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Nieuwe brandweerauto voor Heemsteeds korps
Heemstede - Aan de Nij-
verheidsweg in Heemstede is 
dinsdagmiddag 21 november 
een nieuwe brandweerwa-
gen opgeleverd. Bij de vrij-
willigers is een nieuwe ‘4×4’ 
in gebruik genomen.
Ploegchef Frits Willems heeft 
van wethouder Christa Kui-
pers (in dit geval in de rol 
van loco-burgemeester) op 
symbolische wijze de sleu-
tel overhandigd gekregen. 
De nieuwe tankautospuit is 
uitgerust met nieuw gereed-
schap en kan ook het duin-
terrein beter bereiken.
Zelf al eens gedacht aan 
een carrière bij de vrijwilli-
ge brandweer? Brandweer 

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)
Slagerij

van der Werff
Glipperdreef 105 • 

Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!

IEDERE ZONDAG T/M 17 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!

 GezelligeKerstmarkt

Heemstede zoekt nog vrij-
willigers. Aanmelden kan 

via aanmelden@brandweer-
heemstede.nl.

Heemstede - De altijd zo ac-
tieve winkeliersvereniging in 
de Jan van Goyenstraat heeft 
ook dit jaar weer de ruim 
60-jarige traditie van Sint op 
het Dak voortgezet. Op uitno-
diging van de winkeliers wist 
de goedheiligman opnieuw 
het bezoek, in zijn toch over-
volle agenda, te plannen. Met 
een groot gevolg aan Zwar-
te Pieten sprak hij de kinde-
ren en (groot-)ouders vanaf 
grote hoogte toe. De kinde-
ren reageerden spontaan op 

vragen van de bisschop of ze 
wel aan sport deden of dat ze 
echt wel naar school gingen. 
Als ze hun schoen zetten zat 
daar dan wel voldoende voer 
in voor het paard Amerigo, 
wilde de kindervriend weten.  
De zeker 2000 aanwezigen 
waren voor de komst van de 
Sint al in de stemming. Drie 
Zwarte Pieten zongen een 
uur lang oude en voor velen 
ook nieuwe liedjes. Het uit 
volle borst meezingen hoort 
daar natuurlijk bij. Voor veel 

kinderen was de aanblik van 
Sint Nicolaas, zo hoog op de 
nok van het dak, een ervaring 
om nooit te vergeten. Dat de 
Sint nog een dansje waagde 
op deze hoogte liet zien dat 
hij, ondanks zijn hoge leef-
tijd, nog gezond van lijf en 
leden is.
Het zal niemand verbazen 
als ook in 2018 deze tradi-
tie in de Jan van Goyenstraat 
weer in de agenda van de 
Sint komt. 
Eric van Westerloo

Sint op het dak:
traditie voor jong en oud

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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WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom
Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS
Binnenkort: wijk Koediefslaan e.o. vacant 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Feest in de Jan 
van Goyenstraat



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties voor 
particulieren via www.heem-
steder.nl/kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 3 december, 18.30 
uur, interkerkelijke samen-
komst
‘Vol verwachting klopt ons 
hart’
Muziek: Rob en Yvonne
Vooraf gezamenl. maaltijd 
17.30u.
Opgave: 06-23775296.

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 3 december 
Eerste Adventszondag
Pinksterkerk: ds. P.I.C Terp-
stra. Crèche (tot 4 jaar), 
Kinder Anders-dienst (4-
10 jaar), Verhalenboom 
(10-12 jaar) en De Kerk 
Draait Door (12-15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 3 december om 
10.00 uur
1e Adventzondag
Ds. A. Christ uit Katwijk
Heilig Avondmaal

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 3 december, 10.30u.,
Eucharistieviering, Pastoor 
J-J van Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (43)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 3 december, aan-
vang 10u.. Voorganger Ds. 
R. van den Beld (Baarn)

www.adventskerk.com

Het pand van deze week 
is uit 1917, Raadhuisstraat 
91/93. De toenfoto is van de 
familie Ceglia en is van 1985. 
Het woongedeelte in dit pand 
is nr. 91 en is altijd woonhuis 
geweest.
H. Jansen begon er de 
‘Heemsteedsche Zuivel-In-
richting’ voor o.a. roomboter, 
kaas, eieren, maar ook vlees-
waren. Op 31 augustus 2017 
was de opening, aldus de 
Eerste Heemsteedsche Cou-
rant. Op 9 maart 1918 de me-
dedeling van het Distributie 
bedrijf Heemstede dat koel-
huisboter op bon 42 ¼ kg 
o.a. bij Jansen verkrijgbaar 
zou zijn. Ook ‘Amerikaansch 
Spek’ zou op die manier ver-
krijgbaar zijn.
Delicatessenhandel H. Jan-
sen is op 7 september 1926 
op zoek naar een ‘Nette Jon-
gen’. Een jaar later, op 26 ok-

tober 1927 zoekt opvolger J. 
Boesmans een ‘Nette Sla-
gersleerling’. Boesman ad-
verteert met ‘Electrische 
Vleeschhouwerij en Lamssla-
gerij’.
In de ‘Eerste Heem-
steedsche Courant’ 
van 21 oktober 1932 
lezen we een artikel 
over de opening van 
‘Tersmitten’s Vleesch-
houwerij, een nieu-
we zaak met wit-be-
tegelde muren en o.a. 
een Berkel’s Vleesch-
machine’. Mevr. Boes-
mans-Tersmitten is de onder-
neemster.
In de Eerste Heemsteedse 
Courant van 30 december 
1938 adverteert ‘Vleeschhou-
werij L de Mooij v/h Tersmit-
ten’ op Raadhuistraat 93 o.a. 
met “Knakworst, per paar 15 
cent”. 
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  3 december, 10u: 
ds. Jolien Nak
Eerste zondag Advent
Kindercafé  

www.pkntrefpunt.nl

Op 1 januari 1975 wordt nog 
steeds L. de Mooij op nr. 
93 vermeld (adressenboek 
Heemstede).
In 1985 kwamen Jos en An-
tonio Ceglia vanuit Torino 
naar Nederland en begon-
nen het Italiaanse restaurant 
‘La Via’. Anno 2017 zitten ze 
er nog steeds, zoals de nufo-
to van Harry Opheikens van 
27 november 2017 laat zien.

Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 





Jaarlijks dient de kinder- en partneralimentatie te 
worden geïndexeerd, tenzij u van deze wettelijke re-
geling bent afgeweken in het convenant of een (vast-
stellings) overeenkomst. De Minister van Veiligheid en 
Justitie stelt jaarlijks dit zogenoemde indexeringsper-
centage voor de alimentatie vast. Inmiddels is door 
het ministerie bekend gemaakt dat de vastgestelde 
alimentatiebijdragen per 1 januari 2018 met 1,5 % 
verhoogd moeten worden.
Nu de alimentatiebijdragen voor de eerste dag van 
de nieuwe maand dienen te worden voldaan, dient 
de bijdrage die in december voor januari 2018 wordt 
voldaan, reeds verhoogd te worden met dit percenta-
ge. Vele websites hebben een indexeringsrekentool, 
kijk bijvoorbeeld op:
www.lbio.nl/alimentatie/indexering-alimentatie
Met deze rekentool kunt u in een handomdraai de 
nieuwe bijdrage met ingang van 1 januari 2018 be-
rekenen. Indien uw ex-partner de indexering niet toe-
past, maar het oude bedrag blijft betalen raden wij u 
aan stappen te ondernemen. Het recht op inning van 
achterstallige alimentatie en indexering verjaart na-
melijk na verloop van 5 jaar.

Heeft u wel uw ex-partner tussentijds aangemaand 
voor de achterstand, dan kan het zijn dat de verja-

ring daarmee gestuit is en dat u toch 
verder terug kunt vorderen dan 
5 jaar. Heeft u vragen over de in-
dexering van de alimentatie of bij-
voorbeeld over de incasso van de 
achterstallige indexatie of het incas-
seren van niet betaalde alimentatie, 
neem dan vrijblijvend contact met 
ons op.

Mw.mr. B.M.C.M. van der Wel-Hiddes

Column

Indexering alimentatie 2018

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Twee 1ste plaatsen voor HBC Gymnastics turnen
Heemstede - In het week-
end van 25 en 26 novem-
ber traden alle turnsters van 
de wedstrijdgroep van HBC 
Gymnastics aan in Beverwijk 
voor hun eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen. Bin-
nen de groep zijn een aantal 
meisjes die hun eerste offici-
ele uitwedstrijd turnen omdat 
ze nieuw zijn in de groep. Dit 
geldt voor Lieve, Florin, Lu-
cia en Lauri. Bij de instap-
pers turnde Lieve en Flo-
rin; hier turnden 25 deelne-
mers. Van al deze turnsters 
had Florin de hoogste sco-
re op de sprong, terwijl Lie-
ve bij de brug  een 3de plaats 
behaalde. Van alle turnsters 
kwam Lieve op de 9de plaats 
te staan. Lauri turnt bij de se-
nioren, tegen allemaal meis-
jes die al jaren in een wed-
strijdgroep zitten. Om dan de 
4de plaats te behalen is zeer 
knap werk. 
Dan hebben we binnen de 
wedstrijdgroep ook nog een 
paar meisjes die moesten, of 
wilden promoveren. Dit geldt 

voor Rose, Suzie, Fleur, Mar-
jolein en Eva. Hierbij zijn noe-
menswaardig een 7de plek 
voor Fleur van de 14 deel-
nemers, en een 8ste plaats 
voor Rose van de 14 deelne-
mers. Marjolein liet zien dat 
1 niveau omhoog promove-
ren niet moeilijk hoeft te zijn. 
Zij was ook bij de junioren 
in de 4de divisie niet te ver-
slaan. Zowel bij brug en bij 
de sprong kreeg zij het hoog-
ste cijfer. Van alle turnsters 
mocht zij op het podium voor 
de 1ste prijs. 
Christa turnde op de balk 
zeer stabiel, over de 4 toe-
stellen kreeg zij een medail-
le voor de 4de plaats. Ook 
Maia mocht een 4de prijs in 
ontvangst nemen; zij turnde 
op alle toestellen heel sta-
biel.  Yilian liet ook een he-
le mooie brug oefening zien 
en een balk oefening met 
weinig wiebelen, dit lever-
de haar een 2de prijs op. Van 
de jongste turnsters in het 
hoogste niveau traden Mer-
le en Hannah op. Op 3 van de 

4 toestellen turnde Hannah 
de hoogste score, dit leverde 
voor haar dan ook de hoog-
ste plaats op het podium op: 
de 1ste plaats!

‘Liever feestelijke versierde winkelstraat 
in dan shoppen vanachter de computer’
Heemstede - Shoppen in 
december doen we nog al-
tijd het liefst door zelf naar 
de winkel te gaan, om de 
producten ‘live’ te zien en 
om het plezier niet te mis-
sen; dat blijkt uit een Euro-
pees onderzoek van finan-
ciële dienstverlener Deloitte. 
Europeanen kopen gemid-
deld zestien procent via in-
ternet. Een overgrote meer-
derheid gaat liever op pad en 

zoekt zijn weg door de fees-
telijk verlichte winkelstraten 
om Sinterklaas- en kerstin-
kopen te doen.

De hang naar traditionele ge-
zelligheid tijdens de decem-
bermaand is goed nieuws 
voor ondernemers. Naar ver-
wachting geeft de consu-
ment tijdens de feestdagen 
van dit jaar drie procent meer 
uit dan vorig jaar. Uit het on-

derzoek blijkt verder dat de 
Nederlander gemiddeld vier-
honderd euro uitgeeft aan 
cadeaus, kerstmarkten en 
horeca tijdens de kerstda-
gen. Een ander aspect dat 
meespeelt is dat voor het la-
ten bezorgen van online ge-
kochte artikelen kosten in re-
kening worden gebracht en 
dat er geen garantie is dat 
de bestelde artikelen op tijd 
worden geleverd.

Gezelligheid in de winkelstraat gaat boven online shoppen.
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Volop kerst- en cadeau-ideeën
bij Tuincentrum de Oosteinde -
ook voor Sinterklaas

Tuincentrum de Oosteinde met fi lialen in Vijfhuizen en Hille-
gom heet iedereen van harte welkom om de kerstshow te be-
kijken. Zoals elk jaar kijk je er weer je ogen uit. Glans, glit-
ter, kleur, vorm… alle kerstartikelen stralen zoveel sfeer uit!
Wat wordt het dit jaar bij jou? Laat je inspireren door de diver-
se stijlen, kleuren en trends. Overigens is De Oosteinde ook 
op zondag geopend, tussen 12.00 en 17.00 uur (tot en met 17
december). Ook Sinterklaas winkelt bij het tuincentrum, hij 
vindt er de allerleukste cadeau-artikelen. 
Filialen: Zandlaan 22, Hillegom, 023-5846338 en Schipholweg 
1088, Vijfhuizen. Kijk ook op www.deoosteinde.nl.

Beeld: Joke van der Zee

100 man voor Redmond O’Hanlon
Heemstede – De avond die 
boekhandel Blokker in sa-
menwerking me WIJ Heem-
stede organiseerde met 
schrijvers Redmond O’Hanlon 
en Alexander van Reeuwijk, 
was een daverend succes. De 
zaal van WIJ Heemstede was 
goed gevuld, zo’n 100 men-
sen. Allen luisterden geboeid 
naar interviewer Van Reeuw-

ijk die de bekende Britse 
schrijver en Darwinbewonde-
raar O’Hanlon mooie uitspra-
ken ontlokte. 

Aanleiding om deze bijzon-
dere gast te vragen is de pu-
blicatie van de rijk geïllu-
streerde editie van ‘De reis 
van de Beagle’ die Charles 
Darwin ondernam.Foto: Boekhandel Blokker

Knutselclub
Heemstede - Woensdag 6 
december maken jongens 
en meiden op de Knutsel-
club van WIJ Heemstede een 
sneeuwpop van karton. 
De knutselclub is van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: 5,- 
per keer of een kaart voor 5x 
kost 22,50. Graag per keer 
aanmelden via tel.: 548 38 28.





Scheiden van plastic in 
samenspraak met bewoners?

In de Heemsteder van 15 november verscheen een artikel 
over het scheiden van plastic. De wijk Merlenhoven wordt 
proefkonijn voor dit project. Tot mijn verbazing lees ik dat 
dit tot stand is gekomen in samenspraak met de bewoners.
Dat ze bij gemeente-instellingen niet altijd de waarheid 
preken is algemeen bekend, maar dit verhaal klopt van 
geen kant. Wij hebben een briefje in de bus gehad met een 
mededeling dat er begin volgend jaar gestart wordt met 
een proef om plastic te scheiden, niemand is gevraagd of 
men dat wel wil.
Aan het begin van de wijk staat al een bak waarin men 
plastic kan deponeren, dus zijn die bakken overbodig.
Wethouder Nieuwland wil de proef toch doorzetten on-
danks verzet van CDA-fractievoorzitter Marieke Waterlan-
der. Dat het een berg geld kost maakt de wethouder niets 
uit, het komt niet uit zijn portemonee.
Zo zie je maar weer dat een wethouder zich niets aantrekt 
van enig verzet, want zijn wil is wet!
Ik hoop dat de bewoners van de wijk massaal de bak wei-
geren om zo kenbaar te maken dat zonder overleg er wei-
nig tot niets te regelen is.
Bert Kruithof, Heemstede

Lezerspost

Scheiden van plastic in 

Sfeervol najaarsconcert van koor Encore
Heemstede - Sinds 2013 
geeft Encore jaarlijks een 
concert en ditmaal vond het 
plaats op 26 november in de 
Petrakerk in Heemstede. De 
kerk was goed gevuld met 
publiek van jong tot oud.
Zoals altijd brengt het koor 
een gevarieerd programma 
en dat bestond ditmaal uit 
klassieke, religieuze en we-

reldse muziek, waaronder 
Mendelssohn, Buxtehude, 
Mozart en het eindigde met 
de vrolijke liederen uit Fiddler 
on the Roof.
Onder begeleiding van diri-
gent Bram Biersteker schit-
terde de jonge sopraan As-
trid Lammers met liederen 
van Mozart en Rossini.
De begeleiding op orgel en 

piano was in handen van 
Gerrie Meijers. Zij soleer-
de prachtig met een deel uit 
Canto Ostinato van Simeon 
ten Holt.
Het koor is nog op zoek naar 
tenoren. Mocht u meer in-
formatie willen, kijk dan op 
www.koorencore.nl of mail 
encore.heemstede@gmail.
com.

Informatie avond: Onbegrepen gedrag bij dementie
Heemstede - Leven met de-
mentie is geen gemakkelij-
ke opgave, ook niet voor een 
naaste. Zeker als je partner 
of ouder ander gedrag gaat 
vertonen, bijvoorbeeld snel 
boos wordt, wantrouwend is, 
agressief of apathisch wordt.
Een gevaar is om dit pro-
bleemgedrag te noemen.
Soms ontstaat dit gedrag 
door verandering in de her-
senen, door aanpassingspro-
blemen, soms ook door me-
dicatie of reacties van de om-
geving.

Om meer hierover te weten 
te komen houdt Trefpunt De-
mentie Heemstede een spe-
ciale informatieavond op 
woensdag 13 december, in 
De Luifel aan de Herenweg 
96. Uitgenodigd is Jenna Hil-
dersom, GZ-psycholoog.
Leny Haaring van Alzheimer 
Nederland Zuid-Kennemer-
land zal Jenna Hildersom, 
GZ-psycholoog bij Zorgba-
lans, interviewen.
Het programma start om 
19.00 uur met een inloop en 
koffi e. De toegang is gratis, 

wel wordt een bijdrage van 
2,50 voor koffi e en thee ge-
vraagd.
Het Trefpunt Dementie 
Heemstede is een samen-
werking van Wij Heemstede,
Tandem, Zorgbalans, SHDH, 
Home Instead Thuisservice 
en Alzheimer Nederland, af-
deling Zuid-Kennemerland.
De Trefpuntavonden zijn er 
voor mensen met dementie, 
hun partners, familieleden en 
vrienden. Ook hulpverleners 
en andere belangstellenden 
zijn van harte welkom.

Discussieavond verkeersdruk levert veel ideeën op

‘Houd de Lanckhorstlaan leefbaar’
Heemstede - Op 23 novem-
ber was de raadszaal met 
135 aanwezigen ruim gevuld. 
Trek daar eens 25 politici, 
ambtenaren en niet-Heem-
stedenaren vanaf dan zaten 
er toch zeker 100 betrokken 
inwoners in de zaal. Een ver-
keerskundige van het bureau 
Goudappel Coffeng kwam 
met cijfers die niets nieuws 
brachten. Dat 50% van al het 
verkeer doorgaand is en 45% 
van buiten naar Heemstede 
komt of van Heemstede naar 
buiten rijdt, was genoegzaam 
bekend. Slechts rond de 5% 
is verkeer dat binnen de ge-
meente blijft. Bob de Jong 

sprak namens de bewoners 
van de Lanckhorstlaan e.o. 
zijn onvrede uit.
Hij en zijn buurtgenoten zien 
dagelijks 13.000 voertuigen 
deze laan passeren. Hij vroeg 
om maatregelen om deze 
laan leefbaar te houden. De 
Haarlemse stadsbouwmees-
ter Max van Aerschot gaf 
een aardige inkijk op het he-
den en verleden van de toe-
genomen verkeersdruk. Vol-
gens hem moet men het zoe-
ken in kleine dingen. Zo zijn 
er al verschillende paden en 
wegen in de omgeving die 
gebruikt kunnen worden. 
Een ‘Light Rail’ tussen Am-

sterdam en Zandvoort zou 
een oplossing zijn of de tram 
weer in ere herstellen. In het 
verleden was de houding van 
de bestuurders: laat maar 
gaan. Nu is het tijd om daar 
iets aan te veranderen. 
In 10 werkgroepen mochten 
de aanwezigen al hun ideeën 
inbrengen. Dat waren er nog-
al wat: Een P&R terrein bij Flo-
riande in Haarlemmermeer. 
Verkeer ontmoedigen op de 
Dreef door hen langer te la-
ten stilstaan. De Leidsevaart 
opwaarderen als doorgaan-
de route. Overal in Heemste-
de de maximumsnelheid ver-
lagen. Betere handhaving op 
verboden vrachtverkeer op 
de Lanckhorstlaan. Deze laan 
inrichten als eenrichtingsver-
keer of in de ochtend west-
oost en in de avond oost-
west. Leg een rondweg aan 
door de duinen. Zorg voor 
een groene golf op de Dreef 

en Herenweg. Faciliteer meer 
fi etspaden. Maak de afslag 
naar de Lanckhorstlaan van-
af de Dreef onmogelijk. het 
verkeer kan dan verder via 
de Spanjaardslaan Haarlem. 
Wethouder Hooij en het col-
lege gaan zich hard maken 
voor de samenwerking met 
buurgemeenten en de pro-
vincie. Binnenkort worden al-
le suggesties gepubliceerd. 

Het verkeersstromenonder-
zoek staat al op de gemeen-
telijke website. 

‘Overall’ is de mening dat 
Heemstede het niet alleen 
kan. De buurgemeenten en 
de provincie zien de proble-
men ook. Allen door samen-
werken zijn oplossingen mo-
gelijk. 
Eric van Westerloo

Sint en kerst bij Vrouwennetwerk
Heemstede - Donderdag 
30 november vieren de vrou-
wen van NVVH Sint-Nicolaas 
met een interessante presen-
tatie van Dorinde Smit Duy-
zentkunst. De viering wordt 
vanuit gebruiken in de diver-
se landstreken en omringen-
de landen bekeken. De ge-
schiedenis wordt aangehaald 
en natuurlijk is er iets lekkers 
bij de koffi e/thee! Zou Zwarte 
Piet ook langskomen? 
De lezing worden gehouden 
in het EHBO-gebouw, He-
renweg 88a te Heemstede en 
begint om 14.00 uur. Toegang 
voor niet-leden: 2,50 euro.
De kerstviering wordt ge-
houden op woensdag 20 de-
cember en deze wordt opge-
luisterd met mooie harpmu-

ziek uitgevoerd door Esther 
Jansen (www.Estherjansen.
com). De kerstviering begint 
om 12.45 uur en is alleen toe-
gankelijk voor leden.  
Meer weten over deze 55+ 
vrouwenvereniging, bel dan 
023-5477486 of kijk op web-
site www.nvvh.nl.

Esther Jansen, harpiste.    
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Rijbewijskeuring 5 december
Regio - Wie voor verlenging 
van het rijbewijs een medi-
sche keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op dins-
dag 5 december terecht 
bij Wijkcentrum De Wereld 
(Stichting Dock) aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De 

kosten bedragen 35,- eu-
ro. Chauffeurs jonger dan 75 
jaar met rijbewijs CDE beta-
len 55,- euro. Vooraf moet wel 
even een afspraak worden 
gemaakt via 023-5436004. 
De volgende keuring zal zijn 
op dinsdag 2 januari 2018.

Expositie kunstlijn in Burgerzaal geopend
Heemstede – Kunst vraagt 
om beweging en Fokelien Fa-
ber, mededirecteur van de 
Kunstacademie Haarlem, be-
woog zich als ceremonie-
meester bij de opening van 
de Kunstlijn Expositie als een  
licht vogeltje, zo uit een schil-
derij van de expositie “Parels 
van de Kunstlijn”.  De kunste-
naars die deelnamen aan de 
Kunstlijn 2017 en hun ateliers 
openstelden in het weekend 
van 4-5 november, exposeren 
de hele maan november in 

de Burgerzaal van het Raad-
huis met hun “Parels”. Een 
ontmoeting met de kunste-
naars vond donderdagmid-
dag plaats in de Burgerzaal 
met een `late-month` ope-
ning waar Fokelien nog even 
terugkeek op de atelierrou-
te van begin november. Een 
leuk succes voor de deelne-
mers die veel meer bezoe-
kers telden dan vorig jaar, 
nog slechter weer. Dat suc-
ces was te danken aan de 
plattegrond die goed mee-

hielp om de bezoekers al-
le ateliers gemakkelijk te la-
ten vinden. Tevens konden ze 
de kaart laten stempelen, om 
met een volle kaart mee te 
dingen naar een kunstwerk 
van een van de deelnemers. 
Fokelien ontdekte bij de ex-
positie van de “Parels” dat 
de beweging erin zat. Waar 
normaal de schilderijen keu-
rig op één lijn hangen zag 
ze er nu een welving in, een 
hint naar beweging door Ol-
ga van der Klooster, Vera de 
Baccker en Harrie Hablous zo 
mooi georganiseerd en door 
de decorateur Elco Knegte-
ring perfect opgehangen. Als 
gastspreker had Antoon Erf-
temeijer op, hij is conservator 
en curator Moderne Kunst in 
‘De Hallen’ en het ‘Frans Hals 
Museum’Kunstlijn, dit jaar 
enkele vragen aan de aan-
wezige kunstenaars: “Wie 
heeft er uit woede wel eens 
wat vernield?” “Wie is er zo 
verliefd geworden op een 

Fokelien Faber.

Olga van der Klooster met de winnaar Antoon Andela.

kunstwerk dat je het gesto-
len hebt?” Er kwamen  veel 
antwoorden van heel keurige 
en nette mensen. Olga van 
der Klooster kon de prijs uit-
reiken aan de enige aanwe-
zige prijswinnaar Antoon An-
dela, een ets : “Koeien in de 
lente“. Ook Coby Tijsma en 

Gerard Doelman zijn in de 
prijzen gevallen, zij ontvan-
gen de ets ‘dansende koeien 
in de lente’, vervaardigd door 
Olga van der Klooster.
De expositie is nog tijdens 
kantooruren te bezichtigen 
tot 30 november.
Ton van den Brink 

Van Velthoven juweliers vernieuwd
Heemstede – Na achttien 
jaar wilden Henk en Wieke 
van Velthoven hun winkel wel 
eens naar hun eigen zin en 
smaak inrichten. Ze hadden 
steeds wel wat veranderd en 
aangepast en zelfs een stuk 
aangebouwd, maar opnieuw 
inrichten kwam er maar niet 
van. Die aanbouw is jaren 
gebruikt als opslag voor bij-
voorbeeld zijn eigen horlo-
gemerk, maar altijd met de 
gedachte, de winkel ruimte 
geven.
Zaterdag openden ze voor 
het publiek hun verdubbel-
de winkel. De buitenkant 
heeft nu ook de opknap-
beurt gehad en de klanten 
vinden met name het inte-
rieur nu gezellig ruim. Een 
veel gehoord compliment is: 
“huiselijk, je voelt je direct 
thuis’’. Licht, ruim en eigen-
tijds. Het voelt gewoon lek-
ker. Henk van Velthoven 
heeft ook gelijk enkele nieu-
we merken in huis gehaald. 

Met Baume & Mercier, Zwit-
serse  horloges had hij al 
ervaring, ze zijn even uit 
beeld geweest, maar nu weer 
helemaal terug. Dit merk is 
nu  sponsor van hockey in 
de hele regio met zelfs een 
heel speciaal horloge. In de 
loop der jaren is de collectie 
steeds uitgebreider gewor-
den, mooie Zwitserse horlo-
gemerken zoals Armin Strom, 
Frederique Constant en Ebel. 

Ook hebben ze merken die 
wat meer mode gericht zijn 
zoals Ice Watch. De collec-
tie Bron, je zou haast kun-
nen zeggen het huismerk van 
Van Velthoven, is vernieuwd 
met nieuwe edelstenen als 
diepblauw labradoriet en de 
zilvergrijze glans van parels 
waarin een Velvet touch je 
streelt ons met de winterse 
waas. De kleuren en materi-
alen voelen zich thuis bij het 
matte goud. Georg Jensen is 
de master in zilver met een 
collectie lifestyle producten 
vazen, kandelaars lampvoe-
ten, kopjes in een breed scala 
en kinderartikelen. Ole Lyng-
gaard uit Kopenhagen is in 
Denemarken een groot merk, 
in Nederland slechts met en-
kel verkooppunten, waaron-
der Van Velthoven. Bijzon-
dere vormgeving met blade-
ren, eikeltjes, bloemen en het 
gebruik van mooie kleurste-
nen. De goudsmit van Van 

Van Velthoven, gezellige drukte binnen.

Van Velthobven, gezellige muziek buiten.

Velthoven, Ernst Brand, voelt 
zich helemaal thuis in zijn ei-
gen goudsmit atelier, waar 
reparaties snel uitgevoerd 
kunnen worden. Zaterdag 
konden Henk en Wieke van 
Velthoven veel klanten en 
bezoekers begroeten in hun 

vernieuwde zaak en bouwen 
zo mee aan die leuke Bin-
nenweg, waar kwaliteit gele-
verd wordt in zaken waar  de 
eigenaar nog dagelijks ach-
ter de toonbank te vinden is. 
Op de Binnenweg 11.
Ton van den Brink 

Carmen de Haan.

Verhaallezing over gedachten 
die pijn kunnen doen
Regio - Elke vorm van tegen-
slag speelt zich af in je den-
ken. Met andere woorden: je 
denkt alleen dat je gekwetst 
bent. Maar niets buiten je 
denken kan je kwetsen. Als 
je je aangevallen voelt, val je 
jezelf aan. Het zijn je gedach-
ten, vooral de gedachten over 
jezelf, die kwetsing veroorza-
ken. Hoe breng je hier veran-
dering in aan? Dat is het on-
derwerp in de lezing die Car-
men de Haan geeft op zon-
dag 3 december.
Locatie: St. Raphaëlkerkje, 

Popellaan 1, Bloemendaal, 
van 14.00 tot 16.00 uur. Bij-
drage: 9,- euro. Reserveren is 
niet noodzakelijk.

T/m 21 november 2017

 Huwelijken:
 17-11-2017 Piet-Hein F. Smit & Elisa B.M. Koning
 21-11-2017 Johannes Harder & Babs J.C. de Jong

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Bij Nieuw Groenendaal 

BigMove, een grote stap vooruit
Heemstede - Met veel suc-
ces biedt Nieuw Groenen-
daal, het centrum van trai-
ning en therapie, het zeer 
succesvolle BigMove pro-
gramma aan.
Gezamenlijk wordt de stap 
naar een gezonder leven ge-
maakt, waarbij kwaliteit van 
leven centraal staat. 
Plezier, vertrouwen en ver-
sterken van eigen kracht zijn 
de speerpunten in dit pro-
gramma.

De kracht van BigMove
De samenwerking tussen je 
huisarts, fysiotherapeuten en 
psycholoog, de deelnemer en 
het groepsproces maken het 
verschil. 
Mede omdat de gedragsver-
andering door alle partijen 
ondersteund wordt.
Het Big-Move programma 

combineert drie verschillen-
de onderdelen die samen 
zorgen voor een grote veran-
dering:
•  Een psycholoog helpt je om 

je klachten te verminderen 
door te leren anders te den-
ken en te voelen.

•  In een groep doe je oefenin-
gen die je helpen met het 
opbouwen van je vertrou-
wen, kracht en het herken-
nen van je grenzen.

•  Met je begeleider bespreek 
je jouw inzichten en werk 
je in kleine stapjes aan het 
bereiken van praktische 
doelen je welzijn vergroten.

BigMove is geschikt voor 
voor mensen die geestelijke, 
lichamelijke, en sociale pro-
blemen ervaren, zoals de-
pressie, angst, pijn, overge-
wicht, suikerziekte, hart- en 

vaatziekten en eenzaamheid.  
Loopt u voor u gevoel 
vast en wil u meer grip? 
Nieuw Groenendaal biedt 
doorlopend op woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur het 
BigMove programma aan. 
Het programma staat onder 
begeleiding van psycholoog 
Hanneke Heijen voor de in-
dividuele gesprekken en voor 
de groep begeleiders Inger 
Magraff en Rutger Kol.
Via een verwijsbrief van je 
huisarts wordt het BigMo-
ve programma door bijna al-
le zorgverzekeraars vergoed. 
Daarbij moet je wel rekening 
houden met je eigen risico. 

Meer informatie of doorver-
wijzen? Kijk op: 
ht tp ://www.bigmove.nu/
locatie/bigmove-heemstede 
of bel met 020-4004117.

HFC G1 - HBC G1    2-2
Resultaten uit het 
verleden....
Al sinds jaar en dag komen HFC 
G1 en HBC G1 elkaar tegen. Is het 
niet in de competitie, dan is het wel 
in een toernooi. Zo langzamerhand 
beginnen we elkaar goed te kennen 
en de plaagstootjes voorafgaand aan 
de wedstrijd zijn er van beide kanten. Wel is het zo dat HBC 
meestal aan het langste eind trekt. Het vertrouwen in weer 
een goede uitslag is dan ook groot. 

Na een min of meer gezamenlijke warming-up laat de 
scheidsrechter de ploegen van start gaan. HBC moet even 
het ritme zoeken, maar daarna begint het dan ook wel weer 
te lopen. Ook HFC kent, en vreest, de HBC spits en heeft 
het strijdplan op hem afgestemd. Toch weet hij tot vreug-
de van de Heemstedenaren de score open te breken, 0-1. 
Meer en meer weet HFC echter door te dringen tot de laat-
ste linie van HBC. Een ongelukkig moment van de laatste 
man betekent de gelijkmaker. HFC zet door en neemt zelfs 
een voorsprong van 2-1. Hoewel er nog wel kansen waren 
op een grotere voorsprong blijft het daar gelukkig bij. 

In de rust nog even de puntjes op de “i” zetten en de teams 
gaan er weer voor. HBC nog feller strijdend voor de volle 
winst heeft ook het betere van het spel. De druk neemt toe 
en HFC krijgt het moeilijk. Zo moeilijk dat er een hulpkee-
per aan te pas moest komen om de bal uit het doel te hou-
den. De toegekende penalty wordt jammerlijk door HBC 
gemist. Onverminderd gaat de strijd door. Vooral Davy dar-
telt als een jong veulen door de wei. Hidde heeft de groot-
ste moeite hem van het scoren af te houden, maar slaagt 
daar toch wel in. Uiteindelijk tekent Thomas, met een mooi 
indraaiend schot, voor de gelijkmaker.

Een terechte uitslag na weer een heerlijke wedstrijd tegen 
de Koninklijke. De HFC coach constateert tevreden dat het 
verschil steeds kleiner wordt. De toekomst zal het uitwij-
zen. 
Leo Holdorp

beginnen we elkaar goed te kennen 

INGEZONDEN
Gezellige dansfeesten op 
landgoederen voor 30+

Heemstede - Je wilt een gezellig avondje uit? Lekker 
dansen, bijkletsen en zo mogelijk nieuwe mensen leren 
kennen? En dat op een prachtige, inspirerende locatie!

‘Let’s Party’ organiseert dansfeesten op exclusieve land-
goederen in de omgeving, in Velsen-zuid (Waterland), 
Overveen (Orangerie Elswout) en Heemstede (Het Oude 
Slot). Als je houdt van een stijlvolle disco & classics party, 
voor dertigers, veertigers en vijftigers dan ben je hier he-
lemaal op je plaats.

Kom met je partner, kom als happy single of kom met 
vrienden en/of collega’s. Wist je dat Letz Party eerst 
Swingsteesjun heette? Je weet wel, bekend van de gezel-
lige dansfeesten in het station van Haarlem. Check de ad-
vertentie verderop in de krant, of www.letzparty.nl of kijk 
op www.facebook.com/30upLandgoedfeesten voor meer 
informatie over de data en tickets. 

In Heemstede zijn kaarten te koop bij Ajewe Sport aan de 
Raadhuisstraat 95 Heemstede.

Kerstsamenzang en Kerstmarkt 
in de Bavo van Heemstede
Heemstede - Als Sinter-
klaas weer vertrokken is, ma-
ken we ons op voor kerst. Op 
zondag 10 december kunt u 
bij de Bavokerk aan de He-
renweg 88 alvast in de stem-
ming komen.
Om 14.30 uur kunt u een uur 
lang samen met leden van de 
drie koren van de Bavo en 
onder begeleiding van het 
ensemble Symphoenix kerst-
liederen zingen.  Dirigent is 
Rob Draijer.
U bent van harte welkom!

 Vanaf 15.30 uur is er op het 
kerkplein een gezellige kerst-
markt. Er zijn diverse kraam-
pjes waar uiteraard leu-
ke kerstartikelen te verkrij-
gen zijn, maar ook brocan-
te, de befaamde Bavo-to-
renwijn, en allerlei lekkernij-
en. Dit alles voor een schap-
pelijke prijs. De familie Milatz 
van de Heemsteedse biologi-
sche boerderij De Dinkelhoe-
ve heeft een kraam met hun 
(h)eerlijke producten. 
Ook is er een rondleiding 

door onze mooie Bavokerk.

Voor kinderen is er een kleur-
wedstrijd met leuke prijzen 
en ze kunnen naar hartenlust 
knutselen.

Natuurlijk wordt de inwendi-
ge mens niet vergeten. Er is 
koffi e en thee met wat lek-
kers, maar u kunt zich ook 
tegoed doen aan warme cho-
colademelk, een kop zelfge-
maakte erwtensoep of een 
broodje warme worst.

En de sfeer wordt nog eens 
opgevrolijkt door het Heem-
steedse Symfonisch Blaasor-
kest de Teisterband!

Sint en Piet 
Kinderdisco

Heemstede - Vrijdag 1 de-
cember is het weer tijd voor 
een superleuke kinderdisco 
in Plexat bij WIJ Heemstede. 
Lekker dansen en springen 
en ditmaal doe je ook de Pie-
tendans!
Je bent welkom tussen 19.00 
en 21.00 uur. De toegang 
kost 3 euro inclusief 2x drin-
ken en een snoepje. Kinde-
ren mogen natuurlijk ver-
kleed komen, maar het hoeft 
niet. De kinderdisco is bij 
WIJ de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

 
12   de Heemsteder  •  29 november 2017 





Heemstede heeft de ‘petitie smaak’ te pakken
Heemstede - De afgelopen 
weken konden Heemstede-
naren hun ongenoegen ui-
ten over de voorgenomen 
bouw van de nieuwe Vomar. 
Dat werd gedaan via een pe-
titie die nog tot 30 november 
kan worden getekend. Op de 
avond van de raadsvergade-
ring (30 november) worden 
rond de 1.300 handtekenin-
gen aan de burgemeester 
overhandigd. 
Een aardig succes, omdat 
de inwoners van Heemstede 
niet zo snel warmlopen om 
te protesteren. Aangestoken 
door het idee om de bewo-
ners, buiten de politiek om, 

naar hun mening te vragen 
is de bewonersgroep rond 
het Manpad/Rivierenbuurt 
eenzelfde actie via een pe-
titie gestart. Onder het mot-
to ‘Nee tegen woningbouw 
in het Manpadslaangebied’ 
kunnen inwoners van Heem-
stede hun stem uitbrengen. 
In het begin van deze week 
stond de teller rond de 300. 
De gekozen politici maken 
uit wat in het algemeen be-
lang is en daarmee goed zou 
zijn voor de meerderheid van 
de inwoners. Een tegenge-
luid via petities maakt duide-

lijk dat er ook sceptici zijn die 
anders tegen gemeentelijke 
plannen aankijken. Inspre-
kers in commissies worden 
veelal aangehoord maar zel-
den gehoord. Daarom is een 
petitie een middel om tegen-
geluiden te vertalen in getal-
len. In Heemstede zijn circa 
600 stemmen nodig voor een 
zetel in de gemeenteraad. 
Hoewel een petitie geen di-
rect gevolg heeft voor poli-
tieke besluitvorming, zullen 
partijen er toch rekening mee 
houden.
Eric van Westerloo

VVD Heemstede gooit roer om
Heemstede - Tijdens de 
presentatie, op 22 novem-
ber, van het verkiezingspro-
gramma voor de periode 
2018-2022 geeft VVD Heem-
stede aan een andere koers 
te gaan varen. Bij de vorige 
verkiezingen moest de partij 
drie zetels inleveren. Ze zijn 
er van overtuigd het verloren 
terrein nu goed te maken. 
De huidige fractievoorzitter 
Eveline Stam wil met de nieu-
we fractie afstand nemen van 
de oude VVD en het meer in 
een hedendaags jasje gie-
ten. Zo is er in het program-
ma veel ruimte om meer sa-
men te doen met inwoners. 
Duurzaamheid is prominent 
aanwezig in het program-
ma. Op provinciaal en lande-
lijk niveau gaan de liberalen 
zich hard maken om tot op-
lossingen te komen voor de 
toenemende verkeersdruk in 
Heemstede. Plannen voor de 
Kennemertunnel (voorheen 
de Mariatunnel) worden on-
dersteund, al heeft Haar-
lem dat pas voor 2040 in de 
structuurvisie opgenomen. 
De VVD wil de lokale lasten 
slechts laten stijgen met de 
inflatie en de afvalkosten ge-
lijk houden. Er moet een vol-
waardige politiepost komen. 

Cees Leenders neemt na drie 
termijnen in de raad afscheid. 
Nieuw op de lijst staan de 
jongelingen Aik Kramer, Ro-
zemarijn Baan en John Wul-
fers, deze laatste zat eerder 
al tot 2010 in de raad. Heleen 
Hooij, de huidige wethouder, 
gaat voor een tweede termijn 
evenals Eveline Stam, Michel 
Radix en Joan Brouwers. De 
VVD vindt de huidige vorm 
van de welstandscommissie 
niet meer van deze tijd. Zorg 
op maat moet geleverd wor-
den als de algemene zorg on-
toereikend blijkt. Het voort-
bestaan van het zwembad 
staat positief op de agenda. 
De Duinpolderweg mag er 
alleen komen als het door-
gaande verkeer in Heemste-
de daar wat aan heeft. Dat er 
in het Manpadslaangebied 
gebouwd moet worden on-
derschrijft de VVD, maar zij 
zoeken de bebouwing in an-
dere woonvormen zoals ‘Tiny 
Houses’. De VVD heeft een 
pop up store geopend op de 
Binnenweg. Op nummer 60 
is een pand betrokken (tot 
21 maart 2018) waar burgers 
kunnen binnenlopen om met 
het bestuur en/of de fractie 
zaken te bespreken.
Eric van Westerloo

Kerstavond bezoek van een 
aantal geesten. Alsof dat nog 
niet genoeg is smeken Jozef 
en Maria hem om een slaap-
plaats. Daarnaast brengen 
de drie koningen cadeautjes 
voor het pasgeboren kind. Of 
zijn het toch de drie konin-
ginnen? Volgt u het nog?

De choreografieën in de-
ze grootse productie zijn van 
Haya Maëla en Merel Schra-
ma van Danshuis Haarlem. Er 
valt dan ook genoeg te zien, 
te beleven en te dansen. De 
Philharmonie wordt omge-
toverd tot een grote feest-
zaal waarin genoeg gedanst 
kan worden. Meezingen is 

Heemsteeds Philharmonisch Orkest 
speelt in mega kerstshow ‘I love X-mas’
Heemstede - Het Heem-
steeds Philharmonisch Or-
kest speelt samen met The-
atergroep Eglentier, Dans-
huis Haarlem én de Phil-
harmonie de grootste kerst-
show dit jaar. Bij ‘I Love Xmas 
– The Symphonic Edition’ op 
21, 22 en 23 december wordt 
de grote zaal van de Philhar-
monie tot één grote kerststal 
verbouwd en kan er volop 
gefeest worden.
De stoelen gaan eruit, extra 
horecapunten erin en voor 
bezoekers die willen zitten, is 
het hele balkon beschikbaar. 
De regie van deze productie 
ligt in de vertrouwde handen 
van Marcel Kragt, die van de-

ze voorstelling weer een hila-
risch hoogtepunt van het the-
aterseizoen weet te maken.
Het belooft een vrolijke mee-
zingvoorstelling voor jong en 
oud te worden. Alle kerst-
nummers in de show wor-
den in speciale orkestarran-
gementen gespeeld door 
het Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest onder begelei-
ding van Dick Verhoef. I Love 
Xmas staat bol van bekende 
kerstnummers door de jaren 
heen. In deze show worden 
verschillende kerstverhalen 
door elkaar heen verteld. De 
kerstman heeft het vertrou-
wen in Kerstmis opgegeven 
en krijgt, net als Scrooge, op 

niet verplicht, maar wel on-
ontkoombaar. Philharmo-
nie, Lange Begijnenstraat 11, 
Haarlem. Kaarten en groeps-

arrangementen reserveert u 
via www.theater-haarlem.nl 
of aan de kassa van de Phil-
harmonie.
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Geen gasaanlsuiting in de 
nieuwe wijk Slottuinen
Heemstede - In het raad-
huis van Heemstede hebben 
op donderdag 23 november 
de gemeente, Hoorne Vast-
goed en Elan Wonen de ex-
ploitatie- en samenwerkings-
overeenkomsten Slottuin on-
dertekend. Met deze over-
eenkomsten wordt de nieuwe 
kleinschalige woonwijk Slot-
tuin op het voormalige terrein 
van het Nova College langs 
de Cruquiusweg mogelijk ge-
maakt. Namens de gemeen-
te ondertekende wethouder 
Sebastiaan Nieuwland, na-
mens Hoorne Vastgoed al-
gemeen directeur Jan Hee-
remans en namens Elan Wo-
nen adjunct-directeur Arend 
Mol. In de overeenkomsten 
liggen de afspraken vast over 
hoe de woningbouw gerea-
liseerd wordt. Daarbij is de 
ambitie voor een duurzame 
wijk hoog.
De ambitie voor het duur-
zaam bouwen van de wijk is 
hoger dan de minimale eis 
die hiervoor geldt volgens het 
bouwbesluit. De energie voor 
de wijk wordt zoveel mogelijk 
op de locatie zelf opgewekt. 
Dit moet worden bereikt door 
verschillende maatregelen. 
De ambitie is om alle wo-
ningen te realiseren met een 
EPC 0 en de wijk geen gas-
aansluiting te geven. EPC 
staat voor ‘Energie Prestatie 
Coëfficiënt’ en geeft aan hoe 
efficiënt de energie wordt 
opgewekt en verbruikt. Voor 
nieuwbouwwoningen is een 
EPC van 0,4 de norm (dit be-
tekent dat maar 40% energie 

wordt gebruikt ten opzichte 
van een gemiddelde woning). 
Een EPC van 0, zoals de am-
bitie is bij Slottuin, betekent 
dat de woning energieneu-
traal is en alleen maar in de 
wijk zelf opgewekte energie 
verbruikt.

Sociale woningen
In de overeenkomsten is ver-
der vastgelegd dat ruim de 
helft van de wijk bestaat uit 
sociale woningen. In totaal 
komen er 101 woningen, 
waarvan 61 bestemd zijn voor 
de sociale huursector. Afhan-
kelijk van de behoefte kun-
nen 39 appartementen hier-
van ook ingezet worden als 
33 zorgappartementen voor 
Zorgbalans.
Het aantal sociale huurwo-
ningen is relatief hoog in ver-
gelijking met andere woning-
bouwprojecten en een wel-
kome aanvulling.

Mijlpaal
De ondertekening van de 
overeenkomsten markeert 
een bijzonder moment: het is 
de afronding van een lang-
durig proces om de woon-
wijk mogelijk te maken. Het 
bestemmingsplan wordt 
naar verwachting in novem-
ber door de raad vastgesteld. 
Hierna kan Hoorne Vastgoed 
het inrichtingsplan verder 
voltooien en de benodigde 
vergunning aanvragen. Dan 
kan begonnen worden met 
de bouw van de woningen, 
naar verwachting in de loop 
van 2018.

Heemstedenaar schrijft andermaal 
boek over sportklimaat in Nederland
Heemstede - Recent zijn 
twee boeken verschenen 
van journalist, columnist en 
schrijver Maarten Wester-
mann, inwoner van Heem-
stede en een goede bekende 
in de regionale sportwereld. 
Hij was onder meer acht jaar 
voorzitter van hockeyclub 
Rood-Wit in Aerdenhout en 
even lang manager van het 
eerste mannenteam van de-
ze vereniging. Al met al was 
hij er ruim 25 jaar actief als 
vrijwilliger, onder meer ook 
als clubscheidsrechter. De-
ze en andere ervaringen, stu-
dies en waarnemingen in de 
sport hebben hem doen be-
sluiten om een boek te schrij-
ven over hoe het hoort in de 
sport: ‘Doe normaal’.

We hebben vrijwel allemaal 
wel iets met sport. Als lid van 
een club of als individuele 
sporter die graag hardloopt, 
op de fiets klimt of zich in 
de sportschool in het zweet 
werkt. Misschien ben je vrij-
williger in de sport of ben je 
gewoon iemand die graag 
naar sport kijkt. En dan is er 
nog het leger van ouders van 
sportende kinderen. En alle-
maal maken we ons regel-
matig zorgen over het sport-

klimaat in Nederland. Wed-
strijden die vroegtijdig moe-
ten worden afgebroken van-
wege wangedrag op en rond 
het veld, scheidsrechters die 
het moeten ontgelden, lie-
derlijk vervelende kinderen, 
ouders die zich in woord en 
daad met de wedstrijd be-
moeien, ongewenste intimi-
teiten, botsende culturen, 
vernielingen en verwondin-
gen, zie daar de sportbele-
ving in een notendop. Wees 
eerlijk: we gaan allemaal wel-
eens over de schreef, we zijn 
geen heilige boontjes. Ter-
wijl we in principe van goe-
de wil zijn en graag plezie-
rig en veilig willen sporten. In 
dat streven wil het boek ‘Doe 
normaal’ een gids zijn. Niet 
met een opgeheven vinger-
tje, maar met stof tot naden-

ken en met praktische tips. 
Eerder schreef Maarten Wes-
termann boeken over schaat-
ser Bart Veldkamp, hockey-
coach Roelant Oltmans en ju-
dogoeroe Cor van der Geest. 
Andere boeken zijn Sportou-
ders en de Sportsponsorgids. 
Aan het begin van zijn loop-
baan werkte hij op de redac-
ties van Elsevier en Quote. 
Hij was hoofdredacteur van 
onder meer het magazine 
Scheids! en had een belang-
rijk aandeel in de totstand-
koming van het standaard-
werk Nederland Hockey-
land. Recent verschenen van 
zijn hand de boeken Preste-
ren (over Maurits Hendriks 
van NOC*NSF) en Goed in 
de Wedstrijd (over arbitrage 
in de sport). In Doe normaal 
schrijft Westermann met ver-
stand van zaken en soms ook 
relativerend of met humor 
over de status van de sport 
in Nederland en hoe het nu 
verder moet. Dat maakt het 
tot een nuttig en aangenaam 
leesbaar boek, met heel wat 
onderwerpen om over door 
te praten met teamgenoten, 
collega bestuursleden, coa-
ches, scheidsrechters en niet 
in de laatste plaats binnen 
het gezin.

Jonge acteurs gezocht
Regio - Starring, dé jongeren theaterpro-
ductie van Toneelschuur Producties Haar-
lem, beleeft alweer haar 21ste editie. To-
neelschuur Producties is op zoek naar jon-
geren tussen de 15 en 21 jaar die van don-
derdag 19 tot en met zaterdag 21 april 2018 
mee willen spelen  in Starring #21: Affluen-
za, geregisseerd door Loek de Bakker.
Iedereen tussen de 15 en 21 jaar kan zich 
opgeven voor de audities. Acteerervaring 

is niet nodig, enthousiasme wel! Muzikaal 
zijn/kunnen zingen is een pré. Inschrijven 
voor de audities van Starring #21: Affluen-
za kan vanaf november tot en met vrijdag 
19 januari 2018. Stuur een e-mail naar star-
ring@toneelschuur.nl met daarin je naam, 
adres, telefoonnummer, mobiele nummer, 
e-mail, leeftijd, school en eventuele theater-
ervaring. De audities vinden plaats op zon-
dag 28 januari 2018 in Haarlem. 

Nieuwe pioniers in de Haarlemmermeerpolder
Regio - Historisch Museum 
heet iedereen welkom voor 
de sfeervolle afsluiting van 
die serie Verhalentafels 2017 
op donderdag 14 december 
tussen 15.00 en 17.00 uur. Op 
het programma staan verha-
len uit Haarlemmermeer en 
Syrië en muziek van accorde-
onisten Marry Huyskamp en 
Andries Veloo. Directeur van 
Historisch Museum, Elise van 
Melis, opent de middag. Sy-
bil van Dam, de gesprekleid-
ster van de Verhalentafels is 
gastvrouw.

Er zullen verhalen over ge-
luk te horen zijn van enke-
le bewoners van Haarlem-
mermeer. Heel speciaal is het 
verhaal over geluk van Yara 
Allassadi, een ondernemen-
de studente uit Hoofddorp. 
Yara komt uit Syrië en heeft 
in korte tijd de Nederland-
se taal geleerd, haar studie 
opgepakt, een zomerschool 
opgestart en vele mensen 
in haar omgeving geïnspi-
reerd. Zij is een van de nieu-
we Haarlemmermeerders die 
in de tentoonstelling ‘Pioniers 

in de Polder’ te zien zijn. De-
ze tentoonstelling, mede tot 
stand gekomen met mede-
werking van Vluchtelingen-
werk Nederland, is nog te 
zien in Historisch Museum 
tot 15 januari 2018.

Praktische informatie
U vindt Historisch Museum 
op de Bosweg 17 in Hoofd-
dorp, naast Claus Event Cen-
ter. De toegang is gratis. 
Mocht u in bezit zijn van een 
Museumkaart, dan kunt u die 
laten scannen als ondersteu-
ning van het museum. Aan-
melden kan via aanmelden@
shmdc.nl. U kunt ook komen 
zonder aanmelding.
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Schooljeugd zakt door het ijs
Heemstede - Hoewel Ko-
ning Winter nog op zich laat 
wachten oefenden de leerlin-
gen van de Heemsteedse ba-
sisscholen al enige weken
bij Sport PLaza Groenendaal 
voor het ‘wakzwemmen’.
Immers als het straks heeft 
gevroren en er ligt ijs is het 
belangrijk dat kinderen we-
ten dat spelen op het ijs en 
schaatsen natuurlijk erg leuk 
is maar ook gevaar met zich 
meebrengt.
Er kan door allerlei oorzaken 
een zwakke plek in het ijs zit-
ten of zelfs een wak!
En als het dan misgaat is het 
natuurlijk super belangrijk 
dat je weet wat je moet doen.
Om het realistisch te kunnen 
oefenen moeten de kinderen 
eerst door het ‘ijs’ zakken.
Dit simuleren ze bij Sport Pla-
za Groenendaal met een spe-
ciaal zeil dat lijkt op ijs met 

een wak. Ook dragen de kin-
deren bij het oefenen bo-
venop hun gewone kleding 
een winterjas, muts, sjaal en 
handschoenen en dit maakt 
het op de kant klimmen nog 
zwaarder!
Voor de veiligheid van de kin-
deren was er tijdens de les-
sen een duiker in het water 
die de kinderen indien nodig 
de juiste kant opstuurde.
Sommige kinderen vonden 
het best een beetje eng on-
der het ‘ijs’ maar na een paar 
keer oefenen klommen ook 
zij met een glimlach op de 
kant.
Ze weten nu waar hoe je het 
snelst onder het ijs vandaan 
komt en hoe je veilig op de 
kant kunt komen.
Alle kinderen legden met 
succes de proefjes af en ont-
vingen het certificaat wak-
zwemmen.

Hockeyster Maartje Paumen 
komt naar Heemstede
Heemstede - Zaterdag-
middag 2 december brengt 
hockeyster Maartje Paumen 
een bezoek aan boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede om haar biogra-
fie ‘Paumen, altijd tot het ui-
terste’ te signeren. Zij is aan-
wezig van 14.00 tot 16.00 uur
Het boek is een openharti-
ge biografie van een van de 
beste hockeysters ter wereld. 
Wanneer Maartje Paumen 
in november 2016 bekend-
maakt na twaalf jaar te stop-
pen bij Oranje, reageert de 
Nederlandse hockeywereld 
geschokt. De aanvoerder en 
strafcornerspecialist geldt als 
onbetwiste leider van de Ne-
derlandse hockeyvrouwen.

In haar biografie vertelt 
Maartje openhartig hoe ze 
in Limburg begon als jonge 
linksback, over haar coming-
out en hoe ze door haar win-
naarsmentaliteit, menta-
le weerbaarheid en onge-
kende inzet crises overwon 
en de top bereikte. Maartje 
Paumen won met haar team 
goud op de Olympische Spe-
len in 2008 (Beijing) en 2012 
(Londen), werd twee keer 
wereldkampioen en drie keer 
Europees kampioen. Met HC 
‘s-Hertogenbosch won ze 
tien keer de landstitel en ne-
gen keer de Europa Cup I. Ze 
kwam 235 keer uit voor het 
Nederlands elftal en scoor-
de 195 keer. Ze is topsco-

rer aller tijden op de Olympi-
sche Spelen, net als in Oran-
je, de Champions Trophy en 
de hoofdklasse.
 
Toegang is vrij.

Maartje Paumen.

Regio – Kijken is nadoen. 
Gymleraar Harry van der 
Meer, hij geeft al 40 jaar 
gymnastieklessen op de ba-
sisscholen in Bennebroek 
“Ik kan kinderen eindeloos 
vertellen hoe ze het moeten 
doen of zelf voordoen, maar 
zet je het op een filmpje dan 
zien ze direct hoe het moet. 
Zeker als er kinderen zijn die 
het voordoen, als je ze kent is 
het nog leuker”. Hij liep al ja-
ren  met het idee dat zo sim-
pel mogelijk in een gymzaal 
te realiseren. Gymleraar Har-
ry van de Meer van de Spar-
renschool en Willinkschool 
in Bennebroek ontwikkel-
de eerst de methode De Les-
brieven met 80  uitgewerk-
te lessen voor groep 3 t/m 8 
van de basisschool De afge-
lopen 5 jaar maakte hij meer 
dan 1500 filmpjes en ruim 
500 kijkwijzers in het digitale 
leermiddel, de app `GymWij-
zer!` Samen met Pascal Ma-
riany,  Mark Schutte en Geert 
Pel. Voor leerkrachten, stu-

denten en leerlingen zijn de 
filmpjes  om in de gymles-
sen te gebruiken. Het werkt! 
De kinderen gaan ermee om 
als met hun eigen telefoon en 
hebben geen enkele moei-
te met de discipline die erbij 
hoort, zoals maximaal twee 
kinderen bij de iPad en pre-
cies doen wat je ziet op het 
schermpje. Dus ook uitkij-
ken bij het touwtje springen, 
balanceren door te lopen op 
een smal vlak, een koprol 
maken of een spreidsprong 
over de bok maken. Ze hou-
den elkaar in de gaten en er 
wordt toch hard gewerkt. Ze 
kunnen zelf hun niveau in-
stellen en zelfs in slow mo-
tion de oefening bekijken. 

In de gymzaal zijn kinderen 
van groep zeven in groepjes 
bezig op de evenwichtsbalk, 
ze hangen aan touwen, rol-
len op matjes en proberen te 
jongleren met een of meer-
dere balletjes. Bij verschil-
lende activiteiten staan iPads 

met de instructiefilmpjes die 
tussen de 20 en 40 seconden 
duren. Je kan ze ook langza-
mer afspelen, verschillende 
niveaus zoeken en stopzet-
ten. Voor hen een zeer ver-
trouwde manier om mee om 
te gaan. Ze leven immers in 
het digitale tijdperk. Wel even 
anders dan de periode waar-
in meester Harry opgroei-
de en zijn studie onderwijzer 
volgde op de Pabo de la Salle 
in Heemstede op de Glip. Dat 
was 1974 tot 1977 en als ge-
slaagd leraar werd hij gym-
leraar in Bennebroek, waar 
hij bijna heel Bennebroek 
aan het sporten kreeg. Leuk 
is dat hij met deze eigentijd-
se begeleiding van de sport 
voor de jeugd nu erkenning  
heeft gekregen van de ALO, 
De HBO opleiding Lichame-
lijke Opvoeding in Amster-
dam die zijn lesbrieven, gym-
wijzer en apps voor de iPad 
in hun lesprogramma heb-
ben opgenomen.
Ton van den Brink 

Gymmen met de iPad

Heemstede – Het enige echte Pietenpakhuis staat op 
de Binnenweg 88 (naast Nelson Schoenen). Wat ge-
beurt daar? Daar liggen cadeaus van Sinterklaas opge-
slagen…! Wil jij hier ook gaan kijken? Dat kan! Op zater-
dag 2 december kun je tussen 11.00 en 16.00 uur het pak-
huis in en zul je daar Sinterklaas en zijn Pieten tegenko-
men. Het wordt heel gezellig!  Je kunt er ook lekker aan 
de slag, kleuren, knippen en plakken, spelletjes doen en 
dansen met de Pieten. Meer info op www.wch.nl.

Kom je ook naar het 
Pietenpakhuis?
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Fakkeltocht door Haarlem op de 
Dag van de Rechten van de Mens
Regio - Op zondag 10 de-
cember, de Dag van de Rech-
ten van de Mens, vindt op ini-
tiatief van de groep Haarlem 
e.o. van Amnesty Internatio-
nal vanaf 16.45 uur een fak-
keltocht door de binnenstad 
van Haarlem plaats. Daar-
na wordt in de Lutherse Kerk 
(Witte Herenstraat 22) met 
een themabijeenkomst stil-
gestaan bij de verjaardag van 
de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens. 
‘Kinderen zijn de toekomst – 
kinderrechten zijn het fun-
dament van de samenleving’ 
is het thema van de bijeen-
komst, die wordt afgesloten 

met de bekendmaking van 
de resultaten van de schrijf-
marathon. Meer informatie 
vind je op www.haarlem.am-
nesty.nl.
Op de Dag van de Rechten 
van de Mens is de Luther-
se Kerk het start- en eind-
punt van de fakkeltocht, die 
om 16.45 uur begint. Fakkels 
zijn verkrijgbaar voor 2,- eu-
ro. Onderweg is trommelmu-
ziek.
Na terugkeer bij de Luther-
se Kerk, rond 17.30 uur, is er 
koffie, thee of fris, waarna de 
resultaten van de schrijfma-
rathon bekend worden ge-
maakt. 

Advents/kerstconcert in de Pelgrimkerk Haarlem
Regio - Op donderdag 7 de-
cember zingt het mannen-
koor David uit Lisse onder 
leiding van Hugo van der 
Meij in de Pelgrimkerk aan 
de Stephensonstraat hoek 
Pijlslaan te Haarlem. De he-
ren verzorgen het advents-
concert en worden muzi-
kaal ondersteund door Arjan 

Wouters op piano en orgel. 
Naast de koorzang, de sa-
menzang en instrumenta-
le solo’s zal het mannenkoor 
de cantate Licht en Vrede 
(van M. Zonnenberg/arr. Hu-
go van der Meij) ten gehore 
brengen. 

Het concert begint om 20.00 

uur, de entree is 10,- euro 
(kinderen t/m 11 jaar betalen 
5,- euro). 
De Pelgrimkerk is open vanaf 
19.30 uur. Vrij parkeren in de 
omgeving van de kerk.
Kaarten zijn voorafgaande 
aan het concert in de kerk 
verkrijgbaar. Verdere info: 
www.zingenenzo.com.

Provincie Noord-Holland wil 
2000 km extra wandelnetwerk
Regio - Wandelen is de bes-
te manier om het Noord-Hol-
landse landschap te beleven. 
Het Wandelnetwerk Noord-
Holland maakt dat op een 
makkelijke manier mogelijk. 
Dat dat gewaardeerd wordt 
blijkt uit de nominatie van het 
IJmondpad, onderdeel van 
het wandelnetwerk. Om wan-
delen in Noord-Holland nog 
makkelijker te maken, trekt 
de provincie 1.000.000 euro 
uit om het netwerk met ruim 

2000 kilometer uit te breiden.
Sinds 2010 wordt in Noord-
Holland gewerkt aan een sa-
menhangend, mooi en mak-
kelijk te gebruiken wandel-
netwerk. Op dit moment is er 
ruim 2.500 km aan wandel-
routes die op een herkenba-
re manier zijn bewegwijzerd. 
Uit onderzoek van Recreatie 
Noord-Holland, die het wan-
delnetwerk beheert, blijkt dat 
het netwerk in de Kop van 
Noord-Holland, de regio Alk-
maar, Midden-Kennemerland 
en Laag Holland vrijwel slui-
tend is.
Op Texel, in Zuid-Kennemer-
land, in Amstelland en in de 
Gooi en Vechtstreek kan nog 
stevig uitgebreid worden. 
Vanaf 2018 stelt de provincie 
hiervoor 1.000.000 euro be-
schikbaar aan de gemeenten.

Meer informatie over het 
Wandelnetwerk Noord-Hol-
land staat op:
www.wandelnetwerknoord-
holland.nl.

Regio - Dit jaar wordt de 
SantaRunHaarlem voor de 
vierde achtereenvolgende 
keer georganiseerd, en wel 
op vrijdagavond 15 decem-
ber. De organisatie is in han-
den van Rotary Kennemer-
laat, een enthousiaste club 
fun(d)raising vrijwilligers.
De SantaRun is een funrun 
voor jong en oud, fit of in een 

rolstoel, alleen of met een 
groep. Gezelligheid viert de 
boventoon. 3 of 6 kilometer 
rennen, lopen of rollen door 
de sfeervolle Haarlemse bin-
nenstad, met begin en eind 
op de Grote Markt. En ieder-
een ziet er mooi uitgedost uit: 
in kerstpak met muts, of als 
verlichte kerstboom, verzin 
het maar ! Een selfie met de 

Wat dementie 
doet met een 
relatie
Regio - Dementie verandert 
niet zelden het gevoelsleven 
van iemand die het overkomt, 
wat onmiskenbaar invloed 
heeft op de relatie die je met 
elkaar hebt. Wat doet dat 

met beide personen, degene 
met dementie en de partner? 
Hoe kun je hiermee omgaan? 
Hanne van Herwerden heeft 
er een boek over geschreven. 
Ze vertelt over haar ervarin-
gen tijdens de bijeenkomst 
op maandag 4 december in 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oos-
ten de Bruynstraat 60, Haar-
lem. De aanvang is19.30 uur, 
de toegang gratis.

Schrijver zoekt schrijfkring
Regio - Schrijf je graag ver-
halen, gedichten of ben je be-
zig met het schrijven van een 
roman en wil je graag wat 
feedback op je werk? Dan 
is een schrijfkring misschien 
iets voor jou. Wil je ook mee-
doen met een schrijfkring of 
wil je een schrijfkring opzet-
ten, kom dan naar de infor-
matiebijeenkomst van Biblio-
theek Haarlem op maandag 
11 december, van 20.00 tot 
22.00 uur, Gasthuisstraat 32 
te Haarlem. In verband met 
een beperkt aantal plaatsen 
is reserveren vooraf noodza-
kelijk via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.
De toegang is gratis.

Schrijfervaring is niet nodig 
om met plezier mee te doen 
aan een schrijfkring. De le-
den van een schrijfkring ko-
men regelmatig bijeen om el-
kaars teksten te lezen en te 
bespreken. Je geeft adviezen 
en feedback op elkaars werk. 
Wil je ook meedoen met 
een schrijfkring of wil je een 
schrijfkring opzetten, kom 
dan naar onze informatiebij-
eenkomst. Aan het eind van 
de avond is er de mogelijk-
heid om met andere enthou-
siaste schrijvers een kring op 
te zetten. 
Voor meer informatie kijk op 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl 

SantaRunHaarlem app, met 
je startnummer zichtbaar, 
kan je een mooie prijs ople-
veren. De opbrengst van het 
evenement is bestemd voor 
drie lokale goede doelen ge-
richt op kinderen met een 
achterstand: de Weekend 
Academy, Vrienden Spaarne 
Gasthuis en de Speelgoed-
bank. Het podiumprogram-
ma begint om 18.45 uur, met 
ook een gezamenlijke war-
ming-up, waarna om 19.30 
uur de olympische volleybal-
sters Sanne Keizer en Made-
lein Meppelink het startschot 
lossen.
Na afloop kunnen deelne-
mers van een gratis kerst-
drankje genieten in de bui-
tenbar bij de finish.
Schrijf je in op:
www.santarunhaarlem.nl,
of via Facebook.

SantaRun op 15 december in Haarlem
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Alliance Française
Donderdag 7 december
Bijeenkomst met Sylvain 
Lelarge: Le système D, 
amusante Franse taalgrap-
jes. De Pauwehof, Achter-
weg 19, Heemstede.
Aanvang 20.15u.
Toegang niet-leden:
8,- euro. 

Auteursbezoek
Zaterdag 2 december 
Hockeyster Maartje Pau-
men bij boekhandel Blok-
ker Heemstede. Nav bio 
‘Paumen, altijd tot het ui-
terste’. 14-16u. 
Binnenweg 138, Heemste-
de. Toegang vrij.
Info: 023-5282472 en
www.boekhandelblokker.nl 

Dementie
Woensdag 13 decem-
ber Infoavond ‘onbegre-
pen gedrag bij dementie’ 
in De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. V.a. 19u. Toe-
gang gratis, bijdrage voor 
koffie/thee.

Kerstmarkt
Zondag 10 december 
14.30u kerstmarkt en kerst-
samenzang Bavokerk 
Heemstede, Herenweg 88. 
Ook voor kinderen van al-
les te doen. 

Zondag 17 december 
Raadhuisstraat/Binnenweg 
Heemstede.
Info: www.wch.nl.

Mamacafé
Vrijdag 8 december, 
10–11.30 uur, Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 
1 in Heemstede. Thema: 
voorlezen met ondersteu-
nende gebaren.
Gratis toegang.
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Muziek
Zondag 10 december, 
16u Voice Company met Ar-
gentijns programma. Adel-
bertuskerk Haarlem, hoek 
Rijksstraatweg en Zaan-
enstraat. Kaarten à 15 eu-
ro (voor kinderen: 10 euro) 
via: info@
thevoicecompany.org.
Zie ook: www.
hetvoicecompanykoor.nl.

NVVH 
Vrouwennetwerk
Donderdag 30 novem-
ber Lezing over viering Sint 
Nicolaas, 14u in EHBO-
gebouw, Herenweg 88a, 
Heemstede. Entree niet- 
leden: 2,50 euro.
Info: 023-5477486 en
www.nvvh.nl.
     
Sinterklaas
Zaterdag 2 december 
Pietenpakhuis beide da-
gen geopend tussen 11.00 
en 16.00 uur aan de Bin-
nenweg 88 (naast Nelson 
schoenen). Kom met uw 
(klein-)kinderen.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m donderdag 30 no-
vember Expositie in Raad-
huis v Heemstede, nav 
Kunstlijn: Parels van de 
Kunstlijn.

T/m zondag 3 december 
Tekeningen Helene Koop-
mans uit Amstelveen on-
der de noemer ‘Stranger 
Things’. Fantasievolle con-
structies.
KZOD, De Waag, Spaarne 
30 Haarlem.
Zie: www.kzod.nl.

Trefpuntcafé
Vrijdag 1 december
Mr advocaat Pim Fischer te 
gast, Akonietenplein 1 Ben-
nebroek. Aanv. 20.130u. 
Toegang vrij.

AgendA

Op jaarlijkse jubilarissenmiddag GSV 
38 mensen in het zonnetje gezet
Heemstede - Zaterdag 25 
november was het GSV-honk 
aan de Franz Schubertlaan 
37 weer het decor van de 
jaarlijkse ‘jubilarissenmiddag’ 
van sportvereniging GSV-
Heemstede. Tijdens de bij-
eenkomst werden de 38 jubi-
larissen van deze omni-ver-
eniging feestelijk in het zon-
netje gezet. In het jaar 2017 
zijn 24 leden 10 jaar lid, 13 le-
den 25 jaar lid en 1 lid 40 jaar 
onafgebroken lid van de ver-
eniging. Alle jubilarissen ont-
vingen uit handen van het 
bestuur een badge met daar-
op het aantal jaren lidmaat-
schap, een pen met gegra-
veerde tekst en een rode roos 
als blijk van waardering voor 
hun jarenlange trouw aan de 
vereniging. Bijzondere aan-
dacht was er voor Leni Be-
lien-Kuipers, die naast het 
feit dat zij 40 jaar lid is van de 

vereniging zich meer dan 30 
jaar lang als bestuurslid heeft 
ingezet voor GSV-Heemstede 
en die het meer dan verdien-
de applaus van alle aanwezi-
gen in ontvangst mocht ne-
men, naast lovende woorden 
van de voorzitter.
Na de uitreiking en persoon-
lijke woorden was het van-
zelfsprekend tijd voor de tra-
ditionele groepsfoto, die al 
even traditioneel buiten werd 
genomen. Na terugkeer kon 
het informele gedeelte van 
de middag beginnen, onder 
het genot van een hapje en 
een drankje;  een gezellig sa-
menzijn van mensen die in 
verenigingsverband met el-
kaar verbonden willen zijn, 
hetgeen GSV-Heemstede zo 
kenmerkt.

Tijdens dit informele samen-
zijn viel ook te beluisteren 

hoezeer de jubilarissen deze 
middag waarderen en bleek 
dat niet veel verenigingen 
zo’n dag voor hun leden or-
ganiseren. Voor het bestuur 
een duwtje in de rug om 
vooral door te gaan met het 
organiseren van deze happe-
ning.

Na afloop vertrok een ieder 
met een blij gezicht en met 
de versierselen huiswaarts 
en was weer eens duidelijk 
geworden waar GSV-Heem-
stede voor staat: een ver-
eniging waar van jongs af 
aan tot op hoge leeftijd ieder 
zich kan ontwikkelen in een 
sport van zijn of haar keuze 
en waar het verenigingsleven 
voorop staat. Geïnteresseerd 
in één van de sportmogelijk-
heden van GSV-Heemstede, 
kijkt u dan op de website. U 
bent van harte welkom.   

Rommelpiet op De Ark
Heemstede - Donder-
dag mochten alle kinderen 
van basisschool De Ark hun 
schoen zetten in de klas. Vrij-
dagochtend stonden de kin-
deren gespannen voor de 
deur van de klas. Wat zou er 
in hun schoen zitten en wel-
ke Piet was langs geweest? 
Toen de deuren opengin-
gen en de kinderen naar bin-
nen stormden, bleek dat de 
school ook dit jaar weer be-
zoek heeft gehad van Rom-
melpiet. Wat was het een 
chaos!!! Overal lagen tafels, 
stoelen, boeken, schoenen, 
papieren en lesmaterialen 
op de vloer. De kinderen gin-
gen snel aan de slag om alles 
weer op te ruimen om daarna 
op zoek te gaan naar pakjes. 
Gelukkig had Piet voor alle 
klassen een zak met cadeau-

tjes verstopt. Dinsdag 5 de-
cember komt Sinterklaas met 
zijn Pieten weer langs op De 
Ark en zal hij bij iedere groep 
even de tijd nemen om met 

de kinderen te praten en om 
te zien wat de kinderen voor 
Sinterklaas hebben ingestu-
deerd; een lied, dans, toneel-
stukje etc.
En wie weet laten de Pieten 
op deze dag ook wel weer 
cadeautjes achter!

Themamaaltijd Sinterklaasmenu
Heemstede - Maandag 
4 december kun je bij WIJ 
Heemstede in de Luifel te-
recht voor het Sinterklaas-
menu.
Het themadiner kost 9,95 eu-
ro. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf: 548 38 28. Locatie: 
Herenweg 96, Heemstede.

U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. 
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

www.heemstede.nl 
is vernieuwd

In deze uitgave:
- Uitvoeringsprogramma 
 duurzaamheid 2017-2018

Vrijdag 1 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 1 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.

In januari 2018 is er geen inloopochtend. Na benoeming van Astrid Nienhuis als nieuwe burgemeester, 
gaat zij zich oriënteren op de manier waarop zij invulling geeft aan deze inloopochtend.

Maandag 4 december
Landelijk controlebericht NL-Alert
Maandag 4 december zendt de overheid 
om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht 
uit in heel Nederland. Aan de hand van dit 
controlebericht kunnen mensen nagaan of 
hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te 
ontvangen. 

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid. 
Met NL-Alert kan de overheid mensen via hun 
mobiel heel gericht alarmeren en informeren 
tijdens een ramp in de buurt. In het bericht staat 
wat er aan de hand is en wat je op dat moment 
het beste kunt doen. Een aantal Heemstedenaren 
heeft dit afgelopen zaterdagavond in de praktijk 
meegemaakt. Vanwege een brand ontvingen zij een 
alert met hierin het advies om ramen en deuren te 
sluiten.

Hoe stel ik mijn telefoon in 
voor NL-Alert?
Veel telefoons die in Nederland worden verkocht, 
zijn al ingesteld voor NL-Alert. Soms moet u dit zelf 
doen. Ga nu naar www.nl-alert.nl. Daar leest u 

per toestel hoe u uw mobiel moet instellen voor 
NL-Alert. Handig met telefoons? Help ook anderen 
met instellen!

Goed ingesteld?
Als u het controlebericht op 4 december ontvangt, 
dan weet u zeker dat uw mobiel juist is ingesteld. In 
het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een 
controlebericht gaat.

Meer informatie: www.nl-alert.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Achterweg 5, CV-installatie plaatsen in 

stookruimte,  wabonummer 241219, 
 ontvangen 14 november 2017
- Amstellaan 10, het plaatsen van een 

terrasoverkapping, wabonummer 241545, 
ontvangen 15 november 2017

- Herenweg 5, het kappen van 3 bomen, 
wabonummer 241492, 

 ontvangen 15 november 2017
- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 241070, 
 ontvangen 13 november 2017

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

Verleende omgevingsvergunning
- Burgemeester van Lennepweg 54, het bouwen 

van een schuur met overkapping, wabonummer 
191529, verzonden 23 november

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
ontvangen 6 november 2017

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



Workshop Afrikaanse dans en percussie
Heemstede – In de work-
shop Afrikaanse dans en per-
cussie maak je kennis met 
West-Afrikaanse dans: een 
energieke, sociale, vrolijke en 
‘ eaarde’ dansvorm. Veel be-
wegingen zijn afgeleid van 
handelingen uit het dage-
lijkse leven, omgezet in een 
dans (bijvoorbeeld zaai- en 
oogstdans, vissersdans). Bin-
nen de dans heb je de vrij-
heid om te zoeken naar je ei-

gen stijl en manier van dan-
sen. Dansen is goed voor je 
conditie; inspannend en ont-
spannend tegelijkertijd. De 
live percussie-muziek zorgt 
ervoor dat je niet meer stil 
kunt staan! De workshop is 
geschikt voor alle leeftijden.
Docente Janny Hofman volg-
de de mime-opleiding aan de 
Amsterdamse Theaterschool, 
maakte verschillende reizen 
naar West-Afrika en geeft al 

meer dan 20 jaar dansles aan 
zowel kinderen als jong- én 
oud.
De Workshop Afrikaan-
se dans is bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 7 
december om 20.00 uur. En-
tree: 15,-.

Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl of
(023)548 38 28.

Carols in Oud 
Katholieke kerk
Regio - Carols, hymns en 
readings for Advent, gezon-
gen door het koor van de An-
glican Church Haarlem. Hier-
voor kunt u op zondag 3 de-
cember terecht in de Oud 
Katholieke kerk, Kinderhuis-
singel 64 Haarlem. Het pro-
gramma begint om 19.30 uur.

Kerstdiner
in de Luifel

Heemstede - Op donder-
dag 14 december kunt u 
genieten van een 5-gan-
gen-kerstdiner in Eethuis 
de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. In-
formeer bij WIJ Heemstede 
wat het menu inhoudt. U 
kunt aan tafel om 17.30 uur 
(bar open vanaf 16.30 uur). 
Kosten van het kerstdiner 
zijn 27,50 excl. drankjes. 
Opgeven uiterlijk maandag 
11 december via:
www.wijheemstede.nl 
of (023)548 38 28.

Film La La Land & diner
Heemstede - Donderdag 7 
december in de Luifel kunt 
u genieten van een film en 
diner. Het programma be-
gint om 16.00 uur en deelna-
me kost 15,- euro. La La Land 
is een romantische muzikale 
film waarin de kijker Sebas-

tian en Mia volgt, die nader 
tot elkaar komen doordat ze 
een gemeenschappelijk ver-
langen hebben om datge-
ne te doen waar ze van hou-
den. Maar wanneer het suc-
ces op de loer ligt, worden 
ze geconfronteerd met enke-

le keuzes die hun liefdesre-
latie op het spel zet en waar-
bij hun gekoesterde dromen 

Film bij
WIJ Heemstede
Heemstede - ‘Le jour-
nal d’une femme de cham-
bre (1964)’ heet de film die 
woensdagavond 6 december 
in de Luifel bij WIJ Heemste-
de draait. Bijna iedere week 
draait er bij WIJ Heemstede 
een film in de grote zaal.  Op 
woensdag 6 dember is dat 
de Frans-Italiaanse drama-
film Le journal d’une femme 
de chambre, uit 1964, gere-
gisseerd door Luis Buñuel 
met Jeanne Moreau, Georges 
Géret en Daniel Ivernel. Ce-
lestine neemt een baan aan 
als kamermeisje voor de fa-
milie Monteil. De fascistische 
bediende Joseph wordt ver-
liefd op haar, maar zij moet 
niets van hem hebben. Als 
een meisje uit de buurt ver-
kracht en vermoord wordt, 
verdenkt zij Joseph. Film-
duur: 101 minuten. De film is 
bij WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
om 20.00 uur, entree is 7,- eu-
ro. Reserveren kan via:
www.wijheemstede.nl 
en (023)548 38 28.

dreigen verscheurd te wor-
den. Met Emma Stone, Ryan 
Gosling en John Legend in 
de hoofdrollen. Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren kan 
via: www.wijheemstede.nl  
of (023)548 38 28.

Busjes in brand
Heemstede - De brand-
weer is zaterdagavond in ac-
tie gekomen nadat er brand 
was uitgebroken bij de Har-
tekamp aan de Herenweg in 
Heemstede. Rond half ne-
gen werd de brand ontdekt. 
Twee busjes stonden bij een 
gebouw geparkeerd en ston-
den in brand. De brandweer 
heeft de brand opgeschaald 
naar middelbrand waarna 
meerdere brandweer-eenhe-
den ter plaatse kwamen.
Door de hitte van de brand 
raakte ook het gebouw waar 
de wagens voorstonden be-
schadigd. De brandweer 
heeft het vuur geblust. Poli- Foto: Michel van Bergen

tieagenten hebben een lint 
om het gebouw gespannen, 
er zal onderzoek naar de oor-
zaak van de brand worden 
gedaan.

Vanwege de hevige rookont-
wikkling is er ook een NL-
Alert verstuurd waarin werd 
geadviseerd om ramen en 
deuren gesloten te houden.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018
Op 28 september 2017 heeft de gemeenteraad 
het Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-

2018 vastgesteld. Deze treedt in werking op 21 
november 2017 en geldt tot 1 september 2018. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via www.officielebekendmakingen.nl
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