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Heemstede – Mist op de Linge 
met zicht op het naastgelegen 
wandelpad, een sereen plaat-
je. Dit beeld roept de associatie 
op met het impressionis-
me van Alfred Sisley (1839-
1899). Een Engelse schil-
der die werkte in Frankrijk in 
een spannende tijd, het im-
pressionisme was de meest 
geliefde kunststromingen 
aller tijden.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

Winkel blijkt drugspand, 
gemeente treedt streng op
Heemstede - Burgemeester As-
trid Nienhuis heeft een bedrijfs-
pand aan de Jan van Goyenstraat 
gesloten na de vondst van een 
hennepkwekerij. Het besluit van 
burgemeester Nienhuis treedt op 
22 november in werking en geldt 
voor een periode van drie maan-
den. Met deze tijdelijke sluiting 
wil de gemeente Heemstede een 
eind maken aan druggerelateer-
de activiteiten aldaar.
De gemeente Heemstede han-
teert een streng beleid als het 
gaat om hennepteelt: worden 
er in een woning of ander pand 
meer dan vijf planten aangetrof-
fen of is er meer dan vijf gram 
softdrugs aanwezig, dan kan de 
woning of pand voor drie tot zes 
maanden worden gesloten.

Direct actie
Burgemeester Astrid Nienhuis: 
“Samen met partners willen we 
onzichtbare criminaliteit  voor-
komen en bestrijden. Ook drugs-
handel pakken we aan. Dit kun-
nen en willen we niet tolereren 
in Heemstede. Op basis van be-
staand beleid heb ik daarom be-
sloten het pand voor drie maan-
den te sluiten. Ook de (brand)
veiligheid voor omwonenden en 
naastgelegen panden is een be-
langrijke reden.”

Sluiting woningen en panden
Het sluiten van woningen en pan-
den is een zichtbaar signaal aan 
de gemeenschap: op de geslo-
ten woningen en panden wordt 
een poster opgehangen waar-
op te zien is dat het hier gaat om 
een drugspand. “Met de sluiting 
wordt ook ‘de loop’ naar de han-
del eruit gehaald. En de betrokke-
nen weten dat we ze op het spoor 
zijn, want er wordt natuurlijk ook 

strafrechtelijk onderzoek gedaan. 
Een stevige maatregel en een 
krachtig signaal. Ik hoop dat dit 
een preventieve werking heeft in 
het belang van deze mooie win-
kelstraat,” aldus de burgemeester.

Oproep: meld verdachte 
situaties!
Inwoners kunnen helpen met het 
opsporen van hennepkwekerij-
en. Ziet u een verdachte situatie, 
zoals bijvoorbeeld veel aanloop 
van personen in en uit een pand 
of verduisterde ramen, dan kan 
dit duiden op zaken die niet pluis 
zijn. U kunt dat melden bij de po-
litie via 0900 8844 of via ‘meld 
misdaad anoniem’, telefoonnum-
mer 0800 7000 of via www.meld-
misdaadanoniem.nl De gemeen-
te informeert dat pandeigenaren 
er goed aan om doen gedegen 
toezicht te houden op hun eigen-
dom en bij de verhuur of onder-
verhuur van hun pand goede af-
spraken te maken over met wat 
voor doel het pand gebruikt gaat 
worden. Leg deze afspraken altijd 
vast in een (huur)contract.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

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

 voor het Julianaplein en de Julianalaan 

ook 50+ van harte welkomWij zoeken

 voor het Julianaplein en de Julianalaan 

BEZORGERS

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

 Gezellige
Kerstshow

Zaal zucht op woorden als douairière, klavecimbelspeler en tournedostje
Groot Heemsteder Dictee daverend succes
Heemstede - Het Groot Heem-
steder Dictee foutloos inleve-
ren was nog geen sinecure, bleek 
donderdag jongstleden. Sterker 
nog: geen van de deelnemers zag 
zijn geretourneerde schrijfbladen 
terug zonder rode penstreken. 
Bart Jonker had het de 22 deel-
nemers flink moeilijk gemaakt en 
leverde daarmee een puike pres-
tatie. WIJ Heemstede had de gro-
te zaal beschikbaar gesteld, waar 

tussen acht en negen uur ijverig 
werd meegeschreven met de in 
totaal tien uit de kluiten gewas-
sen regels die Sjaak Struijf dic-
teerde. De wethouder was ge-
vraagd als voordrager en vervul-
de zijn rol met verve. Ook geen 
gemakkelijke opgave als je je be-
denkt dat een goed dictee nu 
eenmaal ware tongbrekers bevat. 
In het Groot Heemsteder Dictee 
was dat niet anders. Ga er maar 
aanstaan: “Hij werd gesubstitu-
eerd door een poëet, die acuut 
door de aanwezigen werd uitge-
jouwd, omdat hij met een abo-
minabele poëem voorzien van 
redundante woorden, eerder de 
bühne in Theater de Luifel had 
bestegen en een lofzang op on-
deugdelijke magnetronmaaltij-
den had geproclameerd.” Dit was 
meteen de moeilijkste zin, gaf 
Bart aan. 
Niet alleen lange woorden leve-
ren overigens problemen op; ‘on-
middellijk’ en zelfs ‘de Heemste-
der’ worden ook niet altijd fout-
loos geschreven. Ineens kan de 
twijfel toeslaan: was dat nu met 
dubbel ‘l’ of niet? Ook is het ‘de 
Heemsteder’, dus geen hoofdlet-
ter voor het lidwoord. Deze en 

Aan Sinterklaas was de eer gegund de prijzen uit te reiken. Links mevrouw Leni Lagerberg, die eerste werd en een voorstelling van Podia Heemstede 
mag bezoeken, aan rechtse zijde tweede prijswinnaar mevrouw Marga Nieuwendijk die een boekenbon van €50 wint, beschikbaar gesteld door de 
Heemsteder; daarnaast de heer De Nef, die als derde eindigde en twee dichtbundels van Bart Jonker in ontvangst nam.

Wethouder Struijf droeg het dictee 
voor.

De zaal luistert geconcentreerd.

andere akkefietjes (of akkevietjes, 
een dicteewoord met twee toe-
gestane schrijfwijzen) moesten 
de deelnemers allemaal tacke-
len om aan die nul fouten te ko-
men. Dat gelukte niemand. Maar 
een score van drie fouten is heel 
goed, te bedenken dat elke dic-
teezin uit circa tien ware uitdagin-
gen op spellinggebied herberg-
de. Leni Lagerberg maakte het 
dictee als beste met drie fouten. 
Als tweede eindigde Marga Nieu-
wendijk met achttien fouten en 
de enige man van het drietal, de 
heer De Nef, kwam als derde ‘uit 
de taalstrijd’, met een foutenaan-
tal van eenentwintig (óók al een 
dicteewoord). 
De dicteeavond was prima geor-
ganiseerd door Ellen Swart van 
WIJ Heemstede en door taalvirtu-
oos (geen dicteewoord) Bart die 
in het dagelijks leven journalist 
en fotograaf is. Natuurlijk herken-
de u zijn naam al van ‘de Heem-
steder’ waar hij alweer enige jaren 
voor schrijft. Collega’s Mirjam en 
Joke hielpen met nakijken, even-
als vrijwilligers van WIJ Heemste-
de en collega Eric zette zijn nut-
tige contacten in om niemand 

minder dan Sinterklaas te vra-
gen mee te schrijven. Dat vond 
Sint te veel (los van elkaar ge-
schreven!) van het goede, maar 
met enig gewicht in zijn woor-
den wenste hij de zaal heel veel 
succes. De komst van de Goed-
heiligman zorgde voor wat ont-
spanning op de toch best ge-
spannen gezichten voorafgaand 
aan alle speluitdagingen die zou-
den komen. Gelukkig viel er tus-
sen de regels door veel te grinni-
ken vanwege het humorvolle ver-
haal dat in tien regels werd ver-
teld. In een notendop ging dat 
over een klavecimbelspeler die 
onwel werd van een tournedost-
je (ja, zo schrijf je dat!), een West-
Vlaamse reisgezellin van een ex-
cursie die niet van Hollands eten 
houdt (“Amai!” ), door naar Kunst-
lijnwerken waarvan sommige we-
gens verfoeilijke taferelen op het 
tableau naar het souterrain wer-
den gebonjourd. 
Na het dictee werd gekscherend 
gezegd dat men nu wel toe was 
aan een jonge klare (ook in het 
dictee). 

Joke van der Zee

Dicteeschrijver 
en -organisator 
Bart Jonker.

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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Bestel

nú uw 
feestelijke 
gourmet-
schotels

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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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
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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 volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 135. Voor de 
toenfoto gebruiken we nog 
maar even de foto uit 1995 van 
Peter Jansen. In 1919 waren er 
bouwplannen voor dit pand. 
Wie is als eerste in het pand zat 
is onduidelijk, maar vanaf 1928 
zien we in de Eerste Heemsteed-
sche Courant een advertentie 
van Joh. Portegies, een schoen-
maker, gespecialiseerd in luxe 
en orthopedische schoenen. 

Op 20 maart 1931 een aankon-
diging van een samenwerking 
tussen Joh. Portegies en H.A. 
Prenen op resp. Zandvoortsel-
aan 135 en 230 onder de naam 
‘Schoenmakerij Aerdenhout’. 
Vreemd genoeg adverteert de 
heer Portegies vanaf september 
dat jaar weer alleen. Op 11 no-
vember 1937 wordt reclame ge-
maakt voor patronenhuis ‘AMI’, 
speciaalzaak voor Stof, knopen, 
Ajour- en plisseerinrichting. 
Lang zat deze zaak er niet, want 
vrijdag 18 november 1938 is de 
opening van ‘’t Geschenkenhuis’ 
voor luxe- en kunstnijverheids-
artikelen.

In verband met de uitbreiding 
van zijn schoenmakerij was Joh. 
Vrolijk genoodzaakt te verhui-
zen van Zandvoortselaan 108 
(waar hij zes jaar gevestigd was) 
naar nummer 135. De heer Vro-
lijk heeft er lang gezeten: in 
1968 volgt een uitbreiding van 
zijn zaak en In 1971 wordt Vro-
lijk nog vermeld in het adres-
senboek van Heemstede. Begin 
jaren 60 wordt ook timmerman 
P.A. van Buggenum kortston-
dig genoemd op de Zandvoort-
selaan 135 in het adressenboek 
van die jaren. 
In het adressenboek van 1 ja-
nuari 1975 staat orthopedisch 
schoenmaker P.C.F Hendriks ge-

noemd op nr. 135. Later werden 
er orthopedische schoenen ge-
maakt door ‘Centre Orthope-
dique Du Mont’.
In 2016 is er toestemming ver-
leend voor het renoveren en 
verbouwen van de Zandvoort-
selaan 135 naar een pand met 
twee woningen.

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 26 november 2018 
met het pand volledig in de
steigers. Mocht u informatie 
over de Zandvoortselaan heb-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (25)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 2 december, 10u. 
Eerste Adventszondag

ds. P.I.C. Terpstra, crèche,
Kinder-Anders-dienst, Verhalen-

boom en De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 2 december, 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten,

themadienst 1e Adventszondag.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 2 december om 10u.
1e Adventszondag 
Ds. G.H. Fredrikze

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 2 dec. 18.30 uur
Thema: wat geef jij cadeau?
Informatie over meerdere

hulporganisaties.

www.rafael-nehemia.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 2 december, 10u.
Eerste Advenstzondag
 dr. Jan van Butselaar. 

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 29 november, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 2 december, 10u.
Eucharistieviering. Bavokoor. 

Past. R. Verhaegh.
Koffi  e.  

 
www.parochiesklaverblad.nl

ben dan kunt u terecht via we-
bmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

GEEN KRANT?    0251-674433Medio augustus heb ik 
Elan Wonen op de hoogte 
gesteld van de slechte ge-
steldheid van de bestra-
ting in de doorloop naast 
het fl atgebouw ‘de Blauw-
mees’ aan de Zeelandlaan 
te Heemstede.
Aan de hand van bijge-
leverde foto’s kon men 
zien dat de tegels kapot 
en een aantal verdwenen 
waren, waardoor er een 
gevaarlijke situatie is ont-
staan. 

Daarop kreeg ik via e-
mail als antwoord dat de 
klacht doorgegeven was aan ‘Mainplus’, de 
onderhoudspartner van Elan Wonen. Er werd 
beloofd dat zij de klacht zo spoedig mogelijk 
zouden verhelpen.

Een maand later was er nog niets gebeurd 
en heb ik opnieuw aan de bel getrokken bij

Elan Wonen en aange-
geven dat de beloofde 
‘spoedige’ reparatie wel 
lang op zich liet wachten.

Dinsdag 13 november 
(bijna drie maanden later) 
kreeg ik opnieuw bericht 
van Elan Wonen met de 
mededeling dat een der-
de bedrijf, de fi rma Thun-
nissen, meerdere malen 
had getracht een en an-
der te herstellen maar dat 
het niet was gelukt omdat 
de ondergrond nat ge-
weest zou zijn. 

Als Elan Wonen de huurder een dergelijk
bericht stuurt word ik niet serieus genomen. 
Er zijn in die periode n.l. verschillende droge 
perioden geweest waarin de werkzaamheden 
makkelijk uitgevoerd konden worden.

Frans Booms, Heemstede

LEZERSPOST
“Elan Wonen neemt haar huurders niet serieus!”

Verbouwing Plein 1 schiet opnieuw 
over begroting heen
Heemstede - Het plan om de ou-
de Bibliotheek in het gebouw van 
de voormalige Dreefschool te 
verbouwen kon op brede steun 
rekenen van gebruikers, bevol-
king en de politiek.

In aanvang werd de verbou-
wing begroot op een bedrag van 
rond de €1,8 miljoen. Naderhand 
moest het college terug naar de 
raad om nog eens een bedrag 
van om en nabij de €1,4 miljoen 
te vragen.

Nu ligt er opnieuw een aanvraag 
voor een aanvullend krediet van 
€375.000 op het bordje van de 

raadsleden. De totale investering 
beloopt intussen al €3,5 miljoen 
en het eind is nog niet in zicht. In 
stukken wordt opgemerkt dat er 
met de aannemer nog onderhan-
deld wordt over meer- en minder 
werk dat is uitgevoerd. De kapi-
taallasten van dit laatste gevraag-
de krediet bedragen €18.000. 
Door een wat hogere huurop-
brengst vallen de hogere kapi-
taallasten hier tegen weg. 

Ook voor het reguliere onder-
houd, onder de noemer service-
kosten, is jaarlijks €136.000 no-
dig. Dit wil men wegstrepen door 
de door huurders te betalen ser-

vicekosten plus het wegvallen 
van de eerdere begrote onder-
houdskosten van de voormalige 
bibliotheek.

De huidige overschrijding wijdt 
men aan vereiste aanpassingen 
om het gebouw geschikt te ma-
ken voor nieuwe huurders en 
punten van veiligheid.

De raadsleden zullen wel ‘ja’ 
moeten zeggen tegen deze der-
de kredietaanvraag. Nu stoppen 
is economisch en juridisch gezien 
niet meer mogelijk. 

Eric van Westerloo

Brieven schrijven voor Amnesty International
Heemstede - Op initiatief van de 
groep Haarlem e.o. van Amnesty 
International gaat op zaterdag 1 
december ook dit jaar de interna-
tionale schrijfmarathon ‘Write for 
Rights’ van start.

Het is de bedoeling dat tot en 
met maandag 10 december, de 
Dag van de Rechten van de Mens, 
op verschillende locaties zoveel 
mogelijk brieven en kaarten wor-
den geschreven naar respectie-

velijk regeringen en mensenrech-
tenverdedigers. De focus ligt dit 
jaar op vrouwelijke activisten die 
onder ernstige mensenrechten-
schendingen lijden. In Heemste-
de worden ook brieven geschre-
ven.
 
Belangstellenden zijn welkom 
om mee te schrijven. De post gaat 
naar regeringen en vragen aan-
dacht voor mensen in onrecht-
vaardige situaties, de kaarten als 

steunbetuiging naar degenen die 
met schending van hun mensen-
rechten worden geconfronteerd. 

In Heemstede heeft burgemees-
ter Nienhuis toegezegd een brief 
te schrijven namens Amnesty en 
dat gebeurt op dinsdag 4 decem-
ber in de Pauwehof.
De actie duurt daar van 19.00 
tot 21.00 uur. De burgemeester 
komt tussen zeven en acht uur 
die avond.

Datum Tijd Locatie en adres
di 4 dec 19.00-22.00 Pauwehof naast de Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede
do 6 dec 10.00-12.00 en 14.00-16.00 De Luifel, Herenweg 96, Heemstede
za 8 dec  10.00-14.00 Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1, Heemstede
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Alles goud dat er blinkt 
bij slagerij Van der Werff
Heemstede - Tijdens de Slavakto 
beurs die op  5 en 6 november dit 
jaar in de jaarbeurs Utrecht werd 
gehouden zijn diverse produc-
ten van slagerij Van der Werff  uit 
Heemstede met goud bekroond. 
Hiervoor boog een deskundi-
ge jury zich over de ingezonden 
specialiteiten van de slager op de 
Glip. 
Om deze bekroning te verdienen 
moet het product voldoen aan 
een aantal strenge eisen en wordt 
het gekeurd op onder andere het 
aanzien, de kleur, consistentie, sa-
menstelling en natuurlijk geur en 
smaak. De jury bestaat uit keur-
meesters, deskundige worstma-
kers en leerlingen van het Slagers 
Vakonderwijs. 

De producten van Van der Werff  
die deze maand met goud zijn 
bekroond zijn de ‘groente mati-
nee’, een combinatie van diverse 
slagerijproducten  zoals.... én zelfs 
goud met ster is het pekelvlees. 
De rij ingelijste certifi caten wordt 

steeds breder in de slagerij! De 
overige certifi caten zijn ook dit 
jaar binnengehaald. Al goud dat 
er blinkt dus, bij Van der Werff . 
Benieuwd naar de groente mati-
nee en het pekelvlees? Proef ze! 
Overigens zijn alle producten van 

topkwaliteit. Ideetjes voor Sin-
terklaasavond en later het kerst-
diner? Informeer bij het team 
van Van der Werff  dan slaagt uw 
avond altijd.
Slagerij Van der Werff , Glipper-
dreef 121. 

Vrijwilligers in het zonnetje gezet
Joop Postma is vrijwilliger van het jaar
Heemstede - Wethouder Sjaak 
Struijf opende de vrijwilligers-
avond woensdagavond in de Bur-
gerzaal een beetje als vrijwilliger. 
Hij is voetbaltrainer van jongens 
tussen de 14 en 17 jaar die hij 
nu als grote jongens weleens te-
rugziet en nog steeds veel terug-
krijgt. Maar daar word je nog niet 
door je cluppie uitgezocht, geno-
mineerd om de Flexibele Vrijwilli-
ger 2018 van Heemstede te wor-
den. Nee, die prijs mag hij wel uit-
reiken. Leuk dat je nu gezichten 
ziet achter die clubs of organisa-
ties waar vrijwilligers werken. Dat 
vond de jury ook, die bestond uit 
raadslid Bram Verrips, Jaap van 
Donge van de Zonnebloem, de 
winnaar van 2017 en José van 
Duin van Vrijwilligerspunt Heem-
stede. 
Vrijwilligers zijn er in allerlei soor-
ten en maten. Er zijn vrijwilligers 
die je altijd kunt belllen als er een 
losse klus geklaard moet worden, 
‘De fl exibele vrijwilliger’. De win-
naar van de Heemsteedse Vrijwil-
ligersprijs ontvangt een bijzonde-
re herinnering en zijn of haar or-
ganisatie krijgt een geldprijs van 
€250, te gebruiken voor het wer-
ven, begeleiden en behouden 
van vrijwilligers. Er waren zeven 
vrijwilligers genomineerd door 
hun organisatie of collega-vrijwil-
ligers. Die kwamen naar het podi-
um, de verdiensten werden door 
José genoemd met fotocollages 
op het grote scherm. Nieuw, leuk 
om te zien en verhelderend. 
Joop Postma werd als dé vrijwil-
liger van het jaar naar voren ge-
schoven maar de andere genomi-
neerden verdienen het ook om te 
worden genoemd.

Adri Huiberts – Vrijwilligers-
groep Meermond, MEERGroen
Adri is al jaren een gewaardeerd 
lid van de Vrijwilligersgroep 
Meermond. Hij is zeer hulpvaar-
dig. Zijn kenmerkende uitspraak: 
“Dat doe ik wel effi  es” of “Daar wil 
ik wel effi  es naar kijken.” Zijn spe-
cialisme is het bouwen van insec-
tenhotels en het repareren van 
kapot gereedschap. Adri is multi-
inzetbaar, staat altijd klaar men-
sen te helpen met boompjes, 
thuis te brengen of op te halen. 

Joop Postma –
WIJ Heemstede, Plein 1
Joop zet zich, met zijn 76 jaar, al 
jaren belangeloos in voor heel 
wat medemensen in Heemste-
de. Bij WIJ Heemstede vervoert 
hij mensen met zijn eigen auto 
naar een activiteit, ziekenhuis of 
winkel, heeft echt aandacht voor 

hen. Is chauff eur op de KO-bus, 
vooral de middagtochtjes. Is ac-
tief voor de kerk, begeleidt men-
sen naar de diensten en fi etst bij 
Kennemerduin met oudere men-
sen op de DUO fi ets. Hij is de stille 
kracht met een lieve lach.

Rob van der Bor – 
Kom In Mijn Tuin
Rob wordt voorgesteld als een 
kundig en hartelijk man, die altijd 
bereid is een klus te klaren op de 
tuin en achter de computer voor 
Kom In Mijn Tuin. Hij is achter de 
schermen een van de drijvende 
krachten en medeoprichter. Met 
grapjes fl eurt hij de oudere deel-
nemers van de mindervalidebak-
ken op. Een nieuwe Nederlander 
(vluchteling) opgevangen die nu 
uitzicht op een baan heeft. Daar-
naast is hij voorzitter van de Haar-
lemse kanovereniging.

Martien Stokman – 
Heemsteedse Reddingsbrigade
Martien, al lid sinds 1975, is een 
allround vrijwilliger, iemand van 
de losse taken. Zwemtraining, 
bardienst, klussen clubhuis, ac-
tief bij afzwemmen en zwem-
wedstrijden, darttoernooi en kla-
verjasavonden, kinder- en jeugd-
kampen. Daarnaast zet hij zich 
ook in voor goede doelen, zoals 
fi etsen voor Parkinson. Een doe-
ner, een klusser, geen vergadertij-
ger, maar van het type ‘u vraagt, 
wij draaien’. Loyaal en hulpvaar-
dig, een vrijwilliger die meebe-
weegt, dat is onze fl exibele Mar-
tien.

Alex Koelemij –
Racing Club Heemstede (RCH)
Alex is al vele jaren actief als vrij-
williger bij RCH en 4 jaar geleden  
als penningmeester toegetreden 
tot het bestuur. Naast zijn tijdro-

vende bestuurswerk is Alex een 
multifunctionele vrijwilliger die 
op alle terreinen zijn grote bij-
drage levert, gevraagd en onge-
vraagd. Hij draait bardiensten , is 
scheidsrechter, valt in als grens-
rechter, stimuleert anderen, staat 
altijd klaar, je hoeft hem maar te 
bellen. Praktisch, doelgericht, kan 
snel schakelen, mensgericht, so-
ciaal, zorgzaam. .

Ans Braun-Weimar – 
Podia Heemstede
Ans viert haar 12,5 jarig jubile-
um, zij zet zich al die jaren in voor 
de cultuur van Heemstede. Eerst 
als gastvrouw, daarna als coördi-
nator en nu als medewerker con-
certen en voorstellingen. Met een 
grote glimlach bezoekers ont-
vangen, zorgen dat alles op rol-
letjes loopt, contact met artiesten 
en impresariaten, verzorgen van 
boeiende inleidingen. Ze deinst 
nergens voor terug! Ans heeft 
ook een verbindende rol in moei-
lijke tijden.

Annelies Kroon-Rusman – 
WIJ Heemstede, de Luifel
Annelies is iemand die oog heeft 
voor de ander, is vrijwilliger bij de 
donderdagavond (lezing, work-
shop, avondwandeling). Heeft al-
tijd een luisterend oor voor be-
zoekers, behulpzaam, draait de 
kassa, zorgzame gastvrouw. Is al-
tijd bereid om in te vallen bij an-
dere activiteiten. Denkt mee en 
heeft leuke suggesties voor nieu-
we activiteiten, is heel erg betrok-
ken. Een ambassadeur voor de or-
ganisatie. 
Sjaak Struijf overhandigde een 
beeldje en de enveloppe met 250 
euro aan de winnaar Joop Post-
ma.

Ton van den Brink  

Voor amateurfi lmers met passie en kennis
Videoclub Amfi  ‘66 voor de Bollenstreek 
en regio zoekt nieuwe leden
Regio - In 1966 werd Amfi  ‘66 op-
gericht. In ruim 50 jaar tijd groei-
de deze videoclub voor amateur-
fi lmers uit tot dé videoclub voor 
de Bollenstreek en omstreken. 
Een boeiende hobby, fi lmen en 
video’s maken, zeker als je je be-
denkt welke enorme ontwikke-
ling de technieken in die jaren 
doormaakte. Van smalfi lm tot de 
huidige digitalisering van beeld 
en geluid. Boeiend maar niet 
bloeiend (meer) is de vereniging, 
die haar thuisbasis in Hillegom 
heeft. Leden van het eerste uur 
zijn aardig op leeftijd en haken op 
enig moment af. Daarnaast is Am-
fi  ‘66 nog niet bekend in de omlig-
gende plaatsen zoals Heemstede. 
Oud-Heemstedenaar Rob de 
Groot is voorzitter van Amfi  ‘66 en 
doet een oproep voor Heemste-
denaren die graag hun liefhebbe-
rij en ook kennis van fi lmen willen 
delen met andere hobbyisten. De 
vereniging is heel actief en biedt 
ook gezelligheid onderling.

Rob, die van zijn hobby zijn werk 
heeft gemaakt door in zijn Amer-
studio fi lmbeelden te digitalise-
ren, merkte dat klanten van hem 
de club niet kennen. “In Heem-
stede is geen fi lmclub. Amfi  ‘66 
heeft nu 35 leden en bestaat uit 
veel mensen die fi lmen en an-
deren die de nodige kennis heb-
ben van bijkomende aspecten als 
geluid, regie en toneel”, vertelt 
hij. Er mogen best meer liefheb-
bers bij. Rob doet enthousiast uit 
de doeken wat zoal de projecten 
zijn waar Amfi  ‘66 zich mee bezig-
houdt. Er zijn korte fi lms die wor-
den opgenomen maar ook heu-
se documentaires. De club zendt 
hun bijdragen ook in voor festi-
vals. De beelden zijn van hoge 
kwaliteit zijn en uit de groep is 
er voldoende kennis van het pro-
duceren van een fi lm. Daar komt 

veel bij kijken: locaties, script, 
spelers en dan nog monteren, 
gesproken tekst en geluidseff ec-
ten... Nét echt! 
“De club is ook opgericht om 
mensen te stimuleren hun fi lm-
hobby uit te bouwen, te leren 
van anderen die erbij zitten. Tij-
dens de clubavonden, elke dins-
dag om de week, geven we elkaar 
ook tips en adviezen.” De mannen 
van Amfi  ‘66 doen ook mee aan 
het Cinefl eur festival in Hillegom. 
Er zijn deelnemers uit de gehe-
le regio en de inzendingen zijn 
van landelijk niveau. “De onder-
werpen zijn heel divers. We kie-
zen soms plaatselijke evenemen-
ten zoals de harddraverij in Lisse 
en onlangs hebben we een ver-
haal gemaakt rondom een Shan-
tykoor waarvan een van de leden 
een lening aanvraagt bij de ban-
kier die óók in dat koor zingt. De 
bankier zegt nee en dat heeft ge-
volgen...”, aldus Rob enthousiast. 
Er wordt gefi lmd met appara-
tuur van nu, ook met drones bij-
voorbeeld. Amfi  ‘66 komt bijeen 
op dinsdagavonden van 20.00 tot 

22.30 uur, in een verenigingsge-
bouw te Hillegom. De contributie 
bedraagt €70 jaarlijks. 

Wil je meer weten? Kijk op de 
website: www.amfi 66.nl.
Of bel: Nico Breedijk, 0252-
213198, secretaris, Rob de Groot, 
06-22549780, voorzitter.

Joke van der Zee

Leden van de club in actie.

Bijzondere kindervoorstelling
Harmonie St. Michaël presenteert ‘The Snowman’
Heemstede - The Snowman is 
een Britse animatiefi lm uit 1982, 
gebaseerd op het boek van Ray-
mond Briggs uit 1978. De fi lm is in 
1983 genomineerd geweest voor 
een Oscar, in de categorie ‘Beste 
geanimeerde korte fi lm’. 
The Snowman is het verhaal 
van een jongen, James, die een 
sneeuwpop maakt op een mooie 
winterdag. Die avond, om klok-
slag middernacht, komt de 

sneeuwpop tot leven. James gaat 
met de sneeuwpop op avontuur, 
ga jij met James mee?
Harmonie St. Michaël speelt o.l.v. 
dirigent John Brouwer de prachti-
ge muziek bij het verhaal, dat ver-
teld zal worden door Anita van 
Marle, administratief medewerk-
ster op de Crayenesterschool in 
Heemstede. 
Naast The Snowman voert het 
orkest nog enkele andere, even-

eens voor kinderen aanspreken-
de, stukken uit, zoals muziek uit 
de Disneyfi lm ‘Frozen’.

Meer informatie over het concert, 
dat zal plaatsvinden op zondag-
middag 9 december om 15.30 
uur in Wij De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede, is te vinden
op de website van Harmonie St. 
Michael:
www.stmichael-heemstede.nl.

Het concert begint om 15.30 uur 
en duurt tot ongeveer 16.30 uur. 
Er is geen pauze in het program-
ma. Vanaf 15.15 uur is de zaal ge-
opend voor publiek. 

De entreekosten bedragen €6 in 
de voorverkoop(alle leeftijden) 
via de link op de facebookpagina
@HarmonieStMichael. Bij de in-
gang van de Luifel kosten de 
kaarten €8.
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HBC G1–HFC G1: 6-4  
HBC pakt uit
Heemstede - Met de nederlaag van de heenwedstrijd nog vers 
in het geheugen was HBC G1 er veel aan gelegen de sportieve 
verhoudingen met HFC G1 weer te herstellen. De omstandig-
heden waren deze keer ook  beter. De voorbereiding toen, pas 
1 keer getraind en te weinig spelers, waren niet optimaal. Nu 
is de selectie weer op sterkte en is de vorm duidelijk stijgende. 
HBC, vandaag in het zwart, had er zin in.
De scheidsrechter liet de teams met 9 spelers beginnen. Dat gaf 
coach George de gelegenheid het middenveld te versterken. Dat 
was toch even wennen en dat duurde eigenlijk totdat HBC ach-
ter kwam. Even mocht HFC er van genieten. Binnen 7 minuten 
had Martijn ook het doel gevonden en de 1-1 gescoord. Van-
af dat moment begon het te lopen voor HBC. Wie anders dan 
Arjen zorgde voor de verdere productie van HBC. 3 keer liet hij 
het net bollen. Vaak na hele mooie combinaties. Het twee spitsen 
systeem pakt lekker uit. Weliswaar pakte HFC nog een cadeautje 
van de verdediging uit, maar met 4-2 was HBC de betere ploeg. 
Ook in de tweede helft liep het voorspoedig voor HBC. De bei-
de spitsen scoorden nog een keer en met 6-2 leek er niets aan 
de hand. Keeper Sebastiaan moest wel af en toe handelend op-
treden, Liban en Maarten moesten soms alle zeilen bijzetten en 
Johan blokte nog een paar keer heel sterk. De toeschouwers 
begonnen zich zo langzamerhand op te maken om de warme 
kantine in te gaan, maar HFC had nog een surprise achter de 
hand. In de laatste 2 minuten tijd verkleinde ze de achterstand 
tot 6-4. Gelukkig blies de scheidsrechter op tijd af en kon de 
winst bijgeschreven worden. 

Al met al pakte het zaterdag allemaal goed uit. De nederlaag 
weggepoetst, het vertrouwen verder gesterkt en de sprong op 
de ranglijst gemaakt. Hoe leuk kan uitpakken zijn...!

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Tim van Klink gehuldigd
RCH met zes invallers weert zich 
knap tegen ‘De Germaan’
Heemstede - Voorafgaand aan 
het duel van afgelopen zondag 
tussen RCH en De Germaan werd 
RCH-aanvoerder Tim van Klink en 
het zonnetje gezet. Hij speelde 
voor de honderdste keer in het 
eerste elftal van RCH. Door zijn 
prima spel deze middag krijgt zijn 
optreden in het keurteam vast en 
zeker nog een lang vervolg. 

De Germaan was beter in de com-
binatie en de spelers vonden el-
kaar makkelijk. RCH hanteerde 
meer de lange bal naar voren en 
moest heel hard werken om De 
Germaan van het doelgebied te 
houden. Al na twee minuten keek 
RCH tegen een 1-0 achterstand 
aan.
Heel ongelukkig kreeg een van 
de RCH-verdedigers de bal op de 
hak die daarna voor de voeten 
van De Germaanspits Joey Lem-
mer viel. Deze haalde snoeihard 
uit in de verre hoek. RCH bleef 
geloof houden, zeker toen bleek 
dat Urwin IJssel op links kan-
sen kreeg. Alleen voor de doel-
man wilde hij deze omspelen. Hij 
kwam verkeerd uit zodat de ver-
dedigers van De Germaan nog 
net de gelijkmaker konden voor-
komen. 

De Germaan werd zelden echt 
gevaarlijk voor het doel van RCH. 
Na de pauze werkte de Germaan 
doelman een fraai schot van IJssel 
nog net tot corner. Niet veel later 
lukte het IJssel wel. Ook dit was 
een vreemd doelpunt. De keeper 
van de Germaan kwam ver uit zijn 
doel en trapte de bal weg, echter 
vol op het lijf van IJssel. De bal  
caramboleerde via IJssel lang-
zaam richting het Germaan-

se doel. IJssel bedacht zich geen 
moment en rende achter de 
bal aan om deze het laat-
ste zetje te geven. Er vielen 
wat gele kaarten vooral aan 
de zijde van De Germaan. De 
Amsterdammers voerden de druk 
op, maar dat leidde niet tot veel 
uitgespeelde kansen.
Doelman Michael van Nijnatten, 
die feitelijke een rustige middag 
had, moest kort voor tijd een nut-
tige redding verrichten op een 
schot van Lemmer. Wegens de 
vele blessures werd er door de 
scheidsrechter zowel in de eerste 
als de tweede helft veel tijd bijge-
trokken.

Net voordat de klok op 90 minu-
ten stond kopte Rick Balaydin, 
vanuit een corner en gehinderd 
door verdedigers, het tweede 
doelpunt voor RCH binnen. Door 
deze 2-1 zege nestelt RCH op een 
keurige tweede plaats.

Eric van Westerloo
Tim van Klink speelde zijn 100e 
wedstrijd.

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in 
Heemstede

Bij belangrijke gebeurtenis-
sen in het leven gebruiken we 
vaak rituelen als markering.
Rituelen zijn belangrijk voor 
de rouwverwerking bij een 
afscheid door de dood, ook 
voor kinderen. Rituelen kun-
nen gevoelens naar boven 
laten komen en het verlies 
op zo’n moment wat drage-
lijker maken. Het is goed om 
(samen met kinderen) te zoe-
ken naar vormen van rituelen. 
Denk hierbij aan het beschil-
deren van een kist, het mee-
nemen van een betekenisvol 
voorwerp naar een uitvaart 
of een kaarsje aansteken. 
Ook Wereldlichtjesdag is een 
voorbeeld van een ritueel.

Wereldlichtjesdag
Op Wereldlichtjesdag, elke 
tweede zondag in december, 
staan we wereldwijd stil bij 
kinderen van alle leeftijden 
die zijn overleden. De kinde-
ren worden herdacht door, 
om 19.00 uur, een lichtje te 
branden. Dit ritueel biedt een 
moment van troost door ver-
bondenheid en dient als een 
lichtpunt voor nabestaanden. 
Dit jaar is Wereldlichtjesdag 
zondag 9 december.
Het team van Brokking & 

Bokslag Uitvaartbegeleiding 
sluit aan bij de herdenkings-
bijeenkomst in de Oosterkerk 
in Haarlem. Initiatiefneemster 
Arienne Post draagt een ge-
dicht voor en Juliette Zwaan 
Zwagemakers deelt haar 
persoonlijke verhaal over het 
verlies van haar dochter. Aan-
sluitend worden alle kinderen 
herdacht door een kaarsje 
aan te steken en hun namen 
te noemen. De bijeenkomst 
duurt ongeveer drie kwartier, 
waarna er wordt afgesloten 
met een warm drankje. Na 
afloop is er gelegenheid om 
met elkaar na te praten. 

Grootouders, broertjes, zus-
jes, andere familieleden en 
mensen die zich verbonden 
voelen zijn uiteraard ook van 
harte welkom. Aanmelden is 
gewenst, zodat wij voor een 
kaarsje kunnen zorgen. 
(E-mail: info@brokkingenbok-
slag.nl of telefoonnummer: 
023-531 02 38.) 

Wij verwelkomen u graag op 
zondag 9 december vanaf 
18.30 uur (start 18.45 uur) in 
de Oosterkerk Haarlem, Zo-
merkade 165, 2032 WC Haar-
lem.

Rituelen en 
Wereldlichtjesdag

Haal jij ook je 
Pietendiploma?
Heemstede - Voor de allerklein-
sten van 2,5 tot 6 jaar is er eens 
per maand op zondag Peuter 
& Kleuterpret. Dan is er bij WIJ 
Heemstede/De Luifel van alles 
te beleven voor kinderen, iedere 
keer met een ander thema.
Op zondag 2 december mag je 
gezellig verkleed komen als Sint 
of Piet en kun je je Pietendiploma 
halen. Neem ook je vader, moe-
der, oma of opa mee! Je kunt luis-
teren naar een Sinterklaasver-
haal, spelletjes spelen, peperno-
ten en een pannenkoekje eten. 
Zet je mijter of Pietenmuts op en 
kom gezellig langs!

Entree: €6,- per kind. Ouders en 
andere begeleiders hebben gra-
tis toegang. De tijd is van 11.00-
12.30 uur. Neemt u gepast geld 
mee? Op zondag is er geen mo-
gelijkheid om te pinnen.
Adres: Wij Heemstede de Luifel, 
Jeugdruimte Plexat, Herenweg 
96, Heemstede.

Motie niet door D66 maar 
door VVD ingediend
Heemstede - In het overzicht van 
een deel van de behandelde mo-
ties tijden het begrotingsdebat 
op 8 en 9 november is de motie 
‘duurzaamheid 2.0’ niet door D66 
maar door de VVD ingediend. Dat 
stond niet goed vermeld in het 
artikel in de Heemsteder vorige 
week (pag. 6).
De motie roept het college op 
een onderzoek te starten naar de 

energietransitie van gemeentelijk 
vastgoed. De planning en de kos-
ten inzichtelijk te maken alsmede 
het duurzaamheidsloket meer in-
zichtelijk en toegankelijk te ma-
ken. Voor juni 2019 moet dit dui-
delijk zijn.
Zowel het college als alle partij-
en onderschrijven deze motie, 
die dan ook unaniem werd aan-
genomen. 

Foto: Harry Opheikens

Burgemeester huldigt GSV-jubilarissen
Heemstede - GSV-Heemstede is 
een vereniging die verschillende 
sporten aanbiedt voor de Heem-
stedenaren en omliggende ge-
meenten. Elk jaar wordt de jubila-
rissendag georganiseerd, een bij-
eenkomst waarin alle jubilarissen 
van de vereniging in het zonne-
tje worden gezet. Afgelopen za-
terdag werden ruim 40 jubilaris-
sen gehuldigd die 10, 25, 50 en 
70 jaar lid zijn van GSV-Heemste-
de. Een 70-jarige jubilaris is uniek 
binnen de vereniging, mede om-
dat de verenging zelf dit jaar 73 
jaar bestaat. Onze burgemees-
ter Astrid Nienhuis kwam speci-
aal voor deze zeer bijzondere ge-
legenheid de leden Martje Gan-
zeman-Heringa (95jr) en Amber 
Janssen (12jr) huldigen, die al 70 
respectievelijk 10 jaar lid zijn. Een 
mooi moment waarop jong en 
oud in elkaar overvloeit. Begon-
nen in 1948 bij de sectie gymnas-
tiek moest mevrouw Ganzeman, 
met groot succes, GSV-Heemste-
de verdedigen bij de wedstrijden 
in Zandvoort. Nu speelt zij haar 
rol al weer zo’n 30 jaar bij de afde-
ling Bridge.
Niet ongenoemd mag blijven is 
Wil Knoester-Van Straaten. Met 
haar 50 jaar lidmaatschap bij de 
sectie gymnastiek en haar zeer 
respectabele leeftijd van 87 jaar, 

zeker niet minder bewonderens-
waardig. 
Opvallend is de geestelijke en fy-
sieke vitaliteit van alle gehuldig-
de jubilarissen. Zou het iets te 
maken hebben met de vereni-
ging?
Na de huldiging van de sportie-

velingen werden, onder het ge-
not van een hapje en drankje, 
mooie anekdotes verteld door de 
oudste en andere jubilarissen. De 
feestelijkheden bij deze gezelli-
ge vereniging werden nog even 
voortgezet, waarna eenieder met 
een presentje huiswaarts keerde.

Bijeenkomst 
nieuwe

beweging ‘Volt’
Heemstede- Volt (Neder-
land) is een progressieve 
politieke partij die een ver-
bindende factor in Europa 
wil zijn als antwoord op po-
pulistische en reactionai-
re stemmingen. Op maat-
schappelijke kwesties als 
klimaatverandering, migra-
tie, en de invloed van tech-
nologische veranderingen, 
schiet de landelijke politiek 
te kort, vindt de partij (bron: 
www.voltnederland.org). In 
Heemstede steekt een aan-
tal mensen de koppen bij el-
kaar om te kijken wat moge-
lijk is op lokaal gebied. De-
ze bijeenkomst is op maan-
dag 3 december, om 19.00 
tot 21.00 uur in de Pas-
ta Box,Raadhuisstraat 54 in 
Heemstede. Belangstellen-
den melden zich aan via:
elske.uildriks@volteuropa.
org.

Knutselclub 
maakt

kerstverrassing
Heemstede - Op drie 
woensdagmiddagen (5, 12 
en 19 december) gaan de 
jongens en meisjes van de 
Knutselclub werken aan een 
kerstverrassing. Wat dat is? 
Tja…. Het is natuurlijk een 
verrassing!
De knutselclub komt elke 
woensdag bijeen van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemste-
de. Doe je mee? De kosten 
bedragen per keer €5. Wel 
even van tevoren aanmel-
den: 5483828.

Sinterklaasmenu
Heemstede - Maandag 3 decem-
ber kunt u aanschuiven in Eethuis 
de Luifel. Daar wordt voor €10,25 
een themamaaltijd gepresen-
teerd, ditmaal in teken van Sin-
terklaas. Aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. Reserveren hiervoor 
kan tot uiterlijk 10.00 uur op de 
dag zelf: 023-5483828.
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Uit de hand gelopen hobby
Kerstbomenverkoper staat aan de 
Haven van Heemstede
Heemstede - Ieder jaar om de-
ze tijd gaan veel mensen weer op 
zoek naar een mooie kerstboom.
Voor velen gaat er niets boven 
een échte lekker ruikende spar, 
die tot begin januari een gezelli-
ge sfeer in huis brengt.
Sinds 2013 kunt u terecht bij Ge-
rard Meeuwenoord die de mooi-
ste bomen verkoopt aan de Ha-
ven van Heemstede, langs de 
Heemsteedse Dreef.

Hij begon in 2013 als een soort 
hobby met de verkoop van kwa-
liteitskerstbomen. Deze hobby is 
nu positief uit de hand gelopen, 
begonnen met zo’n 150 bomen 
en nu uitgegroeid tot meer dan 
700! Dit jaar wordt de verkoop 
aangevuld met leuke kerststuk-
jes en andere hebbedingetjes in 
de kerstsfeer, gepresenteerd door 
dochter Naomi.
De bomen worden handig ver-
pakt voor vervoer en mocht dat 
gewenst zijn kunnen de kerstbo-
men ook gratis bezorgd worden 
in Heemstede.
De verkoop start op zaterdag 1 

december en duurt tot 23 de-
cember.
Op zaterdag 8 december wordt 
het eerste lustrum gevierd en 
staat er bij aankoop van een 
kerstboom glühwein en erwten-

soep voor u klaar; voor kinderen 
is er ook iets lekkers.
Kom wel op tijd op is op.
U bent van harte welkom aan de 
Haven. Info:
www.kerstbomenhvh.nl

Op de foto met Sint en Piet 
bij Foto Vincent van Dijk
Heemstede - Elk jaar brengt Sin-
terklaas een bezoek aan de foto-
winkel op de Binnenweg 137 in 
Heemstede. Ook dit jaar en wel 
op zaterdag 1 december. Dan is er 
gelegenheid om met Sinterklaas 
en zijn Pieten op de foto te gaan.

Deze foto is een Sinterklaasca-
deau van Foto Vincent en kost u 
dus niets. De foto wordt meege-
ven als een afdruk van 10x15cm.

De actie begint om 10.30 en 
duurt tot 12.00 uur.

Samenwerking vakbroeders loont
Bierworst van Heemsteedse slager 
en bierkenner landelijk bekroond
Heemstede - De bierworst met 
Christine Bier uit Heemstede is 
deze maand bekroond met het 
certificaat ‘Goud met ster’ tijdens 
de Slavakto in Utrecht. Deze am-
bachtelijk bereide kwaliteitsworst 
is het resultaat van de vruchtbare 
samenwerking tussen Keurslager 
Peter van der Geest en Kees He-
ger van Café De 1ste Aanleg uit 
Heemstede.
Beter een goede buur dan een 
verre vriend. Dat gezegde bren-
gen Keurslager Peter van der 
Geest en bierspecialist Kees He-
ger van Café de 1ste Aanleg in 
Heemstede al jaren lang succes-
vol in de praktijk. “Samenwerken 
op lokaal niveau werpt zijn vruch-
ten af. Kleinschalig ondernemen 
werkt”, vinden beide bevlogen 
ambachtslieden uit de Raadhuis-
straat.
De lokale ondernemers zien de 
onderscheiding die de Bierworst 
met Christine Bier deze maand 
ten deel veel, als een ‘kroon’ op 
hun jarenlange samenwerking. 
De worst kreeg het certificaat 
‘Goud met ster’ tijdens de Inter-
nationale Slavakto Wedstrijden 
2018 in Utrecht.

Duurzaam vlees en tripel bier
De onafhankelijke slagersvakjury 
stelde vast dat de worst ‘van uit-

stekende kwaliteit’ is ten aanzien 
van onder meer geur en smaak, 
vorm en kleur, structuur en uiter-
lijk. “Onze gedroogde worst bevat 
zuivere en eerlijke ingrediënten 
en geen toevoegingen. De ba-
sis zijn duurzaam voortgebracht 
vlees en Christine Bier met Saazer 
hop, witte peper, koriander, foe-
lie en lavas”, vertellen de vakbroe-
ders. Het Christine Bier is een fris-
blond tripel bier dat vernoemd is 

naar de echtgenote van Heger. 
Het vakmanschap van Meester 
Worstmaker Peter van der Geest 
en het huisgebrouwen Christi-
ne Bier van Kees Heger komt sa-
men in deze bekroonde worst: 
“Met dit kwalitatieve en unie-
ke product onderscheiden we 
ons allebei.” Bij zowel Keurslager 
Peter van der Geest als café De 
1ste Aanleg is de bierworst met 
Christine Bier te koop.

Keurslager Peter van der Geest en Kees Heger van Café 1ste Aanleg.

Zeven medailles tijdens het eerste
wedstrijdweekend voor HBC Gymnastics
Heemstede - In het weekend van 
24 en 25 november vonden de 
eerste voorwedstrijden plaats in 
sporthal de Walvis te Beverwijk 
voor alle 20 meisjes van de wed-
strijdgroep van HBC Gymnastics. 
Op zaterdag mocht Lente het 
spits afbijten en turnde een goe-
de wedstrijd met een mooie over-
slag over de Pegasus en eindigde 
op een 8e plaats. In de 2de wed-
strijd van de dag waren Maia en 
Zoe aan de beurt. Zoe viel helaas 
van de brug, maar turnde een pri-
ma wedstrijd. Maia krijgt op een 
wedstrijd altijd extra vleugels en 
turnde zo goed dat ze op een vijf-
de plek eindigde en een medaille 
in ontvangst mocht nemen.

De derde wedstrijd was voor Ka-
thleen, Ires en Fleur. Kathleen 
turnde een aantal nieuwe moei-
lijke elementen in haar oefenin-
gen die soms niet helemaal luk-
te, maar desondanks liet ze hele 
mooie oefeningen zien. Ires is in 
aanloop naar de wedstrijden lang 
ziek geweest en mist daardoor 
nog wat routine en kracht, maar 
schitterde op vloer met een oe-
fening die ze zelf gemaakt heeft. 
Fleur was ziek geweest maar wist 
toch een medaille te behalen, 
voor de vijfde plaats.
De laatste wedstrijd van de za-
terdag mocht Eva turnen. Vorig 

jaar heeft ze lang te kampen ge-
had met een knieblessure. Ze ver-
baasde zich er dan ook zelf over 
toen ze een derde plaats verover-
de tussen de geroutineerde seni-
oren in de 4e divisie.
Zondag was het de beurt aan de 
jongste meisjes van de vereni-
ging om hun kunsten te verto-
nen. Merle was op de vloer even 
de weg kwijt, maar viel niet van 
de balk met de radslag. Hannah 
turnde een knappe stabiele wed-
strijd zoals ze kan en werd weer 
knap eerste. Lieve was de veras-
sing van de dag. Alles viel op zijn 
plekje en zo mocht Lieve onver-
wacht een medaille ontvangen 
voor de vierde plaats.
Voor Veerle was het haar eerste 
wedstrijd. Zij liet hele mooie oe-
feningen zien, maar viel net bui-
ten de prijzen. Amber turnde erg 
sterk op sprong en brug waar-
door ze op een 8e plaats eindig-
de. Christa heeft inmiddels zo-
veel wedstrijdervaring dat ze tij-
dens het turnen de oefening kan 
wijzigen, wat ze dus ook deed op 
vloer. Met vier goede oefeningen 
mocht ze een medaille ontvan-
gen voor de 2e plaats.

Tijdens de laatste wedstrijd van 
het weekend komen Rose, Sarah, 
Yilian, Daniek en Chloe in dezelf-
de categorie uit. Alle meisjes heb-

ben zeer mooie oefeningen laten 
zien, waarbij de oefening op balk 
toch wel het moeilijkste was. He-
laas liep Chloe een blessure op 
waardoor ze niet verder kon.
Yilian heeft een hele goede wed-
strijd geturnd en eindigde ruim 
op de eerste plaats!
Suzie en Vera turnen voor het 
eerst de keuzeoefenstof, waarbij 
je zelf de oefening mag samen 
stellen uit de eisen die er gesteld 
worden. 
Alle meisjes hebben prima wed-
strijden geturnd en maken kans 
om zich na de volgende voor-
wedstrijd in februari te plaatsen 
voor de regiokampioenschappen 
of de finale Zuid.

Er is de laatste tijd  veel te 
doen over nieuws uit het 
heelal. Zo vond er onlangs 
een ruimtelanding plaats 
op Mars, werden er enke-
le weken geleden nog ufo’s 
gesignaleerd en scheert er 
in de toekomst een mete-
oriet van 213 meter langs 
onze aarde, met een klei-
ne kans dat die ergens in-
slaat. Ook lees je dat de Rus-
sen in 2030 als eersten de 
maan willen koloniseren. 
Tja, de moonboots voor Si-
berië hebben zij al. Het 
meest schaamteloze van dit 
verhaal  is dat er nu al door 
de supermachten ruzie 
wordt gemaakt over kolo-
nisatie in de ruimte, terwijl 
we met onze aardse midde-
len en mentaliteit daar nog 
nauwelijks aan toe zijn. Niet 
echt een werelds idee dus. 
We mogen eerst wel wat 
zuiniger zijn op deze mooie 
aardkloot. Gelukkig is er 
nog niet veel buitenaards te 
melden in ons kikkerland-
je. Afgezien van wat wereld-
vreemde lieden, gebotox-
te sterren, waaronder enke-
len er al uitzien als een alien 
en zweren bij puntoortjes 
als schoonheidsideaal, een 
hoop oeverloos gezwam in 
de ruimte en je inkomen dat 
verdampt in een dampkring 
van astronomische lasten-
verhogingen en hoge zorg-
kosten. Ik ga nu opschieten, 
want ik krijg ook zo visite 
van buiten. Dus schiet ik als 
een komeet de keuken in 
om een schoteltje Mars en 
Milky Way te serveren bij de 
koffie, die ik nog over had 
van de Sint-Maarten.
Voorwaarts mars dus.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Voorwaarts mars

D66 in gesprek met 
inwoners op de Binnenweg
Heemstede - Zaterdag 1 decem-
ber parkeert D66 Heemstede tus-
sen 14.00 en 16.00 uur haar ca-
ravan op de Binnenweg (voor 
Gall&Gall) om daar in gesprek te 
gaan met inwoners onder het ge-
not van een kopje koffie of thee.

Aan de hand van het verkiezings-
programma draagt D66 idee-
en aan op het gebied van duur-
zaamheid, leefbaarheid, betrok-
kenheid en samenwerking in de 
regio. 
De partij hoort graag welke idee-
en en gedachten er leven bij in-
woners. 
Naast fractieleden Antoine Ro-
court en Yvette Schul zullen ook 

andere D66-ers aanschuiven bij 
de caravan. Ieder is welkom. Wie 
niet in de gelegenheid is langs te 
komen maar toch met de fractie 
in gesprek wil, mailt naar:
info@d66heemstede.nl.

Verbeterpunten leefsituatie rond 
Oude Slot
Heemstede - Regelmatig be-
zoekt de PvdA in Heemstede een 
wijk om zo te horen wat er leeft 
in het dorp. Afgelopen zaterdag 
was de ‘Canvasploeg’ in de omge-
ving van de Slottuin, de wijk tus-
sen de Cruquiusweg en de Java-
laan. Daar speelt nogal wat aan 
ontwikkelingen: de toenemen-
de verkeersdruk op de Heem-
steedse invalsweg vanuit Hoofd-
dorp en de nieuwbouw in Heem-
stede, de Slottuin op het oude 
Nova-terrein.

Navraag bij bewoners schetst 
een beeld dat zij tevreden zijn. 
Concrete verbeteringen zien zij 
de laatste tijd in bijvoorbeeld 
de busverbinding van R-net, de 
nieuwe haltes aan de Cruqui-
usweg, de speelmogelijkheden 

De canvasploeg van 24 november: v.l.n.r: Pieter van der Hoeven, Sjaak 
Struijf, Coby Kroon en Romée Pameijer (raadslid).

en de woningisolatie door Elan-
wonen. Ook positief is de hand-
having, want anders reden nog 
meer auto’s te snel en door rood, 

al blijft het onprettig voor voet-
gangers en fietsers. Andere aan-
dachtspunten worden ook ge-
noemd: de bus is zo populair, dat 

het aantal fietsparkeerplekken te-
kortschiet, en de Cruquiusweg 
veroorzaakt best veel lawaai; daar 
zou je iets aan kunnen doen, sug-
gereren de omwonenden, door 
fluisterasfalt, een lagere maxi-
mumsnelheid (50 km/u) of ge-
luidschermen, maar een andere 
bewoner kondigt meteen aan ge-
luidschermen persoonlijk te zul-
len slopen. 

Mensen reageren positief op de 
bebouwing van het oude Nova-
terrein. De informatie is goed te 
noemen en fijn ook dat het bouw-
verkeer niet door de wijk gaat. De 
ontsluiting van de nieuwbouw le-
vert enige zorg op. Die moet via 

de parallelweg van de Cruquius-
weg en de Ir. Lelylaan, maar die 
lijken daarop nog niet berekend. 
Een apart punt van ergernis in de 
wijk komt van de feesten in het 
Oude Slot en op de sportvelden. 

De omwonenden ergeren zich 
aan het lawaai: “Daar zou de ge-
meente met het verlenen van 
vergunningen en bij de inrich-
ting van de wijk ook wel eens aan 
mogen denken.”





28 november
  Sinterklaas bij RCH, Sport-
parklaan. Vanaf 15u. Voor de al-
lerkleinsten bij RCH, O8 en O9. 
Feestje met oa ‘op de foto met 
Sint’.

  Knutselclub WIJ Heemstede, 
13.30-15u. Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 Heemstede. 
€5,- entree, aanmelden: 023-
5483828.

  De film ‘The Leisure seeker’ bij 
WIJ Heemstede in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 20u. 
Entree: €7. Reserveren: www.
wijheemstede.nl of 5483828.

5 december
  Knutselclub maakt kerstver-
rassing (ook op 12 + 19 dec.), 
13.30-15u. Deelname: €5.  Aan-
melden: 5483828. 

12 december
  Parkinson Café, 14-16u, met 
live muziek van Frida de Ko-
ning (zang) en Ton Mulders 
(gitaar). Wijkcentrum De Ring-
vaart, Floris van Adrichem-
laan 98 Haarlem. €2, info: 023-
5278170 of 06-36323306.

29 november
  Lezing/workshop ‘In je kracht 
staan’ bij WIJ Heemstede in 
De Luifel, Herenweg 96 Heem-
stede. 20u. Entree: €8. Op- 
geven: www.wijheemstede.nl 
of 5483828.

29  en 30 november
  ‘Glad Marmer Klassiek’ op Col-
lege Hageveld, Hageveld 1. 
Aanv. 19.30u. Kaarten €5 via 
college@hageveld.nl, en tel. 
023-5100100.

6 december
  Film&diner bij WIJ Heemstede, 
16u. Deelname: €15. Film: The 
big sick. Reserveren via www.
wijheemstede.nl of 5483828.

30 november
  Dichter Levi Weemoedt bij 
boekhandel Blokker, 14-15.00 
uur. Binnenweg 138, Heem- 
stede. Info: 023-5282472 en  
www.boekhandelblokker.nl.

7 december
  Trefpuntcafé: ‘van gas af ‘. Ako-
nietenplein 1 Bennebroek, 
20.30u, koffie en thee vanaf 
20u.

  Alliance Française: ‘Le vin di-
vin’ met Sylvain Lelarge, Franse 
taalkunstenaar. 20.15u. Vrien-
den en cursisten gratis. Anders: 
€8. De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede.

1 december
  Concert Symfonisch Blaasor-
kest Heemstede in de Pinkster-
kerk Heemstede (Camplaan 
18). Va 19.45u. Kaarten: €10 
aan de zaal.

  In gesprek met D66 bij de 
caravan, Binnenweg voor 
Gall&Gallwinkel. 14-16u.

▲

2 december
  Peuter & Kleuterpret bij Plexat 
de Luifel, Herenweg 96. 11-
12.30u. In teken van Sint en 
Piet. Entree: €6 (pinnen niet 
mogelijk).

  Pianiste Mariana Izman in 
de Oude Kerk Heemste-
de, Wilhelminaplein. 15u. 
Entree: €17,50. Kaarten: 
w w w. p o d i a h e e m s t e d e . n l 
theaterlijn: 023-5483838 of a/d 
kassa in de Oude Kerk (vanaf 
14.15u.)

9 december
  ‘The Snowman’, kindervoorstel-
ling uitgevoerd door Harmonie 
St. Michaël, WIJ de Luifel, Heren-
weg 96. Aanv. 15.30u. Entree: 
€6 voorverk. €8 a/d zaal. Info: 
www.stmichael-heemstede.nl. 

3 december
  Lezing ‘Goden van Egypte’ bij 
WIJ Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96. 13.30u. Deel 2 vindt 
plaats op maandag 10 decem-
ber, ook om 13.30u. Entree bei-
de lezingen: €17,50, enkele le-
zing: €10,-. Reserveren: www.
wijheemstede.nl of 5483828.

  Alzheimercafé Haarlem, thema 
‘Dagelijks leven met dementie’. 
Trefpunt ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruijnstraat 60; 19.30u; toe-
gang gratis.   

27 november
  Trefpunt-WIJ lezing over Groen-
land en het klimaat. 13.30u. De 
Luifel, Herenweg 96 Heemste-
de. Opgave: www.wijheemste-
de.nl of 5483828.

4 december
  Write for Rights van Amnesty 
International met speciale 
meeschrijver burgemeester 
Nienhuis, Pauwehof Heemste-
de. 19-22u. Ook worden brie-
ven geschreven op donderdag 
6 dec  (10-12u en 14-16u) in 
De Luifel, Herenweg 96 en op 
zaterdag 8 dec in ‘t Trefpunt 
Bennebroek (10-12u.) en in 
Plein1 (10-14u.)

TENTOONSTELLINGEN

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

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.
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Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

Alpaca knuffels met korting bij de Wereldwinkel
Heemstede - Ze zijn er weer! Een 
leuk cadeau voor Sinterklaas is de 
superzachte alpaca knuffel.
Je vindt ze in de Wereldwinkel 
Heemstede. In de cadeaumaand 
december zijn ze verkrijgbaar 
met maar liefst 25% korting. 
De knuffels worden in Peru met 
de hand gemaakt door lokale ar-
beiders en naar Nederland geïm-
porteerd onder het merk Inkari. 
Dit merk is in het leven geroepen 
door twee jonge ondernemers, 
Daniel Meeboer en Neal Willard. 
Na hun kennismaking met de Pe-
ruviaanse lokale cultuur, de om-
gang van de boeren met hun die-
ren en de prachtige producten 
die van hun wol gemaakt kunnen 
worden, hebben zij dit bedrijf op-
gericht om deze producten een 

grotere bekendheid te geven en 
hiermee voor de lokale bevolking 
een beter bestaan te creëren. 
Voor de boeren en boerinnen 
op de hoogvlaktes van Peru is 

de wolproductie vaak hun enige 
bron van inkomsten. De ateliers 
waar de producten gemaakt wor-
den zorgen voor meer werkgele-
genheid in deze arme gebieden. 
De producten worden geheel 
diervriendelijk geproduceerd en 
Fair Trade verhandeld met de lo-
kale boeren. Er wordt een eerlijke 
prijs betaald aan de werknemers 
op de ateliers en de plaatselijke 
ondernemers.

Kerstversiering
Naast de alpaca’s heeft de We-
reldwinkel voor kerst weer een 
grote collectie nieuwe kunstnij-
verheidsproducten uit Zuid-Ame-
rika, Afrika en Azië. Cadeautjes en 
kerstversiering in elke prijsklas-
se. Uit Peru beschilderde kerami-

sche kerststalletjes van groot tot 
heel klein, papieren kerstversie-
ringen uit India en Bangladesh, 
kerstgroepen van vilt uit Nepal. 
Alles gemaakt door lokale werk-
nemers volgens het Fairtrade-
principe ‘eerlijke handel en een 
eerlijke prijs voor de producen-
ten’. Daarnaast mapjes prachti-
ge kerstkaarten van Floris op ge-
recycled papier en losse handge-
maakte kaarten. 

In december is de Wereldwinkel 
ook geopend op maandagmid-
dag. Wereldwinkel Heemstede 
Raadhuisstraat 29. Dinsdag t/m 
vrijdag 10.00- 17.30 uur, zaterdag 
10.00-17.00 uur, maandag 13.30-
17.30 uur. Info:
www.wereldwinkelheemstede.nl. 

Staande ovatie in de Pinksterkerk
Heemsteeds Philharmonisch Orkest op zijn best
Heemstede - Geweldig wat het 
Heemsteeds Philharmonisch Or-
kest, onder leiding van Dick Ver-
hoef, zaterdagavond in de Pink-
sterkerk voorzette. Twee moeilij-
ke stukken met beide hun roots 
in de drukste steden van de we-
reld, Londen en New York. Ralph 
Vaughan Williams componeer-
de ‘A London Symphony’ waar-
in na een zeer rustig begin, de 
herrie en drukte van Londen los-
barstte. Een middag in november, 
midden in Londen, luisteren naar 
verre geluiden en ‘s nachts kijken 
naar de drukke straten en flitsen-
de lichten. Hoe krijg je dat muzi-
kaal op papier, hoe moeilijk is dit 
te volgen voor de zich nog steeds 
amateur noemend Philharmo-
nisch Orkest. De Londenaar zou 
zeggen: “Dit is een understate-
ment.” 

De uitvoering zaterdagavond was 
subliem, hier is veel gerepeteerd, 
niet alleen elke week tijdens de 
repetities, maar ook door de in-
dividuele leden van het orkest 
thuis om dit niveau te halen. Dat 
hoor je in de vele soms hele korte 
solo`s, vooral ook na de pauze als 

Leonard Bernstein in zijn Westsi-
de Story het publiek confronteert 
met Porto Ricaanse jeugdbenden 
in de underground van New York, 
waar Tony verliefd wordt op Ma-
ria. De makers van deze suite, Sid 
Ramin en Irwin Kostal onder su-
pervisie van Bernstein, maakten 

het de musici niet gemakkelijk. 
Flarden van de songs blijven her-
kenbaar tot zelfs de klokken die 
duidelijk klinken, maar de uitvoe-
ring is lastig, of je nu viool speelt 
of klarinet. Menig orkestlid was 
dan ook opgelucht dat deze we-
reldreis volbracht was. Maar de 

waardering van het publiek was 
uitbundig met een staand ap-
plaus. Een indrukwekkende uit-
voering die geen toegift nodig 
had.

Ton van den Brink

Themadienst ‘Nehemia’: 
Wat geef jij cadeau?
Heemstede - In deze tijd van het 
jaar zitten onze brievenbus en 
mailbox vol met hulpaanvragen. 
Voor voedselpakketten, dekens, 
onderwijsprogramma’s, kippen, 
geiten etc. Voor mensen in vluch-
telingkampen en dorpen overal 
ter wereld. Wat geef je dan? Wat 

geef jij cadeau? In de avondbij-
eenkomst van zondag 2 decem-
ber, van 18.30 tot 20.00 uur, bij  
rafaelgemeenschap Nehemia 
wordt hierover gepraat. Vooraf is 
er een maaltijd vanaf 17.30 uur. 
Meer info:
www.rafael-nehemia.nl.

Unicef cadeaustand bij 
AH aanstaande zaterdag
Heemstede - In de supermarkt 
van Albert Heijn aan de Blekers-
vaartweg staat zaterdag 1 de-
cember in de entree een ca-
deaustand van Unicef. Echt leuke 
geschenkjes voor de Sint of de 
Kerst die je nergens anders kunt 
kopen. U zocht toch dat exclusie-
ve?
Zaterdag 1 december vanaf 10 
uur staat Unicef vrijwilliger Ada 
Justman in de stand, zij ver-
koopt die leuke kerstpakken met 
kaarten, de knuffel Oenny, arm-
bandjes, pennen, kaarsen, tasjes, 
kaarten, horloges, golfballen en 
zelfs draadloze speakers. Kinde-
ren kunnen en mogen even hun 
hand steken in de grabbelton. 

Ton van den Brink 
Links Anette Claasen en rechts Ada 
Justma.

Portretschilderen bij 
Nicky Schouten
Heemstede - In januari starten 
de teken- en schilder cursussen 
bij Nicky Schouten weer. 
De reden van het succes ligt vol-
gens Nicky in het feit, dat het niet 
alleen maar een leuke dagbeste-
ding is, maar dat ze de cursisten 
écht wat wil leren. De groepjes 
zijn klein, tot maximaal zes perso-
nen. Dit vindt ze belangrijk, want 
hierdoor is ze in staat om iedere 
cursist individuele aandacht en 
begeleiding te geven. Je eigen 
stijl leren ontdekken!
De sfeer is ontspannen en gezel-
lig, maar er wordt wel gewerkt.
Gevorderd of beginner, portret-, 
dieren- of stilleven schilderen 
in acrylverf of tekenen… alles is 

mogelijk en er is aandacht voor 
iedereen. 
“Vaak zijn beginnende cursis-
ten onzeker en bang om een te-
kening of schilderij te ‘verpesten’. 
Die angst blokkeert. Ik wil de cur-
sist graag laten ervaren, dat een 
schilderij niet zo snel kan misluk-
ken, als je maar durft door te zet-
ten. 
Inmiddels wordt er op verschil-
lende middagen en avonden les-
gegeven.
De nieuwe cursussen starten half 
januari. Er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar.
Voor info: schoutennak@wxs.nl 
en 06-53992462.
www.nickyschouten.com.

Sonja Barend.

Mariana Izman aan de Steinway
Heemstede - Frank Bonarius ver-
telt in een lecture-recital alles 
over de ontwikkeling van de pi-
ano, voorzien van prachtige illu-
strerende muziek vertolkt door 
pianiste Mariana Izman.
Op de prachtige gerestaureer-
de Steinway vleugel zal Mariana 
Izman, die onder meer pianoles 
geeft aan de prestigieuze Yehu-
di Menuhin School in Engeland, 
met grote gevoelsintensiteit de 
vleugel bespelen.
Voor deze recital zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar.
Zondag 2 december in De Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
Heemstede. De aanvang is 15.00 
uur en de entree: €17,50.
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl of via 

de theaterlijn: 023-5483838 dan 
wel op dag van de voorstelling bij 
de kassa in de Oude Kerk (vanaf 
14.15 uur)

Mariana Izman.
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In deze overzichtstentoonstelling zijn dertig prachtige te-
keningen van de hand van Leonardo te zien en tientallen 
werken van zijn tijdgenoten en de door hem geïnspireer-
de navolgers. Deze werken zijn tijdelijk ter beschikking 
gesteld door onder meer Koningin Elizabeth II van Groot-
Brittannië, Het Amsterdam Museum in Amsterdam, The 
British Museum in Londen, Museum Plantin-Morestus in 
Antwerpen en nog vele andere bruikleengevers. Nu alle-
maal in het Teylers Museum te zien voor het publiek. 
Leonardo da Vinci werd geboren in 1452 in Anchiano, een 
dorpje in de buurt van het Toscaanse Vinci. Hij was de bui-
tenechtelijke zoon van een notaris en een boerenmeisje. 
Als 14-jarige jongen vertrekt hij naar Florence en gaat hij 
in de leer bij de Florentijnse beeldhouwer en schilder An-
drea del Verrocchio. Leonardo blijkt een snelle leerling en 
weet al snel zelfstandig te werken. In 1472 is hij zelfstan-
dig meester, maar blijft hij met Verrocchio samenwerken. 
In deze periode schildert hij zijn eerste portret en diverse 
taferelen van Maria. 

Het is 1482 als Leonardo naar Milaan vertrekt. Hij komt in 
dienst van de hertog Ludivico Sforza, de heerser van Mi-
laan. Daar schildert hij de fresco ‘Il Cenacolo’, in Neder-
land bekend als ‘Het Laatste Avondmaal’. Het is een unie-
ke voorstelling van Jezus met zijn discipelen aan de eetta-
fel, aan de vooravond van de kruisiging. Voor die tijd was 
het uitzonderlijk om juist dit bijbels tafereel als schilde-
ring uit te beelden. Dat maakt dit werk enig in zijn soort, 
dat wel navolging kreeg door latere kunstenaars als inspi-
ratiebron. Het origineel is te zien op de muur van de refter 
(eetzaal), van het Dominicaner klooster Santa Maria del-
le Grazie in Milaan. Om bepaalde gezichten en uitdrukkin-
gen te vinden, ging Leonardo de straat op en de wijken in 
om het juiste gezicht voor zijn werken te vinden. Zo ston-
den diverse mensen model voor zijn werk. Dit deed hij ook 
voor ‘Het Laatste Avondmaal’. Een van de meest opmerke-
lijke portretten op dit schilderij is het portret van Judas. 
De anekdote gaat, dat Leonardo een tijdje op zoek is ge-
weest naar het juiste hoo d voor deze udas-fi guur. eo-
nardo nam daar de tijd voor, tot wanhoop van de abt van 
het klooster. Die vond het allemaal te lang duren en drong 
er bij eonardo op aan om deze fi guur in het werk zo spoe-
dig mogelijk af te schilderen. Leonardo werd zo gek van 
zijn gezeur, dat hij op gegeven moment dreigde het hoofd 
van de abt als udas-fi guur a  te beelden  om van zijn ge-
zeur af te zijn. Of deze anekdote echt waar is, is niet be-
kend. Een kopie op ware grootte van deze fresco is op deze 

kunst van een veelzijdig genie in het 
Teylers Museum Haarlem

Leonardo da Vinci: 

In ‘Voor het eerst’ schrijft Herman van Veen over 
het onbarmhartige proces van het ouder wor-
den. Wanneer begint dat, ouderdom? Op welk 
moment besef je dat die jonge man is afgelost 
door een man op zekere leeftijd? De geest is vi-
taal, maar het lichaam hapert soms. De kloof tus-
sen nu en vroeger wordt steeds groter. De erva-
ringen stapelen zich op, de herinneringen ver-
dringen elkaar. Onverschrokken gaat Van Veen 
de confrontatie aan met zichzelf en schrijft hij 
over zijn leven van toen en nu. Over vriend-
schappen en vergankelijkheid, verlies en levens-
lust en de troost van de verbeelding. Steeds ver-
bindt hij zijn verhalen met zijn theater- en lied-
teksten, waarin wonderlijk genoeg de ouderdom 
en de dood al sinds jaar en dag alom aanwezig 

blijken te zijn.
‘Voor het eerst’ is een zoektocht naar beteke-
nis  speels en fi losofi sch  om tot het bese  te 
komen dat je ouder worden steeds weer voor 
het eerst doet. Het gaat vanzelf en gaat van-
zelf weer over.
Herman van Veen (1945) is geboren en geto-
gen in Utrecht, waar hij ook het conservatori-
um bezocht. In 1965 maakte hij zijn theater-
debuut met het soloprogramma ‘Harlekijn’. 
Sindsdien reist hij de hele wereld rond met 
zijn programma’s. Voor zowel zijn artistieke 
werk als zijn inzet voor projecten ten behoe-
ve van vrede, vrijheid en verbondenheid is hij 
talloze malen onderscheiden. (Foto: Stephan 

an  eteren

 Verhalen over ouder worden 
van Herman van Veen

tentoonstelling te zien, alsmede een bijzondere kopiever-
sie van dit werk uit de abdij van het Belgische Tongerlo. In 
Milaan maakte Leonardo nog talloze tekeningen voor oor-
logstuig en voor een reusachtig ruiterstandbeeld. Dat laat-
ste is echter nooit uitgevoerd. 
In 1500 gaat Leonardo terug naar Florence en begint on-
der andere aan de Mona Lisa met haar veelbesproken 
glimlach. Voor deze mysterieuze en unieke glimlach la-
gen zijn anatomische tekeningen van de mond en lippen 
ten grondslag. Hij werkt afwisselend in deze periode in 
Milaan en Rome. 
In 1516 vertrekt hij naar Amboise in Frankrijk en treedt 
hij in dienst van de Franse koning Frans I. Hij is dan 64 
jaar. Hij overlijdt in 1519 op 67-jarige leeftijd. Zijn graf-
steen is te bezoeken op het terrein van het kasteel in Am-
boise. 

Over Leonardo da Vinci is relatief veel bekend, maar nog 
niet alles. De persoon Leonardo wordt nog steeds omge-
ven door een zekere waas van geheimzinnigheid. Zo was 
hij nooit getrouwd. Vermoed wordt dat hij op mannen viel 
en een vermeende seksuele relatie had met zijn veel jonge-
re pupil Salai, een knappe Italiaanse jongeman. Deze Salai 
stond ook wel eens model voor zijn afbeeldingen. 
Leonardo schreef veel  in spiegelschrift en er is daarom 
lange tijd verondersteld dat hij in geheimschrift schreef. 
Sinds kort is bekend dat dat niet het geval was. Leonardo 
schreef zo omdat hij linkshandig was en op deze manier 
tegelijkertijd met de rechterhand tekeningen kon maken.
De toegangskaarten voor de Leonardo da Vinci-tentoon-
stelling in het Teylers Museum van Haarlem zijn uitslui-
tend online te bestellen op: www.teylersmuseum.nl. (Bart 
Jonker)

Leonardo da Vinci (1452-1519). Studie voor het hoofd van 
Judas, ca. 1494-98. Rood krijt op rood geprepareerd papier. 
Royal Collection Trust / © Her Majesty Queen Elizabeth II

Leonardo da Vinci (1452-1519). Jonge vrouw de voeten was-
sen van een peuter, ca. 1478-80. Pen en penseel in bruine inkt 
over resten van zwart krijt. Faculdade de Belas Artes, Univer-
sidade do Porto, Porto.

Tot en met 6 januari vindt er een overzichtstentoonstelling over Leonardo da Vinci plaats in het Teylers Muse-
um in Haarlem. Op 2 mei 2019 is het exact 500 jaar geleden dat Leonardo da Vinci overleed. Leonardo da Vin-
ci wordt beschouwd als een veelzijdig genie en is een van de beroemdste kunstenaars uit de renaissance die 
de wereld gekend heeft. Hij bracht in de kunst een vernieuwend elan als grondlegger van knappe en gedetail-
leerde anatomische tekeningen, gezien vanuit verschillende perspectieven. Deze anatomie gebruikte hij om 
zijn kunstwerken een bepaalde uitdrukking te geven. Ook tekende hij vele karikaturen, die een komische, mis-
schien zelfs een ironische inslag hadden. Zo tekende hij bijvoorbeeld een karikatuur van Dante AIighieri, de 
beroemde Italiaanse dichter, schrijver en grondlegger van de Italiaanse taal uit de 13de en 14de eeuw. 



Want hoe is zo’n uniek prinsdom als Seborga nu zo mid-
den aan de Bloemenrivièra en in de Italiaanse samenle-
ving ontstaan? Daarvoor moet je de bladzijden uit de ge-
schiedenis er op naslaan. Van de plaats Seborga, die oor-
spronkelijk de Latijnse naam Castrum Sepulcri  droeg, 
wordt o cieel in  melding gemaakt. raa  uido van 
Ventimiglia schenkt in dat jaar deze plaats aan de bene-
dictijner monniken in het klooster van Lerins in Frankrijk. 
Van 1666 tot 1687 vestigen de monniken, wiens abt Pri-

or de titel van kerkelijk vorst had, een residentie in Se-
borga. Zij introduceren dan ook een eigen zilveren munt, 
die ook als legaal betaalmiddel wordt gebruikt en een ei-
gen waarde hee t. In  verkochten de benedictijnen 
Seborga aan de hertogen van Savoye. Seborga maakt ver-
volgens in haar geschiedenis deel uit van het Koninkrijk 
Sardinië, van het Koninkrijk Italië en wordt ten slotte in 

 deel van de Italiaanse republiek. In  kozen de 
inwoners van Seborga unaniem voor een prins om de ou-
de historische adel van de plaats te bestendigen. Hierdoor 
werd Seborga een prinsdom  dat zichzel  als soeverein be-
schouwt  maar administratie  tot Itali  behoort en als eni-
ge gemeente in Itali  een burgemeester n een prins hee t. 

Iedere zeven jaar wordt een nieuwe prins van Seborga 
gekozen  de prinselijke titel wordt dus niet ge r d door 
de nabestaanden. Seborga beschikt echter nog steeds over 
een eigen munteenheid (de luigino), een eigen wapen en 
vlag. e plaats hee t verder nog een alleraardigst muziek-
instrumentenmuseum. Seborga is idyllisch en romantisch 
in alle toonaarden en zeker een bezoekje waard. Vanuit 
de bergen biedt deze plaats een magnifiek uitzicht op de 
igurische ee.  et toerisme en de olij oliecultuur gel-

den als verreweg de belangrijkste inkomsten voor Sebor-
ga, net zoals dat gemeengoed is voor de overige plaatsen 
in LigurIë. (Bart Jonker)

Wie denkt dat Monaco het enige prinsdom is 
in de omgeving van de Côte d’Azur, heeft het 
goed mis. Want net over de grens in Italië in 
de regio Ligurië, hoog op de berg achter de 
stadjes Bordighera en Sanremo, is een relatief 
goed bewaard geheim en adembenemende 
verrassing te vinden. Op enkele vierkante 
kilometers (circa 4 m2) ligt hier het vredige 
prinsdom Seborga, dat minder bekend, maar 
absoluut niet minder interessant is. Sterker 
nog: het is een prachtige en schilderachtige 
plaats. Tijd om hier eens een kijkje te nemen. 

Seborga, 
het andere prinsdom aan de 
Middellandse Zee

Al 80 jaar is Margriet hét magazine voor bijzondere, maar 
vooral gewoon stoere vrouwen. Dit jubileum vieren ze o.a. 
met de e positie ewoon stoer  in het Amsterdam useum

De expositie laat 80 krachtige portretten van stoere vrouwen 
van nu zien  gemaakt door otogra e Sacha de oer. et zijn 
vrouwen met een bijzonder levensverhaal. Vrouwen die het 
verschil maken. Bekende vrouwen als Natasja Froger, Adel-
heid Roosen en Shary-An Nivillac en minder bekende vrou-

wen als Ada aarakker- ut llen erritsen en agla lsa -
ed. ,,Deze vrouwen staan symbool voor de grote innerlijke 
kracht van z  veel vrouwen in ederland”  vertelt hoo d-
redacteur Leontine van den Bos. ,,Wij zijn heel trots op de 
unieke samenwerking tussen Margriet, Sacha de Boer en het 
Amsterdam Museum.” 

e e positie ewoon stoer  is tot en met  maart  te 
zien in het Amsterdam Museum. (Foto: Alyssa van Heyst Fo-
tografie

Expositie ‘Gewoon stoer’ 

Voet- en houdingsklachten 
kennen diverse oorzaken.

Podozorg Driehuis helpt u bij 
het vinden van de oorzaak 
en behandelt deze.

Afspraak maken?

Podozorg Driehuis
Erica Last, Registerpodoloog 
en MSU echografist
Driehuizerkerkweg 93
1985 HA Driehuis
T: 0255-515733
driehuis@podozorg.nl

www.podozorg-driehuis.nl   
Aangesloten bij stichting LOOPHilbersplein 29 | 1944 RB Beverwijk | 0251-234041 | www.vandenbergkappers.nl

maandags open

Persoonlijke aandacht en privacy, samen met professionele kennis 
en vakmanschap, voor iedereen, die al dan niet tijdelijk, weinig of 
geen haar heeft. Tijdelijk bij chemotherapie, definitief bij alopecia. 
Levering via alle zorgverzekeraars. 

Pruiken in zowel 
echt als synthetisch 
haar, handgeknoopt 
en tailormade 
 gefinisht. Ruime 
keuze in alternatieve  
hoofdhuidbedek-
kingen. Maak een 
afspraak voor een 
vrijblijvend en 
 kosteloos advies.

van den Berg haarwerken

Je hebt niet gekozen voor een haarprobleem, 
Je kunt wel kiezen voor een oplossing...
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maaaanananandadadadagsgsgss open

Persoonlijke aandacht en privacy, samen met professionele kennis 
en vakmanschap, voor iedereen, die al dan niet tijdelijk, weinig of 
geen haar heefffftt.t.t.t.ttt TTijijjjjjjddddeddd lijk bij chemotherapie, definitief bijjjjjj aaaalolooopppppepp cia. 
Levering via allee zozozoozoozz rgrgrgrgrgrgrggveveveveeeerzrzrrzrzrzrzrzzeke eraars. 

PrPrPrPrPrPrPrPrPPrP uiuiuiuiuiuiuikekekekeekeekeken n in zzzzzzzzowwowowowowowowwoweleeeeeeee
eccccchthththththtthh aaaaalslslslslslslsls ssynynynynynynnyynny ttthhtht etisch 
hahhhhhhh araraar,,,,, hhhhhandndndgegegeg knnnoooooo pt 
enenenen taiiiloloormmmadddddeeee ee
gegegegefififififiininininiin ssshsss t.t.tt RRRRuiuiuiuiuu mememee 
keeeeeeeeeuze inininininini  alttteeeeeree natititititititititt eve
hoofdhuidbedek-
kingen. Maak een 
afspraak voor een
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Ook dit jaar wordt Mu-
seum Willet-Holthuy-
sen omgetoverd in kerst-
sferen van weleer. Van-
af 1 december 2018 tot en 
met 9 januari 2019 is in 
het historische grachten-
pand aan de Herengracht 
605 te zien hoe het ver-
mogende echtpaar Willet-
Holthuysen in de negen-
tiende eeuw Kerstmis vier-
de en hoe zij hun imposan-
te woning kerstachtig ver-
sierden.

In Museum Willet-Holthuy-
sen is het alsof de tijd heeft 
stilgestaan. In het pand 
zijn door het personeel van 
Abraham en Louisa Willet-
Holthuysen, de laatste be-
woners van dit grachtenhuis, 
historische kerstversieringen 
opgehangen. In de eetkamer 
is het hoofdgerecht van het 
kerstdiner zojuist genuttigd 
en staat op de feestelijk aan-
geklede tafel het kristallen 
dessertservies gereed voor 
familie en vrienden. De gro-
te zaal is versierd met een 
rijk gedecoreerde kerstboom 
met daaronder cadeaus voor 
de kinderen. Gedempt licht 
en kerstmuziek maken het 
beeld compleet.

Op de thee
Kerst betekende ook in de 
negentiende eeuw gezel-
ligheid en samenzijn met 
vrienden en familie. Het 
echtpaar Willet-Holthuysen 
kreeg rond de kersttijd veel 
bezoek. Vaak werd er thee 
geserveerd en gedronken. 
Uiteraard uit de meest chi-
que serviezen. In de kleine 
salon van Museum Willet-
Holthuysen is tijdens ‘Kerst 
in Willet’ een compleet acht-
tiende-eeuws Duits theeser-

Betrouwbaar en voor iedereen een passend afscheid.

0255-517452 Dag en nacht bereikbaar

www.aliceloeters.nl

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg

Rouwbrieven, een zorg apart, 
ook rond de feestdagen

Het aankondigen van over-
lijden heeft altijd bijzondere 
aandacht gekregen. Tot de 
negentiende eeuw kregen 
mensen de aankondiging 
veelal mondeling. De z.g. aan-
sprekers brachten het overlij-
densbericht mondeling huis 
aan huis over. 
Later werd het bij de adel en 
gegoede burgerij gebruikelijk 
om na overlijden een gedrukt 
overlijdensbericht te sturen, 
met een envelop met aanvan-
kelijk een dikke zwarte rouw-
rand. 
Later, door de invoering van 
de postzegel, wordt het ver-
zenden van rouwbrieven 
steeds meer populair. De 
zwarte rouwranden op de en-
velop worden in de loop der 
tijd steeds meer grijs, maar 
ook andere kleuren.De rand is 
wel belangrijk omdat de ont-
vanger dan weet dat het om 
rouwpost gaat. 
Om te midden van het grote 
aanbod van post de rouw-
brieven discreter en sneller te 
verwerken, heeft post.nl een 
aantal dingen bedacht om de 
verzending van rouwbrieven 
op tijd te garanderen. 
Er wordt gebruik gemaakt van 
een bijzondere rouwpostzegel 
die in 1998 ontworpen is door 
Rutger Fuchs. Het is een vier-
kante postzegel en hiermee 
onderscheidt hij zich van an-
dere postzegels qua formaat. 
Het diagonale kleurverloop 
kan een horizon, een einde of 
een licht verbeelden. 
Daarnaast gaan de rouwbrie-

ven  in een aparte rouwver-
zendenvelop. Hiermee wor-
den de brieven met extra zorg 
verwerkt, natuurlijk met als 
doel dat ze de volgende dag 
worden bezorgd. Rouwpost 
wordt ook op maandag be-
zorgd. Hiervoor is een speciale 
regeling getroffen waarbij de 
post op zondag wordt opge-
haald.
Natuurlijk is er de mogelijk-
heid om de rouwbrief digitaal 
te versturen. Dit is efficient 
maar gebeurt nog weinig in 
de praktijk. Een van de rede-
nen is dat het als onpersoon-
lijk wordt ervaren om de aan-
kondiging te versturen die dan 
wellicht terecht komt tussen 
de mails van gelukkig meestal 
andere aard. Daarom komen 
de meeste rouwbrieven nog 
per post met een meestal met 
de hand geschreven adres. 
Een rouwbrief is een zorg 
apart en is hard werken met 
elkaar. In de praktijk blijkt dat 
prima te lukken!

Hoor|Care 
Hoortoestel voordeel 2018

Kom langs 

voor een gratis 

berekening door 

onafhankelijk 

accountant

Hoortoestel vergoeding in 2018? 
Geld besparen bij HoorCare als uw eigen risico al is gebruikt

vies, uit de eigen collectie van het echtpaar 
Willet, uitgestald. 

Afternoon teas met Cees Holtkamp
Op 9 en 16 december kunnen bezoekers zelf 
ervaren hoe theedrinken in de negentien-
de eeuw ging. Banketbakker Cees Holtkamp 
maakt voor de speciale afternoon teas die in 
Museum Willet-Holthuysen plaatsvinden lek-
kernijen die in de negentiende eeuw bij de 
thee werden genuttigd. In historische kook-
boeken zocht hij recepten van zoetigheden 

van weleer. Hij serveert op de afternoon teas 
onder andere Amsterdamse boterkoek, Mos-
kovische Tulband, Franse Quadrille, spoor-
banket en boterkransjes. Holtkamp zal uit-
gebreid over de recepten en de zoetigheden 
vertellen en aan ta el vragen beantwoorden. 
Kerst in Willet is van 1 december 2018 tot 
en met 9 januari 2019. Meer informatie over 
de afternoon teas is te vinden op de websi-
te van Museum Willet-Holthuysen, www.wil-
letholthuysen.nl. 
Foto’s: Caro Bonink 

Historische kerstsfeer in Amsterdams grachtenpand 

‘Kerst in Willet’ van 1 december 2018 tot en met 9 januari 2019 

Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar.
Liefde kent geen leeftijd!

Voor een serieuze relatie...
Bel de matchmaker uit jouw regio

Op zoek naar een partner?

Diana Dekker  06 - 4219 8422 
diana@40plusrelatie.nl  |  www.40plusrelatie.nl

Relatie
Plus

Speciaal voor singles van 40 tot 80 jaar!

MAAK  VAN J E  HU IS 
JOUW DROOMHUIS !

Plus-Wijzer

Meer 
50+? 

www.50pluswijzer.nl



✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur 
donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-, gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer
Geopend maandag t/m vrijdag van 8.00-17.00 uur donderdagavond op afspraak

www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Hoorne 8a, tel. 0251 - 31 72 70
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Voor een optimaal kunstgebit ga
je naar een Tandprotheticus
Gediplomeerde tandprothetici maken 
een gebitsprothese zelf in nauw overleg  
met u, waardoor tandvorm, kleur en
zetting worden afgestemd op uw wensen.

Een nieuwe prothese wordt voor 75% vergoed vanuit de basisver-
zekering, indien de zorg wordt geleverd door een door de zorgver-
zekering gecontracteerde zorgverlener.

Ook voor een nieuwe prothese (of vervangingsprothese) op im-
plantaten, het zogenaamde KLIKgebit, kunt u direct bij ons terecht.

HAARLEM*
Wim van Hooff
Rustenburgerlaan 4
2012 AN Haarlem
023-5422400
HEEMSTEDE*
Molenwerfslaan 50
2103 TD Heemstede
023-5293295
www.tpvanhooff.nl

*WEEKEND-
REPARATIESERVICE:
06 1777 6 777

HEEMSKERK
R. Lameris
Nellie van Kolstraat 6
1963 BG Heemskerk
0251-232477
‘s Avonds tot 21.00 uur
Weekend na 
telefonische afspraak

HAARLEM 
Vivian Hendrix
Rijksstraatweg 236
2022 DJ Haarlem
023-5332433
www.tpphendrix.nl
info@tpphendrix.nl

IJMUIDEN*
F.W. van der Linde
Planetenweg 52
1973 BG IJmuiden
0255-520035
HAARLEM*
Parklaan 88
2011 KZ Haarlem
023-5321972
www.kunstgebitservice.info

023-7200444, info@ont.nl
WWW.ONT.NL Organisatie 

van Nederlandse 
Tandprothetici

Nu het einde van het jaar in zicht komt is er goed nieuws binnen de hoorbranche. In meer dan 
81% van de gevallen bij aanschaf van uw nieuwe hoortoestel bij HoorCare Audiciens, krijgt u 
meer terug via de aftrek zorgkosten Belastingdienst dan van uw zorgverzekeraar. Oók als uw hui-
dige hoortoestel nog geen 5 jaar oud is. Verder gaat het lage btw-tarief van 6% naar 9% waardoor 
hoortoestellen volgend jaar duurder zullen worden.
De vergoeding voor hoortoestellen daalde gestaag de afgelopen vijf jaar. U krijgt elk jaar minder van 
uw zorgverzekering. Er zijn echter mogelijkheden om kosten terug te vragen via de Belastingdienst, 
HoorCare laat dit voor u berekenen door een unieke samenwerking met een onafhankelijke accountant.
Is uw eigen risico 2018 al opgebruikt? Ook dan kunt u nog dit jaar terecht bij HoorCare in Heems-
kerk, Castricum en Santpoort-Noord. Maak een afspraak bij het derde generatie familiebedrijf 
HoorCare om kosteloos te laten berekenen hoeveel u kunt terugvragen door te bellen met 0251 - 
234 167 of een e-mail te sturen aan info@hoorcare.nl. (Foto: aangeleverd)

Nog dit jaar een hoortoestel?

Verlies speelt in ieders leven een rol maar nog meer bij het ouder worden; verlies van 
gezondheid, van vrienden of van een partner. Het is niet eenvoudig om met al die ver-
anderingen te leren omgaan. Dan is een luisterend oor en gerichte aandacht heel wel-
kom. Anne Eijnwachter van Seniorencoach Kennemerland, heeft een aanpak waarbij 
ze u laat ontdekken hoe veerkrachtig en veelzijdig u bent. In vier tot zes gesprekken 
komt men tot de kern en worden 
de oplossingen onderzocht. De ge-
sprekken kunnen thuis plaats vin-
den maar ook buiten, al wande-
lend. Neem contact op voor een 
gratis kennismakingsgesprek. Seni-
orencoach Kennemerland is geves-
tigd in IJmuiden, tel.  0647325563 
of email anne@srckl.nl. Voor meer 
informatie zie  www.srckl.nl (Foto: 
aangeleverd)

Het leven gaat niet altijd over rozen

Wie op zoek is naar een duurzame relatie heeft vaak een bepaald type persoon voor ogen. De 
één zoekt bijvoorbeeld een hoog opgeleide partner die een actief leven leidt, slank is en aan 
sport doet, terwijl de ander een huiselijk type zoekt die van huisdieren en gezelligheid houdt. 
Zoveel mensen, zoveel wensen, dat geldt zeker voor de ideale levenspartner. De mensen van 
40PlusRelatie weten als geen ander dat relatiebemiddeling mensenwerk is en vooral maatwerk. 

Waarom is een partnerprofi el belangrijk?
Zodra iemand zich als relatiezoekende inschrijft bij 40PlusRelatie wordt er samen met de 
matchmaker uit eigen regio een uitgebreid profi el gemaakt. Sommige vragen zijn heel duidelijk 
om een juiste match te vinden, zoals lengte, leeftijd, postuur, rokend 
of niet. Veel belangrijker zijn de karaktereigenschappen; zoals lief, 
betrouwbaar, sociaal en humoristisch. Door de juiste vragen te 
stellen weet de matchmaker wat iemand echt belangrijk vindt. 
In het partnerprofi el wordt daardoor zoveel mogelijk vastge-
legd. Dit alles en de eigen indruk van de matchmaker vormen 
de basis voor maatwerk in de zoektocht naar een levenspartner.

Het maatwerk van de matchmaker
Met alle informatie gaat de matchmaker actief op zoek. Het pro-
fi el van de relatiezoekende wordt eerst met de “harde” partner-
wensen vergeleken met andere profi elen. Aan de hand van de ei-
gen indrukken, intuïtie, mensenkennis en ervaring van de match-
maker wordt daarna maatwerk geleverd. Door deze succesvolle 
aanpak hebben veel singles hun ideale partner bij 40PlusRela-
tie gevonden!
Neem nu dé stap en bel 40PlusRelatie vrijblijvend op 06-
42194822 of kijk op www.40plusrelatie.nl. 
40PlusRelatie, hét grootste bureau voor singles van 40 tot 
80 jaar in Nederland.

Foto: Diana Dekker is consulent van 40PlusRelatie in Noord-
Holland en bereikbaar via diana@40plusrelatie.nl (foto: 
aangeleverd)

Relatiebemiddeling is maatwerk

Bij de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie 
(MKA-chirurgie) denkt men als eerste aan 
het verwijderen van een (verstands)kies of 
het plaatsen van een implantaat. Naast 
ingrepen in de mond is de MKA-chirurg 
gespecialiseerd in de diagnostiek en 
behandeling van problemen van kaak, 
aangezicht en hals. 

MKA Kennemerland is een 
samenwerkingsverband tussen 8 
MKA-chirurgen, praktijkhoudend op 3 
locaties: Spaarne Gasthuis Haarlem 
Zuid, Spaarne Gasthuis Hoofddorp en het 
Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Wij 
werken samen met regionale huisartsen, 
tandartsen, orthodontisten en medisch 
specialisten. 

Ons streven is het bieden van optimale zorg 
in de regio op het gebied van MKA-chirurgie 
met een hoge klanttevredenheid als 
resultaat. 

Onze aandachtsgebieden zijn: 
- Cosmetische aangezichtschirurgie; zoals 
bijvoorbeeld ooglidcorrecties 
- Tandheelkundige implantaten 
- Chirurgische kaakstandcorrectie 
- Speekselklieraandoeningen 
- Slijmvliesafwijkingen 
- Ongevallen (trauma) 

MKA-chirurgen Kennemerland: 
V.T. Akkerman 
Prof. dr. A.G. Becking 
Dr. B. van den Bergh 
Dr. J.P.B. Bouwman 
E. Mellema 
Dr. J.J. de Mol de Otterloo 
H.J. Schouten 
J. Vincente 

Voor meer informatie bent u van harte welkom 
op een van onze locaties of kijk op 
www.mka-kennemerland.nl

Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid - Boerhaavelaan 22 2035 RC Haarlem (023) 224 00 80 
Spaarne Gasthuis Hoofddorp - Spaarnepoort 1 2134 TM Hoofddorp (023) 224 00 80 
Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk - Vondellaan 13 1942 LE Beverwijk (0251) 26 56 97
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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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Op vrijdag 18 januari 2018 start het 
Centrum voor Jeugd en Gezin weer 
een speciale training voor kinderen 
in echtscheidingssituaties (KIES). De 
training is bedoeld voor Heemsteedse 
kinderen van 5 t/m 7 jaar en 8 t/m 12 jaar. 
De trainingssessies worden gegeven in 
de basisschool Icarus (Kerklaan 90) in 
Heemstede. 

KIES helpt kinderen om de scheiding beter te 
begrijpen. Het programma biedt kinderen een 
plek om met andere kinderen stil te staan bij 
alles wat de scheiding met zich meebrengt.
Tijdens 8 bijeenkomsten van 1 uur komen aan 
de hand van creatieve opdrachten, praten 

en spel, thema’s aan bod die op dat moment 
spelen. Voor ouders is er vooraf een informatie- 
en achteraf een evaluatiebijeenkomst. 
Deelname is gratis.

Hebt u nog vragen of wilt u uw 
kind aanmelden? 
Neem dan contact op met Sanne Zaadnoordijk, 
CJG- en KIES-coach. U kunt haar telefonisch 
bereiken via (023) 548 57 22 of per e-mail 
s.zaadnoordijk@heemstede.nl 
Kijk voor meer informatie over deze training op 
www.cjgheemstede.nl

KIES - Training voor kinderen van 
gescheiden ouders

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

donderdag van de maand plaats tussen 
14.00-15.00 uur in De Luifel (WIJ Heemstede) 
aan de Herenweg 96. Het eerste spreekuur in 
2019 is overigens op 10 januari (in plaats van 
3 januari). U kunt vrij inlopen; aanmelding 
vooraf is dus niet nodig. Lees meer over 
buurtbemiddeling in Heemstede op 
www.meerwaarde.nl.

Heemstede houdt maandelijks 
Overlastspreekuur

Onthe�ng 
Bouwbesluit
Op donderdag 13 december 2018 van 
06.00 tot 07.00 uur en 19.00 tot 00.00 uur en op 
vrijdag 14 december 2018 van 00.00 tot 07.00 
uur worden werkzaamheden verricht aan het 
M. Bolstraplein 14 t/m 90 (bouwplan Slottuin). 
Volgens artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 
moeten de werkzaamheden op werkdagen 
en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur 
worden uitgevoerd. Wij hebben besloten op 
grond van artikel 8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 
ontheffing te verlenen van het verbod buiten 
deze werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 
periode en werktijden. De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen.
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken 
tegen dit besluit. Het besluit is verzonden op 
26 november 2018.

Verwijderd vaartuig 
Van Merlenvaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben het volgende vaartuig 
verwijderd:
- Een zwarte, stalen boot met kunststof 

binnenkant, zonder naam, in de Van 
Merlenvaart ter hoogte van Glipper 

 Dreef 186 

Bestuursdwang
Op basis van Artikel 19  Verordening openbaar 
water Heemstede:
De toezichthouders als bedoeld in artikel 27 
zijn bevoegd onbeheerde vaartui gen, die 
in openbaar water worden aangetroffen, te 
laten meren of in bewaring te laten nemen 
voor rekening en risico van de eigenaren of 
beheerders.
De eigenaar van dit vaartuig krijgt een periode 
van maximaal 13 weken om het vaartuig op te 
halen. Binnen die periode kan de eigenaar zich 
melden bij bureau Handhaving en zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
345848, ontvangen 09 november 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van 
gevelreclame, wabonummer 345888, 
ontvangen 11 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Franz Lehárlaan 132, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 345146, verzonden 

 23 november 2018
- Herenweg 119, 119a, 121, 121a, het 

vervangen van dakpannen/latten van een 
appartementencomplex, wabonummer 
338591, verzonden 20 november 2018

- Raadhuisstraat 27B t/m G, aanpassen van de 
gehele opgang van de 6 appartementen, 
wijzigen hoofdentree, wijzigen gevel en 
interne wijziging, wabonummer 332864, 

verzonden 19 november 2018
- Van der Horstlaan 26, het doorbreken van 

een muur, wabonummer 339359 verzonden 
20 november 2018

- Jacob van Campenstraat 5, het plaatsen van 
een dakopbouw, wabonummer 345058, 
verzonden 22 november 2018

- Richard Holplein 12, het vervangen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 344330, verzonden 

 22 november 2018
- Valkenburgerlaan 37, het vernieuwen 

van de kozijnen in de voorgevel, het 
uitbreiden van de kap en het maken van 
enkele constructieve doorbraken van de 
bovenwoning, wabonummer 339106, 
verzonden 20 november 2018

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’.

Omgevingsvergunningen

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

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

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

  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.




