers. De gemeente wil-
de dit jaar aandacht schen-
ken aan vrijwilligers die ach-
ter de schermen via digitale 

kanalen als een website, fa-
cebook, twitter, Instagram, 
snapchat hun organisatie 
zichtbaar en vindbaar maken 
voor potentiele leden, vrijwil-
ligers en belangstellenden.  

Acht genomineerden 
Kuiper bedankte de jury, be-
staande uit raadslid Anne-
lies van der Have, Roeland 
Schenkels HBC Jeugd verte-
genwoordiger winnaar 2015 
en Jose van Duin van Vrijwil-
ligerspunt Heemstede die er 
geen gemakkelijke klus aan-
gehad hebben om die digita-
le wijsneus te selecteren. An-
nelies vroeg woensdagavond 
tijdens het vrijwilligersfeest 
van de gemeente Heemstede 
in de Burgerzaal de genomi-
neerden naar voren. Van NVJ 
De Haven was dat Sanne van 
Beek, SeniorWeb, Henk Kuip-
hof die Heemsteedse oude-
ren digitaal op weg heeft ge-
holpen, ,Heemsteedse Red-
dingsbrigade ICT werkgroep 
met Jochem Cornelis, Joost 
Boerboom, Remco van Saa-
se, Tako van Midwoud en 
Thomas Meijer. RCH – voet-
bal Webteam met Bart Bras-
penning, Bas Zurburg en 
Harry Opheikens. Bibliotheek 
ZK Vrijwilligers Media café 
met Ynze van der Ree, Carin 
Leuven, Ton Schreuders en 
Jan de Lint. Scouting Graaf 

Bernadotte met Fieke Jagt-
man en de Historische Ver-
eniging Heemstede- Benne-
broek waar Harry Opheikens 
verantwoordelijk is voor be-
leid en uitvoering van de Di-
gitale HVHB. Opmerkelijk 
is dat Harry al eerder bij het 
webteam van RCH op het po-
dium stond. Die digitale dui-
zendpoot heeft ook wekelijks 
een rubriek en is actief op fa-
cebookpagina’s met nieuws 
en weetjes over monumen-
ten in Heemstede. Herfst-
boeketten, een serenade van 
de Haarlemse Viooldiva`s en 
veel applaus van de vele col-
lega vrijwilligers maakten de 
avond compleet.
Ton van den Brink 

Henk Kuiphof.

Haarlemse Viooldiva`s en alle genomineerden.

Winaar Dirk Jan van der Wal met Anneleis van der Have en 
Christa Kuiper.

Harry Opheikens.

Mooie opbrengsten Doekoe-
actie bij COOP De Koning
Heemstede – De Coopsu-
permarkten in ons land or-
ganiseren veel mooie acties 
waarbij klanten goede doe-
len kunnen ondersteunen. 
Ook COOP De Koning aan de 
Glipperdreef neemt deel aan 
deze acties. Zoals onlangs, 
met de Doekoe-spaaractie. 
Hiermee konden scholen uit 
de buurt geld inzamelen voor 
sport- en spelmaterialen. Dit 
organiseerden de COOP-su-
permarkten trouwens in sa-
menwerking met de beken-
de Johan Cruyff Foundation. 
Klanten dragen op deze ma-
nier niet alleen een steen-
tje (doekoe) mee aan scho-
len bij hen in de omgeving 

maar ondersteunen tevens 
een maatschappelijk doel: 
het bevorderen van spel en 
sport voor schoolgaande kin-
deren. In deze omgeving de-
den mee: de Voorwegschool, 
de Valkenburgschool en de 
Vrije Rudolf Steinerschool 
(Schalkwijk). De scholen die 
zich hiervoor zelf hadden op-
gegeven krijgen het gespaar-
de bedrag om sport- en spel-
materiaal van te kopen. De 
Voorwegschool heeft het 
hoogste bedrag ‘gescoord’: 
191,80 euro! Gevolgd door 
de Valkenburgschool (169,50 
euro) en de Rudolf Steiner 
(163,80 euro).
Sportieve actie!
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Weihnachtsoratorium Haarlems Gemengd Koor
Regio - Het Haarlems Ge-
mengd Koor treedt 18 de-
cember op met het Weih-
nachtsoratorium, cantates 
1, 2, 3, 4 en het openings-
koor van cantate 5. Begelei-
ding is in handen van Flori-
legium Musicum. Dit concert 
vindt plaats in de Philharmo-
nie Haarlem om 14.30 uur. De 
toegangsprijs bedraagt €32.
 
Het Haarlems Gemengd 
Koor heeft een lange tradi-
tie wat betreft de uitvoering 
van het Weihnachtsoratori-
um van J.S. Bach. Reeds ge-
ruime tijd gebeurt dat om 
het jaar, en dit jaar is het 
weer zover dat u kunt genie-

ten van de vrolijke kerstklan-
ken van Bach. Vrolijk, want 
in tegenstelling tot bijvoor-
beeld de Matthäus Passion, 
gaat het Weihnachtsoratori-
um over de geboorte van het 
kind, de vreugde, het licht en 
het bezoek van de drie ko-
ningen met hun geschenken. 
Reeds in het openingsstuk 
trekt Bach alle registers open 
en wordt het publiek verrast 
door pauken en trompetten. 
Bach schreef het stuk voor 
de periode van Kerst 1734 
t/m Driekoningen 1735. In 
deze periode wordt er steeds 
één deel, oftewel cantate, uit-
gevoerd. Hoewel het HGK het 
Weihnachtsoratorium meer-

dere malen in zijn geheel 
heeft uitgevoerd, is er deze 
keer gekozen voor de canta-
tes 1, 2, 3, 4 en het openings-
koor van cantate 5, voor een 
werkelijk sprankelend einde 
van het concert. De begelei-
ding wordt verzorgd door het 
barokorkest Florilegium Mu-
sicum, dat speelt op oude in-
strumenten of replica’s daar-
van, een samenwerking die al 
vaker tot volle tevredenheid 
heeft plaatsgevonden. De 
nieuwe en zeer ervaren diri-
gent Ago Verdonschot gaat 
er een mooi muzikaal geheel 
van maken. Kaarten verkrijg-
baar via de kassa van de Phil-
harmonie, of via koorleden.

De Stampertjes viert 20-jarig jubileum: 
koninklijke onderscheiding voor oprichtster
Regio - Vrijwilligersorga-
nisatie ‘De Stampertjes’ in 
Bloemendaal vierde afge-
lopen zondag haar 20-ja-
rig bestaan. Tijdens het ju-
bileumfeest heeft opricht-
ster mevrouw Etty Bischoff 
uit handen van burgemees-
ter Schneiders van Bloemen-
daal een Koninklijke onder-
scheiding gekregen als blijk 
van waardering voor al haar 
inspanningen voor kinderen 
met een beperking in de re-
gio Bloemendaal.

In 1996 heeft mevrouw Bi-
schoff het initiatief genomen 
om stichting De Stampertjes 
op te richten. Na de geboorte 
van haar meervoudig gehan-
dicapte kleinzoon ontdekte 

zij dat er zeer weinig opvang-
mogelijkheden waren voor 
deze kinderen. En dat terwijl 
het voor de ouders zo belang-
rijk was om af en toe ontlast 
te worden van de zorgtaak 
voor hun gehandicapte kind, 
die vooral door het emotione-
le aspect veel energie vraagt. 
Hierop heeft zij besloten De 
Stampertjes op te richten. De 
doelstelling van De Stamper-
tjes is: het ontlasten van ou-
ders door middel van het bie-
den van opvang aan het ge-
handicapte kind. 

De opvang is gestart in het 
toenmalige woonhuis van 
mevrouw Bischoff. Zij heeft 
haar huis opengesteld voor 
deze kinderen. De kinde-

ren werden vakkundig opge-
vangen door gekwalificeer-
de medewerkers. Begin jaren 
2000 heeft mevrouw Bischoff 
een huis aangekocht in Bloe-
mendaal en dit huis volledig 
‘om niet’ beschikbaar gesteld 
aan de stichting. 

Inmiddels is De Stampertjes 
een vrijwilligersorganisatie 
waar momenteel meer dan 
20 vrijwilligers werken. De 
Stampertjes ontvangt geen 
subsidies en is afhanke-
lijk van donaties en had niet 
kunnen blijven bestaan zon-
der de steun van mevrouw 
Bischoff.

Meer informatie op:
www.destampertjes.nl.

Voice Company en Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest brengen Beethoven naar Haarlem
Regio - Het komt niet vaak 
voor dat de negende symfo-
nie van Beethoven live te be-
luisteren is in een concert-

zaal. Gelukkig is zondagmid-
dag 11 december een uitzon-
dering. Dan brengt project-
koor The Voice Company, on-

dersteund door het jubileren-
de Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest en vier zangso-
listen, de complete symfonie 

tot klinken. Dat gebeurt in de 
prachtige akoestiek van de 
Adelbertuskerk aan de Rijks-
straatweg 26 in Haarlem om 
16.00 uur.
Het concert wordt door het 
koor onder leiding van op-
richter en dirigent Robert 
Bakker geopend met enke-
le sfeervolle werken van o.a. 
Bruckner en de succesvol-
le  Amerikaanse componist 
Eric Whitacre. Daarna neemt 
gastdirigent Dick Verhoef het 
stokje over en barst de ne-
gende van Beethoven los. 
Om te beginnen met drie in-
strumentale delen, gevolgd 
door het spectaculaire vier-
de deel met koor en solisten, 
beter bekend als “Alle Men-
schen werden Brüder”, op 
tekst van de dichter Schiller.

Deze symfonie geldt als een 
hoogtepunt binnen de klas-
sieke muziek en werd door 
Beethoven geschreven toen 
hij al volledig doof was. De 
eerste uitvoering vond plaats 

op 7 mei 1824 in Wenen. Het 
werk wordt ook wel “koor-
symfonie” genoemd.
Het originele handschrift 
wordt bewaard in de staats-
bibliotheek in Berlijn en is via 
diens website online te bekij-
ken.
De compositie wordt ge-
kenmerkt door de grote dy-
namiek en de krachtige ge-
voelsuitingen. Het weerspie-
gelt al het lijden van de kun-
stenaar, maar ook zijn dro-
men, dankbaarheid en durf. 
Beethoven schreef de koor-
muziek op een nieuwe ma-
nier, alsof het muziekinstru-
menten waren. Juist dit zorgt 
voor de hoge moeilijkheids-
graad.

Het concert op 11 december 
heeft een toegangsprijs van 
15,- euro. Kaarten zijn bij de 
ingang van de Adelbertus-
kerk verkrijgbaar. Vooraf re-
serveren is ook mogelijk via 
het emailadres:
info@thevoicecompany.org. 

Winter in Hollands duin
Regio - Zondag 4 december 
organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een winter-
wandeling door de Amster-
damse Waterleidingduinen 
in misschien wel een winters 
landschap. Natuurgidsen ne-
men u mee op een boeiende 
(winter)reis door de natuur!
De Amsterdamse waterlei-
dingduinen zijn een stiltege-
bied van ongekende omvang. 
Echt een ongerept natuur-
gebied kun je het niet noe-
men, er zijn infiltratiekana-
len aangelegd waar rivierwa-
ter wordt ingelaten om door 
een dikke laag zand gezui-
verd te worden tot drinkwa-
ter. Maar de kansen die hier 
liggen voor de natuur zijn 
enorm, er is een grote variatie 
aan natuur in het gebied. Van 
hoge duinen tot brede vallei-
en, van dicht bos tot sompige 
kanaaloevers. Bossen, velden 
en zandverstuivingen. Als 
wandelaar raak je niet snel 
uitgekeken!
Tijdens deze wandeling ver-

telt de IVN-gids over alles 
wat hij tegenkomt. Over de 
vorm van de knoppen van ei-
ken in de winter, vuurzwam-
men op abelen, de laatste 
paddestoelen van het sei-
zoen, afgesleten schuurplek-
ken op bomen van reeën en 
de verdorde adelaarsvaren 
in de winter. Ook vertelt hij 
over damherten in de duinen 
en misschien kom je wel ree-
en tegen! Vooral in strenge 
winters is het hier druk met 
massa’ s watervogels, zo-
als krooneend, zaagbekken 
en wilde eenden. Kom mee 
op deze boeiende winterreis 
door de Amsterdamse Water-
leidingduinen...
Vertrek om 13.00 uur bij de 
ingang Oase aan de Voge-
lenzangseweg. Duur: 1,5 
uur. Toegangskaart verplicht. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den vooraf is niet nodig.
Informatie bij Ok Overbeek, 
06-3130 5324.
of kijk op: www.ivn.nl/zuid-
kennemerland
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Kon. HFC boekt eerste uitoverwinning
Regio - Het was even wen-
nen voor Excelsior Maassluis 
landskampioen bij de ama-
teurs in het afgelopen sei-
zoen. Sinds september 2015 
had Excelsior thuis niet meer 
verloren. Tegen een collectief 
sterk  HFC moesten zij afge-
lopen zondag het hoofd bui-
gen. Ondanks dat Excelsior 
70% balbezit had lukte het de 
ploeg van coach Jeroen Rijs-
dijk niet HFC hun wil op te 
leggen. De beide doelman-
nen hoefden in dit duel nau-
welijks in actie te komen. Het 
werk van doelman Van Leeu-
wen van Excelsior bestond 
slechts uit het drie maal uit 
het doel halen van de bal. 
HFC stond vrijwel de gehe-
le wedstrijd onder druk, maar 
de achterhoede gaf geen 
krimp. Bergen werk werd 
verzet om het balbezit van 
Excelsior te neutraliseren en 
daar deed iedere HFC speler 
aan mee. Het collectief won 
deze middag. Na een verre 
ingooi van Tamerus beland-
de de bal via het hoofd van 
Opoku voor de voeten van 
Jacob Noordmans. Hij trof 
doel 0-1. Als HFC zich onder 
de druk uitwerkte ontston-
den er zelfs kansjes die net 
niet werden verzilverd. Excel-
sior moet zich verbaasd heb-
ben dat zij ondanks het bal-

bezit zich geen kansen wis-
ten te scheppen. Vlak voor 
rust ontstond één mogelijk-
heid voor Excelsior. Na een 
puike voorzet van de ster-
ke Rosario Almeide werd de-
ze door Van den Berg niet op 
waarde geschat. Na de pauze 
werd de druk nog groter en 
moest HFC steeds verder te-
rug. Na weer een ingooi van 
Tamerus kwam een doorge-
kopte bal via via voor de voe-
ten van invaller Koen Bee-
ren. Met een prachtige vol-
ley prikte hij de bal net onder 
de kruising binnen 0-2. Beide 

trainers wisselden het maxi-
maal aantal spelers al veran-
derde dat niets aan het spel-
beeld. Excelsior viel aan en 
HFC verdedigde foutloos. In 
blessuretijd maakte Kevin de 
Visser, na een snelle counter 
via Castien, er nog 0-3 van. 
HFC had de drie punten hard 
nodig. Het moreel zal na deze 
wedstrijd flink zijn gestegen. 
Zondag 4 december speelt 
HFC om 14.00 de thuiswed-
strijd tegen De Treffers. Bij 
winst maakt HFC een aardige 
sprong op de ranglijst.
Eric van Westerloo

Atletiek 
Merel toont internationale aspiraties tijdens 
‘Warandeloop’ in Tilburg
Heemstede - Atlete Merel 
van der Marel heeft afgelo-
pen zondag laten zien dat ze 
klaar is voor het grote werk. 
Op overtuigende wijze snel-
de de 17 jarige Heemsteedse 
naar een schitterende twee-
de plaats, vlak achter concur-
rente Jasmijn Lau, hiermee 
liet de eerstejaars junior A 
zien dat ze ook op de langere 
cross (4400m) tot de absolu-
te top behoort.
Vanwege het kwalificatie mo-
ment voor de EK cross in Ita-
lië (12 dec. Chia; Sardinië) 
was het een uitermate bela-
den wedstrijd. Niet alleen de 
einduitslag was erg belang-
rijk, ook moest er veel sneller 
gelopen worden dan alle vo-
rige edities.
Direct na het startschot werd 
er een kopgroep van vier 
geformeerd met daarin al-
le kanshebbers voor ereme-
taal en mogelijke EK deelna-
me. De passage eerste klei-
ne ronde gaf al een goede in-
dicatie van een eindtijd ruim 
onder de 15min., gemiddeld 
ca. 18km p/u. De beruch-

te passage “Berenkuil”, waar 
vaak valpartijen voorkomen, 
zorgde voor een afscheiding 
in de kopgroep. Jasmijn Bak-
ker liet een klein gaatje laten 
vallen richting Merel en haar 
oudere zus Veerle Bakker, 
Jasmijn Lau op haar beurt 
pakte wat voorsprong op het
achtervolgende tweetal. Op 
400m van de finish, vlak voor 
ze nogmaals de laatste heu-
vels trotseren, versnelde Me-
rel richting Jasmijn Lau en 
zette ze Veerle op enige ach-
terstand. Uiteindelijk bleek 
Lau niet meer in te halen.

Desondanks was Merel na af-
loop uitermate tevreden over 
haar optreden en fraaie zil-
veren medaille. Haar tijd van 
14.49 min. was maar liefst 42 
sec. sneller dan de Ned. win-
nares van 2015. Omdat ook 
Veerle en Jasmijn Bakker uit-
stekende tijden noteerden, 
zal een EK team met mede 
Jasmijn Lau en Merel, een 
hele goede optie kunnen zijn.
Uitslag MJA 4400m: Jasmijn 
Lau 14.41min, Merel van der 
Marel 14.49min, Veerle Bak-
ker 15.00min, Jasmijn Bakker 
15.15min.

Heemstede - Op 26 en 27 
november vonden de eerste 
wedstrijden van de wedstrijd-
groep van HBC Gymnastics in 
Beverwijk plaats. Per leeftijd 
en niveau waren de meisjes 
ingedeeld in groepen. Op de 
zaterdag werd begonnen met 
de D2 en 5de divisie meis-
jes. Hierin streden 15 meis-
jes van HBC Gymnastics. In 
de eerste wedstrijd werd de 
vereniging direct getrakteerd 
op een 1ste plaats voor Emi-
lie Aillerus en een 2de plaats 
voor Mirre van der Wal. He-
laas werd de prijsuitreiking te 
vroeg geëindigd, terwijl nog 
niet alle prijzen uitgedeeld 
waren. En hier was Chris-
ta de Breuk de dupe van! Zij 
kwam op een hele mooie 4de 
plaats terecht, maar de me-
daille werd achteraf pas uit-
gereikt; geen mooie podium-
foto, maar wel een noemens-
waardige wedstrijd geturnd. 
In de tweede wedstrijd een 
hele mooi medaille voor Su-
zie Rensman; sinds 3 maan-
den pas bij de wedstrijd-
groep en nu al zo’n hoog ni-
veau bereikt; grote klasse. In 
de derde wedstrijd kwam Zoe 
Goedhart in actie; ook met 
een hele goede wedstrijd op 
een 1ste plaats terecht geko-
men. Als klap op de vuurpijl 
in de vierde wedstrijd nog 5 
turnsters, waarbij zowel Mar-
jolein Laarhoven op de 2de 

plaats en Eva Dijkstra op de 
1ste plaats op het podium 
belandde. En door het ho-
ge puntentotaal mogen deze 
meiden allebei in het volgen-
de seizoen promoveren!
Op zondag stonden de wed-
strijden van het hoogste ni-
veau van HBC Gymnastics 
gepland; de D1 en de 4de 
divisie. Vera Knipscheer is 
in dit seizoen 2 niveaus om-
hoog gegaan, maar kon zich 
goed staande houden sa-
men met Anne Smolenaars 
in het deelnemersveld. Han-
nah Street en Merle van der 
Wal deden, als jongsten van 
de groep, voor het eerst in 
een officiële wedstrijd mee 
en ze deden dat super goed! 
Hoe jong ze nog zijn, ze lie-
ten goede strakke oefenin-
gen zien en voor Hannah be-
tekende dat een 2de prijs 
van de 21 deelnemers! Vera 
Moerbeek heeft besloten te 
stoppen met turnen en nog 
1 keer op het hoogste niveau 
uit te komen; geen medail-
le maar een goede turn car-
rière afgesloten. In de laat-
ste wedstrijd van het week-
end nog een mooie medaille 
voor Amber Marchand voor 
de 4de plaats en een goede 
prestatie van Yilian Lau met 
een 5de plaats.
Dit is een hele goede start 
voor het komende turn- 
seizoen.

Winterfeest kinderboerderij 
verplaatst naar 21 januari
Heemstede - In verband met 
de uitbraak van vogelgriep in 
Nederland en voorzorgmaat-
regelen die hieruit voortko-
men waaraan kinderboerde-
rijen moeten voldoen, is een 
aantal maatregelen genomen. 
De kinderboerderij is beperkt 
toegankelijk en het winter-
feest wordt verplaatst van 
10 december naar 21 janua-
ri 2017. Op de kinderboerderij 

is een hek geplaatst voor de 
grote volière zodat de vogels 
alleen op gepaste afstand be-
keken kunnen worden. Het 
gebouw Vilapien en het om-
liggende terrein waar de kip-
penhokken staan is afge-
sloten en er is een tijdelijke 
constructie gemaakt voor de 
tamme ganzen. Voor de rest 
is de kinderboerderij gewoon 
toegankelijk.

HBC Gymnastics

Goede start voor 
komende turnseizoen
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Auteursbezoek
Zaterdag 3 december 
Boudewijn Smid vertelt bij 
Boekhandel Blokker over 
zijn voetbalroman ‘De laat-
ste zaterdag’. 13-14.30u. 
Entree: gratis. Binnenweg 
138, 023-5282472.
www.boekhandelblokker.nl

Cabaret

Foto: Emiel Neuderman

Vrijdag 2 december ‘De 
Onzen’ van André Manuel, 
Theater De Luifel, 20.15u, 
19 euro, CJP 18,50. Kaar-
ten: www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa: He-
renweg 96, Heemstede.

Lezingen
Donderdag 1 decem-
ber, ‘Omgaan met verlies’ 
waarin het requiem ‘Die 
mij werd weggenomen is 
mij nu zo nabij’ aan de or-
de komt. Aanvang: 20u.

Markten en beurzen
Vrijdag 9 december, 16-
22u Trotsmarkt Late night 
Christmas op terrein van 
het Oude Slot, Heemstede, 
Slotlaan.

Zondag 11 december 
Kerstmarkt in de Raadhuis-
straat en op de Binnenweg 
in Heemstede. 11-16u.

Muziek
Vrijdag 2 december DJ 
Bert V & dj Miquel: ‘Dance 
Classics on(ly) VINYL, 
v.a 18u in Proefl okaal De 
Groene Druif, Jan van Goy-
enstraat 33 Heemstede. 
Toegang: gratis.

Donderdag 15 decem-
ber, Popkoor Voice Collec-

tive treedt op in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, 
20u. Gevarieerd repertoire 
aan popsongs. 8,- toegang. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl.
Info over het koor:
www.voicecollective.nl

Zondag 18 december 
14.30u Weihnachtsorato-
rium door Haarlems Ge-
mengd Koor met begelei-
ding van Florilegium Mu-
sicum. Philharmonie Haar-
lem. Toegang: 32,-. Kaar-
ten aan de kassa of bij de 
koorleden.

Theater
Vrijdag 9, zaterdag 10 
en zondag 11 december
Komedie ‘Gebroken ijs’ 
door Letterlievende Ver. 
J.J. Cremer, Haarlemmer-
houttheater, J. V Olden-
barneveltlaan 17 Haarlem. 
Aanv 20.15u m.u.v. Zon-
dag: 14.30u. Kaartverkoop 
0644776213 – jjcremer.nl

Trefpuntcafé
Vrijdag 9 december ‘Be-
sturen in Bloemendaal’ 
met (waarnemend) burge-
meester Bernt Schneiders 
(Bloemendaal) bij Tref-
punt Bennebroek, Akonie-
tenpln 1. Aanvang 20.30u. 
Zaal open: 20.00u. Toegang 
gratis.

AgendA

Heemstede - Dit is de Callicarpa-Bodinieri-Giraldii maar 
makkelijker is om paarse bes te zeggen tegen deze mooie 
heester die juist in de herfst zo fraai is. De eenvoudig uit-
ziende heester heeft een opgaande groeiwijze. De paarse 
bessen blijven lang aan de struik kunnen goed gedroogd 
worden. Decoratief zijn de takken in een herfstboeket of 
–stuk.                                      Foto: Marenka Groenhuijzen

Paarse bes

Actieprogramma voor extra 
woningen in Zuid-Kennemerland
Heemstede - Tot 2020 zijn 
er in Zuid-Kennemerland 
(evenals Ijmond) ca. 8.100 
woningen netto extra no-
dig. Om dit te realiseren zijn 
er 25 ambities en afspraken 
gemaakt in het regionaal Ac-
tieprogramma Wonen (RAP) 
2016-2020. Voor de uitvoe-
ring van dit programma stelt 
de provincie Noord-Holland 
1,5 miljoen euro beschikbaar.
 
De 8.100 woningen worden 
vooral gebouwd binnen het 
aanwezige stedelijke gebied 
of door lege panden te trans-
formeren tot woningen. De 
gemeenten en de provincie 
Noord-Holland willen de so-
ciale huurwoningen handha-
ven op het niveau van 2015 
(64.000 woningen), wonin-
gen verduurzamen en bou-
wen in de buurt van open-
baar vervoer knooppunten. 
Bovendien willen zij zorgen 
voor een betere doorstro-
ming op de woningmarkt, zo-
dat meer mensen wonen in 
een huis dat past bij hun in-
komen, levensfase en woon-
wensen.
 

De druk op de woningmarkt in 
de omgeving van Amsterdam 
is in de regio Zuid-Kennemer-
land/IJmond goed voelbaar. 
De regio biedt een aantrek-
kelijk woonmilieu, in de na-
bijheid van stedelijke voor-
zieningen, natuur en strand. 
Het aantal huishoudens in de 
regio Zuid-Kennemerland/ 
IJmond groeit tot 2040. Er zul-
len onder andere woningen 
nodig zijn voor 65-plussers 
en voor mensen met een laag 
(midden) inkomen, waaron-
der statushouders. 
Dit programma is een geza-
menlijk product van diver-
se gemeenten, waaronder 
ook Heemstede,  en de pro-
vincie Noord-Holland. Bij de 
totstandkoming is nauw sa-
mengewerkt met betrokke-
nen op het gebied van wo-
nen. Een breed samenge-
stelde klankbordgroep, be-
staande uit huurdersverte-
genwoordiging, ontwikke-
laars, corporaties, duurzaam-
heidspartijen en zorgaanbie-
ders, heeft de opstellers ge-
vraagd en ongevraagd advies 
gegeven.

Woensdag 23 november 
kregen wij bericht dat on-
ze rode kat Nozem was 
aangereden op de Valken-
burgerlaan in Heemstede. 
Gelukkig was er snel hulp 
aanwezig. 
Hij heeft het helaas niet 
overleefd, en is kort na 
aankomst in het dierenzie-
kenhuis in Haarlem-Noord 
overleden. 
Wij willen bij deze iedereen 
bedanken die voor Nozem 
heeft gezorgd in zijn laat-
ste uren.
Familie Frederiks,
Heemstede.

Nozem 
aangereden

Lezerspost

Klankschalen 
concert

Heemstede - Ontspan-
nende en helende natuur-
klanken tijdens een klank-
meditatie voor je laten wer-
ken…. terwijl je fi jn ligt op 
je zachte matrasje, on-
der een slaapzak of de-
ken. Alles is verdichte tril-
ling… is klank. Klank is al 
zoveel ouder dan de mens-
heid. Het gehoor is ook 
het eerste zintuig dat ont-
staat in de baarmoeder bij 
de mens in wording, en het 
laatste zintuig dat ons ver-
laat bij het overgaan. 
De klankmeditatie wordt 
gegeven door Joke Welbo-
ren uit Castricum, sinds 20 
jaar ervaren soundhealer 
met persoonlijke sessies 
en groepsmeditaties.
Wilt u deze avond bijwo-
nen, neem dan een mat-
je mee en iets om u mee 
toe te dekken en eventueel 
een kussentje. Kijkt u voor 
meer info op:
www.sakagaweea.nl.
Aanvang is 20.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede. De entree is 10,-
euro. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl
of (023)548 38 28. 

Trefpunt-WIJ 
Heemstede lezing

Drooglegging 
Haarlemmermeer
Heemstede - De droogleg-
ging van de Haarlemmer-
meer heeft maar liefst 12 jaar 
geduurd. Sino van Dijk vertelt 
u alle ins en outs over dit gro-
te project uit de jaren 1840–
1852, op dinsdag 6 decem-
ber, 14.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De entree is 
4,- euro. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl of
(023) 548 38 28 of bij de
receptie van de Luifel.
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
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

In deze uitgave:
- Inloopochtend burgemeester
- Omgevingsvergunningen

Commissievergaderingen 
december

Nieuwsgierig naar het plan voor de Haven van 
Heemstede? Kom naar de informatieavond op 
woensdag 14 december!

Het Havenlab, bestaande uit Heemsteedse inwoners 
en ondernemers, maakt in opdracht van en in 
samenwerking met de gemeenteraad een plan voor 
de herinrichting van de Haven. Het plan is nu zo ver 
gereed dat het Havenlab het graag wil delen met 
alle inwoners en ondernemers van Heemstede. 
Iedereen die geïnteresseerd is in de toekomst van 
de Haven is van harte welkom op woensdag 
14 december om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 
in het raadhuis. Kijk voor meer informatie op 
www.heemstede.nl/haven

Informatiebijeenkomst Herinrichting Haven

Op maandag 28 november jl. plantte wethouder 
Heleen Hooij samen met het bestuur van de 
Vrienden van Wandelbos Groenendaal de eerste 
nieuwe boom (Zelkova serrata) op de Vrijheidsdreef. 
Hiermee gaf zij het startsein voor de aanplant van 
de overige 103 bomen langs de noordelijke entree 
van wandelbos Groenendaal. De twee rijen langs de 
rijbaan bestaan uit lindebomen. De buitenste rijen 
worden beplant met verschillende boomsoorten 
zoals walnoot, tamme kastanje, amberboom en 
eik. Naar verwachting is de laan medio januari 
2017 weer helemaal compleet. Lees meer over het 
project Vrijheidsdreef op www.heemstede.nl > 
Plannen en Projecten > Vervanging bomen 
Vrijheidsdreef.

Eerste boom Vrijheidsdreef geplant door 
wethouder Heleen Hooij

Het Wilhelminaplein krijgt in het najaar van 2017 
een opknapbeurt. De inrichting verandert waardoor 
meer een plein ontstaat, dat beter geschikt is om 
kleinschalige evenementen zoals een themamarkt 
te organiseren. Door een andere indeling komt de 
kerk meer ‘aan het plein’ te staan. De geschiedenis 
van deze oudste dorpskern van Heemstede moet 
ook duidelijker tot uitdrukking komen. Het plan voor 
de nieuwe inrichting ligt nu ter inzage.

Inloopbijeenkomst
U kunt de plannen inzien en hierbij uitleg krijgen 
tijdens de inloopbijeenkomst op dinsdagavond 
13 december in het raadhuis. Tussen 19.30 uur en 
21.00 uur kunt u het voorlopig ontwerp op groot 
formaat bekijken, hierbij uitleg krijgen en reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen. Het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent.
Het ontwerp staat ook op www.heemstede.nl > 
Actueel > Plannen en projecten > Wilhelminaplein.

Reageren
Wilt u reageren op het plan? Dat kan tot en met 
10 januari 2017 bij gemeente Heemstede, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede of stuur een e-mail naar 
gemeente@heemstede.nl onder vermelding van ‘VO 
Wilhelminaplein’.

Dinsdag 13 december 19.30-21.00 uur
Inloopbijeenkomst Wilhelminaplein
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Vrijdag 2 december
Binnenlopen bij de burgemeester
Inwoners van Heemstede zijn van harte uitgenodigd om tijdens 
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. U bent welkom op vrijdag 2 december van 
10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen 
met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 6, 7 en 8 
december openbare vergaderingen om 20.00 
uur in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig te 
zijn. 
 
Agenda commissie Samenleving 
dinsdag 6 december 2016:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 6 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Bijdrage voor samenvoeging Stichting WIJ 

Heemstede en Stichting (A-stuk)
- Maatschappelijke opvang (incl. ‘economisch 

daklozen’) en beschermd wonen (A-stuk)
- Bijzondere verordening structurele subsidies 

peuterspeelzaalwerk 2016 (A-stuk)
- GR Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten 

West-Kennemerland (A-stuk)
- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 

incl. Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
woensdag 7 december 2016:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 7 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Lokale prioriteiten politie basisteam 

Kennemerkust 2017 (B-stuk)
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente 
Heemstede (A-stuk)

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2017 (A-stuk)

- Belastingverordeningen 2017 (A-stuk)
- Financiële verordening 2017 (A-stuk)
- Bevindingen managementletter interimcontrole 

2016 (C-stuk o.v.v. auditcommissie)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
donderdag 8 december:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 8 

december 2016
- Spreekrecht burgers
- Vaststellen verordening kwaliteit 

vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) (A-stuk)

- Afvalscheiding in 2020, scenario’s afvalinzameling 
(B-stuk)

- Onderhoud of vervangen brug IJsbaanpad 
(B-stuk)

- Versterking samenwerking Metropoolregio 
Amsterdam (C-stuk o.v.v. PvdA)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en 
uitleg over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. 
U kunt de stukken eveneens digitaal raadplegen 
met behulp van de computer in de publiekshal van 
het raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl 

Commissievergaderingen december
Aanwezig waren 19 van 21 raadsleden. De raad 
heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019: 
unaniem

- Vangnetuitkering Participatiewet 2016; unaniem
- Intrekken Verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen: unaniem
- Nota bodembeheer regio IJmond: unaniem
- Financiering uitvoering plan van aanpak 

Manpadslaangebied
 Dit besluit is vastgesteld met 15 stemmen voor 

en 4 stemmen tegen
 Voor stemden de fracties van D66, VVD, CDA, GL 

en PvdA, tegen stemde de fractie van HBB
- Benoemen raadsleden leden D66 in 

raadscommissie Middelen: unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 24 

november 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Raadsbesluiten 
24 november 2016

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning paardenstal en 
gebruik terrein Groenendaalse bos
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het permanent toestaan van de bouw van 
een paardenstal en het gebruik van de grond ten 
behoeve van pony track Heemstede in afwijking van 

het bestemmingsplan “Landgoederen en groene 
gebieden”. 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
en de ontwerp-omgevingsvergunning met 
bijbehorende stukken liggen met ingang van 
donderdag 1 december 2016 gedurende 6 weken 
ter inzage. 

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerp-verklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal te 
raadplegen op de websites www.heemstede.nl en 

www.ruimtelijkeplannen.nl 
Ook liggen de ontwerpen gedurende 
bovengenoemde termijn ter inzage in de 
publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer A. Borg, hoofd van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485748 of per 
e-mail: aborg@heemstede.nl.



Poëziebundel van 
Heemsteedse uit

Heemstede - Afgelopen vrijdag 11 november is het 
boekje ‘Tijd Maakt Ons Menselijk’ uitgekomen.
Het betreft een poëziebundel, geschreven door de 
Heemsteedse Angelique Wilkins. Het boekje is mooi 
geïllustreerd en bevat allerlei verschillende soorten 
gedichten.
Het thema is ‘tijd’. Tijd is voor iedereen anders en kan 
je een gevoel geven van geluk en liefde maar ook een 
gevoel van angst of eenzaamheid.
Via www.boekscout.nl leest u meer over de schrijfster.

De Knutselclub
Heemstede - Op de Knut-
selclub maken kinderen op 
woensdag 7 december een 
leuke versiering om voor het 
raam te hangen: een winter-
mobiel van houten sneeuw-
vlokken. De kinderen zijn 
welkom van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 5 eu-
ro en een kaart voor 5 keer 
kost 22,50. Graag van tevoren 
aanmelden: 023-548 38 28.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Strawinskylaan 7, het plaatsen van een 

bergruimte, wabonummer 86450, ontvangen 
 14 november 2016
- Kerklaan 25, wijzigen garagedeuren naar een 

voorpui met deuren, wabonummer 86830, 
ontvangen 15 november 2016

- Herenweg 126A, het kappen van 2 
dennenbomen, wabonummer 88089, 

 ontvangen 17 november 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 136, het optrekken van de 

voorgevel, wabonummer 74781, verzonden 25 

november 2016
- Cloosterweg 13, het uitbreiden van de badkamer, 

wabonummer 62677, verzonden 25 november 
2016

- Franz Lehárlaan 147, het doorbreken van 
een muur (begane grond) en het plaatsen 
van een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 86138, verzonden 25 november 
2016

- Watertoren 2, herbestemmen, verbouwen en 
restaureren van het pomphuis bij de watertoren 
tot een verblijfsruimte (museumfunctie) 
met archief voor de Historische vereniging 
Heemstede-Bennebroek, wabonummer 49790, 
verzonden 25 november 2016

- Raadhuisstraat 71, het vervangen van de begane 

grondvloer en bouwkundig splitsen winkel en 
bovenwoning, wabonummer 68480, verzonden 
25 november 2016

Deels verlenen en deels weigeren 
omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Franz Lehárlaan 129, het plaatsen van 2 

overkappingen, verlenen omgevingsvergunning 
voor overkapping aan de achterzijde en 
weigeren omgevingsvergunning voor 
overkapping aan de voorzijde, wabonummer 
50233, verzonden 25 november 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (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. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van dit besluit (zie voor de omgevingsvergunning het kader 
‘Uitgebreide procedure omgevingsvergunning’) beroep 
aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer deze in een 
voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet 
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en voorzien 
van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. U kunt 
met DigiD ook beroep instellen bij genoemde rechtbank via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Bij het beroepsschrift 
moet zo mogelijk ook een afschrift van het besluit waarop het 
geschil betrekking heeft worden overlegd. Het indienen van een 
beroepschrift schorst de werking van een vergunning niet. Als 
sprake is van een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening 
worden aangevraagd. Zie verder kader ‘Bezwaar’.

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:

- Een naamloze blauwe sloep met grijze hoes, 
in de Leidsevaart, ter hoogte van Linge 13, op 
ligplaats LIN001. 

Bestuursdwang
Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 15 december 2016 de 
gelegenheid zijn vaartuig buiten Heemstede te 
brengen of een ligplaats in te nemen met waar dit 
met een verkregen vergunning wel is toegestaan. 
Als het betreffende vaartuig binnen deze termijn 
niet is weggehaald, wordt het vaartuig 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 zich melden bij bureau Handhaving en zijn 
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten. Heeft u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering vaartuig Leidsevaart
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