
Heemstede - Mantelzorgers wer-
den zaterdagochtend, bij binnen-
komst van de Burgerzaal, verwel-
komd met muziek van de Spaar-
ne Jazzband en om te genieten 
van een heerlijke lunch. Even weg 
van de zorg die velen dagelijks 
hebben voor hun naasten. 105 
mantelzorgers hadden gehoor 
gegeven aan de uitnodiging die 
de mantelzorg organisatie Tan-
dem, op verzoek van de gemeen-
te Heemstede, had verstuurd 
naar de bij hen bekende mantel-
zorgers, ongeveer 500. 

Heemstede wilde deze men-
sen een ontspannen lunch aan-
bieden vanwege hun betekenis 
voor de samenleving. Zij onder-
steunen en zorgen voor mensen 
die extra zorg nodig hebben. Met 
de muziek van het Spaarne Kwar-
tet, zang en gitaarspel van André 
Blanken, vonden de gasten elkaar 
al snel in gesprekken, vooral over 
dementie. Tijdens de lunch was er 
alle ruimte om met elkaar te pra-
ten over zorgen, praktische zaken 
en emoties. Ook hier werkte de 
muziek mee. Carola Marie Dou-
cet zong met begeleiding van gi-
tarist Ed Idema bekende chan-
sons in een stijl die mooi paste bij 
deze gelegenheid. Heerlijk geva-
rieerd mede door haar veeltalig-
heid in Frans, Engels en Neder-
lands. Jeugdherinneringen met 
Édith Piaf, Charles Trenet, Juliet-
te Gréco, Jacques Brel en Charles 
Aznavour. 

Convenant
De gemeente Heemstede heeft 
zich tot doel gesteld dat mensen 
met dementie zolang mogelijk 
thuis kunnen blijven wonen en 
meedoen in de maatschappij. Op 

initiatief van het CDA resulteer-
de dit in een convenant. Wethou-
der Sjaak Struijf van de gemeente 
en Bert Liefveld van de Alzheimer 
Nederland afdeling Zuid-Kenne-
merland tekenden het convenant 
met samenwerkingsafspraken. 
Doel is om vóór 2020 iedereen in 
Heemstede, de mensen met de-
mentie en hun mantelzorgers te 
ondersteunen of helpen. Met oog 

voor wat mensen met dementie 
nog wél kunnen. Tevens wil men 
mantelzorgers meer waardering 
geven. Met een attentie als sluit-
stuk was de ontmoeting met de 
gemeente compleet. Een attentie 
die mantelzorgers die niet kon-
den komen, alsnog bij het raad-
huis kunnen afhalen.

Ton van den Brink 
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ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR
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Kerstshow
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MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

BEZORGERS

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

www.heemsteder.nl  |  

Heemstede – Een Nederland-
se landschapsschilder uit de 
tijd van de Haagse school is 
Louis Apol (1850-1936). Sub-
tiel en sereen, zijn werk. Wel 
op het schilderij, helaas nu 
geen sneeuw. Toch is de asso-
ciatie duidelijk aanwezig.
Kijk ook naar de lichtinval.
De foto is gemaakt aan de Rit-
zema Boskade.

Marenka Groenhuijzen

Mooi 
Heemstede 

Louis Apol.

Convenant ‘Samen dementievriendelijk’ getekend
Mantelzorgers even uit de zorg

Vlnr: Raadslid CDA Oscar Boeder, Bert LIefeld van Alzheimer Zuid-Kenne-
merland en wethouder Sjaak Struijf.

24 uur ‘Hart’ lopen voor 
Hartekamp Groep
Heemstede - Van donderdag 22 
november 17.00 uur tot en met 
vrijdag 23 november 17.00 uur 
hebben vijf medewerkers van 
FM HealthClub Heemstede op 
een loopband gelopen voor de 
aanschaf van fi tnessapparatuur 
ten behoeve van de Hartekamp-
groep, en dan de groep verstan-
delijk gehandicapten die is ge-
vestigd aan de ‘Portugalstraat’ te 
Haarlem.
Lotte Duwel, begeleidster van de 
Hartekamp Groep aan de Por-
tugalstraat en lid van FM He-
althClub, heeft samen met Wou-
ter Brans, eigenaar van FM He-
althClub, deze actie bedacht. 
“Sporten is niet alleen fysiek goed 
voor je, maar ook mentaal wordt 
je sterker. Ideaal voor onze cliën-
ten. Maar in een gewone sport-
school is het lastig voor ze”, legt 
Lotte uit. 

Leden van de club hebben het 
vijftal gesponsord. Afgelopen 
donderdag klonk het startsignaal 
om 17.00 uur. Glühwein werd ge-
schonken aan de toeschouwers 
en om 21.30 uur zong een koor 
ter aanmoediging van de lopers. 
Het doel was om 200 kilometer 
te lopen en daarmee €5.000 euro 
op te halen. Na een koude nacht 
heeft Lotte samen met Wendy 
(bewoonster Portugalstraat) ont-
bijt gemaakt. Dat werd met en-
thousiasme door de vermoeide 
lopers ontvangen. Ook de lunch 
is door Lotte en een van haar cli-
enten verzorgd. En om 16.00 heb-
ben de atleten de 200 kilometer-
grens gehaald!
Het doel is bereikt: de bewoners 
van de Hartekamp Groep aan de 
Portugalstraat kunnen binnen-
kort in hun eigen fi tnessruimte 
sporten.

Voorin: Marja Heeremans en Channa Glass (vlnr). Achter: Tim van den Ak-
ker, Karin van de Ketterij en Wouter Brans (vlnr) (Foto: Hartekamp Groep).

ong s s l
dingt mee naar podiumplaats
Heemstede - Op zondag 9 de-
cember is de fi nale van Shoot 
Your Shot #14 in de Filmschuur te 
Haarlem. Dé fi lmcompetitie voor 
jongeren uit Haarlem en omge-
ving. Alle deelnemers maken een 
eigen fi lm met als thema: Knal. 
Onder de fi nalisten bevindt zich 
Jonathan Broeke, die met zijn fi lm 
‘Wattefack heb je in je zak’ mee-
dingt naar een podiumplaats. De 
aanvang is 15.00 uur in de Film-
schuur (Haarlem Centrum) en de 
toegang bedraagt €6,-.

Dit jaar kwam er een recordaan-
tal fi lms binnen: maar liefst 40! Uit 
alle inzendingen heeft de Film-
schuur de 15 beste fi lms gese-
lecteerd. Deze worden getoond 
tijdens de knallende fi nale aan-
staande zondag. Een deskundige 

jury kiest de winnaars. Daarnaast 
kan het publiek via een stemkast-
je bepalen wie de publieksprijs 
wint.
Kijk voor alle info op:
www.fi lmschuur.nl.

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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500 gram vlees,
broodje en saus
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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
Als je het pand vandaag de dag 
bekijkt zou je niet zeggen dat 
hier ooit een garage heeft geze-
ten. We hebben het over Zand-
voortselaan 133. Nu is het een 
woonhuis, maar in de jaren 20 
van de vorige eeuw komen we 
de garage van J. van Overvest 
tegen. In 1919 is het pand ge-
bouwd, in 1921 kwam er een 
aanbouw voor een garage ach-
ter het pand en in 1924 alweer 
een verbouwing tot garage/
winkel. Tot aan de jaren ’40 heeft 
J.W.H. van Overvest in het pand 
gezeten. Het bovengedeelte is 
altijd woongedeelte geweest. 
Gek genoeg gebruikt Van Over-
vest in zijn advertenties vaak 
als adres ‘Zandvoortschelaan 
131’. In het Haarlems Dagblad 
van 2 augustus 1926 is een ar-
tikel te lezen dat Van Over-
vest een nieuwe garage heeft
laten bouwen met showroom 
en winkel naast zijn huidige ga-
rage. Dat zou dan 131 en 129 
zijn geweest, waar nummer 133 
bijgetrokken zou zijn. 

De toenfoto is een fragment 
van een foto uit het NHA (onbe-
kend jaartal, wellicht eind jaren 
60/begin 70), waarop te zien is 
dat nummer 133 in functie is bij 

toenmalig ‘Automobielbedrijf 
Brouwer’. Hoewel Brouwer op 
131 al lang een garage had, zien 
we pas in het adressenboek van 
Heemstede van januari 1993, 
dat ook nummer 133 meege-
nomen wordt in het adres van 
de garage. Ook op foto’s van de 
panden zien we nummer 133 in 
gebruik bij de garage. Het latere 
‘Automobielbedrijf Tinholt (er is 
een foto van 2001) had nummer 
133 eveneens in gebruik.

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 3 december 2018 

met nummer 133 als woon-
huis. Mocht u informatie over 
de Zandvoortselaan hebben 
dan kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Ook zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (26)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 9 december 
Tweede Adventszondag

10u.ds. A. Molendijk, crèche en 
kinderkring. 17u. Kunstvesper.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 9 december, 10u.
Ds. N. Scholten 2e Advent

Adventsvespers
Do. 6 december, 19.30u.

Woe 12 december, 19.30u.
Woe 19 december, 19.30u.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 9 december
2e Adventszondag

10.00 uur
Ds. P. Schalk

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 6 december, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 9 december Geen vie-
ring i.v.m. feest Pastor Verhaegh, 

wel in Bennebroek.
Zondag 9 december, 15u.

Kerstsamenzang 
 

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 9 dec. 10.00 uur
dienst wordt voorbereid door
gezin uit rafaël Schoonhoven, 

voor jong en oud.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 9 december, 10u.
Tweede Advenstzondag

ds. Jolien Nak
dienst van Schrift en Tafel 

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

Regio - Eén van onze asiel-
katten wil na negen maanden 
heel graag verhuizen naar 
een nieuwe plek. Het gaat 
om Snoozie, een echte vrij-
buiter. Hij regelt zijn zaakjes 
het liefst zelfstandig en kan 
prima ergens wonen waar hij 
een baan krijgt als muizen-
vanger. Hij komt graag naar 
je toe voor aandacht maar is 
veel te energiek om rustig op 
schoot te zitten. Voor Snoozie 
zoeken we een huis zonder
directe buren want daar gaat 
hij ook net zo makkelijk naar 

binnen en zet hij de boel op 
z’n kop. Maar een binnen-
kat worden is ook geen optie 
voor hem, daar wordt hij heel 
ongelukkig van. Met andere 
katten of honden kan hij het 
over het algemeen niet heel 
goed vinden. Iets oudere kin-
deren die lekker met Snoozie 
kunnen spelen zou wel een 
goede match zijn. Een huis 
met fl ink wat ruimte er om-
heen zou dus ideaal zijn voor 
Snooz.

Zoals veel spierwitte katten 
is Snooz helaas wel doof. Hij 
heeft hier verder geen last 
van maar het is wel iets om 
rekening mee te houden. Hij 
komt dus niet naar je toe als 
je hem roept maar hij hoort 
ook een auto niet aankomen 
als hij buiten is. Wonen aan 
een drukke weg is voor hem 
dus niet weggelegd. Je be-
grijpt dat het niet meevalt 
om een goede plek te vin-
den voor Snoozie. Dus hierbij
onze oproep: Ben je of ken je 

iemand die het 
wel gezellig vind 
om samen te wo-
nen met een 
energieke, tikkeltje eigen-
wijze kat? En woon je in een 
beetje landelijke omgeving? 
Kom dan toch eens kennis-
maken met Snoozie om te 
zien of er een klik is. Het zou 
heel fi jn zijn als hij eindelijk 
onder zijn eigen kerstboom 
te liggen. Of er in te klimmen, 
natuurlijk.
Voor meer informatie kunt 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Snoozie
in ‘t zonnetje

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Symfonisch Blaasorkest strooit met noten
Heemstede - Als een bevrijding 
klonk het eerste nummer ‘Pomp 
and Circumstance March No.1’ 
van Edward Edgar, dat nog meer 
bekend werd met de tekst ‘Land 
of Hope and Glory’.

Want er was nieuws waar lang op 
gewacht was en het hele orkest 
had bezig gehouden. “Wat gaat 
er met de Pinksterkerk gebeu-
ren waar we repeteren en waar 
we zelf, met andere orkesten, een 
podium gemaakt hebben en aan-

passingen voor concerten? Ons 
repetitielokaal, waar vind je zo-
iets terug in centrum Heemste-
de.” Grote opluchting dus toen 
er met de koper van het pand, 
‘Stadsherstel’, gepraat kon wor-
den. Met die extra lading begon 
het concert van SBH zaterdag-
avond in ‘hun’ Pinksterkerk waar 
de uitvoering feestelijk klonk. Een 
concert met als thema ‘noten’, 
maar het Symfonisch Blaasorkest 
heeft niet veel noten op hun ge-
zang. Ze blazen liever. Zoals het 

nummer ‘Concerto d’Amore’ van 
Jacob de Haan die als componist 
zoveel betekent voor symfoni-
sche muziek.

U kent wellicht het verhaal van 
Othello, de Moorse generaal die 
door zijn eigen, jaloerse,  luite-
nant in de val gelokt wordt en zijn 
vrouw Desdemona, vermoord tij-
dens de oorlog die hij voert in Cy-
prus in de 16e eeuw. Als muziek 
een moeilijke noot om te kra-
ken en de harmonie in het orkest 
kwam dan ook pas na lang repe-
teren. Leon Bosch wilde als diri-
gent wel, maar uiteindelijk moe-
ten hout en koper het toch doen! 
Wat een lekker noot werd het. 
Spaanse dansen van Kees Vlak 
uit Waterland. Hij componeer-
de onder andere voor ‘Malando’ 
en schreef meerdere composi-
ties met verbindingen met war-
me landen. Vandaar zijn ‘Tapas de 
Cocina’ waarin de dansen als Paso 
Doble, Jota en Zortzico de aan-
dacht vragen maar zelfs in voet-
noten geen noot te vinden is. Wel 
lekkere muziek.

Tot slot een paar nootjes van de 
Beatles in Liverpool Sound Col-
lection, heerlijk van smaak.

Ton van den Brink

Peruaanse 
kerstartikelen
op kerstmarkt 
Haarlem
Regio - Stichting Mariposa Pe-
ru staat voor de derde keer op de 
grote Kerstmarkt in Haarlem op 
zaterdag 8 en zondag 9 decem-
ber, waar zij typisch Peruaanse 
kerstpulletjes verkoopt.

Het geld dat zij met de verkoop 
van Peruaanse spulletjes ontvan-
gen, zal worden besteed aan pro-
jecten die kansarme kinderen en 
hun families in Peru ondersteu-
nen.
De stichting is in februari 2006 

door Femke van Egmond-Arends 
uit Ter Aar opgericht. 15 jaar ge-
leden begon haar avontuur in Pe-
ru. Daar merkte Femke dat zij met 
weinig middelen van waarde kon 
zijn voor een ander. 

Terug in Nederland besloot Fem-
ke om samen met vier ande-
ren Stichting Mariposa-Peru op 
te richten, zodat zij de kansarme 
kinderen blijvend kon ondersteu-
nen. Tijdens haar vrijwilligers-
werk kwam zij in contact met de 
kloosterorde ‘Las Hijas de Nuestra 
Señora de La Piedad’. Samen met 
hen ging zij de sloppenwijken in 
en ontstond een samenwerkings-
verband. Femke is de afgelopen 
jaren geregeld zelf naar Peru ge-

weest om de projecten van dicht-
bij te bekijken en volgend jaar 
april staat er weer een reis ge-
pland. Door de korte lijnen is er 
veel transparantie naar de dona-
teurs; het is duidelijk waaraan een 
gift besteed wordt.

De stichting draait geheel op vrij-
willigers. 

Meer weten? Kijk op:
www.stichtingmariposaperu.nl of 
bezoek de kerstmarkt in Haarlem.
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Trainen met Piet, voetbalverhalen vertellen aan Sint
Heemstede - Dank u, Sinterklaas-
je… Ondanks zijn drukke schema 
lukte het Sinterklaas en zijn Pieten 
toch om woensdag 28 november 
RCH te bezoeken. De voetbaltrai-
ning verliep plotseling heel an-
ders toen er ineens twee Pieten 
probeerden hun kunsten te ver-
tonen op het veld. Maar onver-
stoorbaar als de Racertjes zijn, lie-
ten zij zich niet uit het veld ballen 
en lieten passes en moves zien, 
totdat de pepernoten kwamen.

Kort daarna kwam ook de Sint het 
terrein oprijden. Lang kon hij niet 
buiten staan, want het regende 
aardig. Allereerst waren de jong-
ste Racerstalenten aan de beurt. 
In de kantine was het springen 
en dansen en de Sint had gro-
te moeite kinderen en ouders 
stil te krijgen zodat hij een praat-
je kon maken met de spelers. Na-
tuurlijk ging het grotendeels over 
voetbal. Na de teamfoto met de 
spelers was het de beurt aan de 
O8 en O9 kinderen en ook zij 
mochten al hun voetbalskills en 
wedstrijdverhalen aan de Sint uit-
leggen.
Lang kon Sint niet blijven, want 

deze dagen heeft hij het natuur-
lijk druk! Hij gaf nog wel het ad-
vies vooral de schoen neer te 

zetten, dat mogen ook voetbal-
schoenen zijn. Met een high five 
nam de Sint weer afscheid. Van de 

Pieten kregen de kinderen nog 
wat lekkers.
Tot volgend jaar Sinterklaas.
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Kon. HFC en Hardenberg delen 
de punten na enerverend duel
Regio - De neutrale toeschouwer 
kon vrede hebben met het 2-2 
gelijkspel afgelopen zaterdag 1 
december. 

Beide ploegen schotelden de 
toeschouwers een heerlijke wed-
strijd voor. Sportief maar op het 
scherpst van de snede. Harden-
berg heeft een goed draaiend 
team waar de spelers elkaar ge-
makkelijk vinden. Met  spitsspe-
ler Hemmink die weet wat kan-
sen benutten is. HFC is dit sei-
zoen, met een geheel nieuwe 
speelwijze, een geduchte tegen-
stander in de tweede divisie. HFC 
draait prima mee rond de zesde 
plaats, evenals dat HHC ook een 
goede middenmoter is. Dat HHC 
in de eerste helft twee maal tot 
scoren kwam door slordigheidjes 
in de verdediging van HFC was 
een tegenvaller. Hemmink be-
nutte twee kansen die hij kreeg. 
HFC toont dit hele seizoen al wils-
kracht en ook nu weer werd de 
tegenslag snel verwerkt. Na de 
1-0 achterstand kopte Floris van 
der Linden, na een voorzet van 
Van Son, de gelijkmaker binnen. 
Weer via Hemmink was daar op-
nieuw de voorsprong voor HHC. 

Foto: Pim Hols

HFC kreeg een strafschop die 
door Van der Linden veel te zacht 
werd ingeschoten, zodat de doel-
man de bal tot corner kon tikken. 
Nog voor de pauze bracht HFC de 
wedstrijd alsnog in evenwicht na 
een shot van Van Son. De doel-
man kon de bal slechts licht be-
roeren. De bal kwam zo voor de 
voeten van Wessel Boer die een-
voudig de gelijkmaker kon bin-
nentikken. Na de rust vielen er 
geen doelpunten meer, al had-
den beide teams nog wel kan-
sen en kansjes om de overwin-
ning binnen te slepen. Voor HFC 
het vierde gelijkspel in de laat-
ste vier wedstrijden. Steeds was 
een overwinning binnen bereik 
maar bleef de ploeg steken op 
één punt. Aanstaande zaterdag 8 
december gaat HFC op bezoek bij 
Rijnsburgse Boys.

De verschillen in de tweede divi-
sie zijn heel klein zodat een team 
na een overwinning snel kan stij-
gen op de ranglijst. Rijnsburg 
staat met 21 punten tiende  HFC 
op plaats zeven heeft 22 punten 
bij elkaar gespeeld. 

Eric van Westerloo

Column
Een ongeluk tijdens de wintersport, 

wie is er aansprakelijk? 
Veel mensen gaan in de december maand op wintersport. 
Vaak een leuke vakantie, echter liggen er ook een aantal ge-
varen op de loer. In de uitspraak van de rechtbank Amster-
dam van 27 september 2017 gaat het om een Nederland-
se man die tijdens zijn skivakantie in Zwitserland een onge-
luk heeft gehad. De weersomstandigheden waren destijds 
slecht en de man was onbekend met de route. 

Op een gegeven moment gaat het mis, de man skiet recht-
door in plaats van links af te slaan en valt van de piste af. 
Hij loopt ernstig letsel op. De man stelt de piste-exploitant 
hoofdelijk aansprakelijk voor al zijn geleden schade en nog 
te lijden materiële en immateriële schade als gevolg van het 
ongeval. 

Hiervoor stelde de man dat hij volgens Zwitsers recht een 
overeenkomst heeft gesloten met de piste-exploitant. Hier-
uit volgen volgens hem verplichtingen, welke de piste- 
exploitant niet is nagekomen. Zij hebben de man name-
lijk niet gewaarschuwd voor de T-splitsing. Volgens de man 
had de piste-exploitant daar een waarschuwingsbord moe-
ten plaatsen. Daarnaast was de pistemarkering verwarrend. 
Ook was volgens hem de pisterand niet goed genoeg bevei-
ligd, aangezien deze zich te dicht bij de afgrond bevond. Die 
afgrond was bovendien steiler gemaakt en verdiept waar-
door het gevaarlijker was gemaakt. Door het niet nakomen 
van al deze verplichtingen is de man van de piste gevallen 
en heeft hij ernstig letsel opgelopen. 

De piste-exploitant heeft verweer gevoerd door middel van 
een ingebracht expertiserapport. Zij vinden dat de man zelf 
aansprakelijk is voor het ongeluk. Het rapport wijst erop dat 
de man zich had moeten oriënteren op de pistemarkering. 
Echter, zo oordeelt de rechtbank, is niet gebleken dat hij dat 
niet heeft gedaan. Tevens blijkt dat de markeringsstangen 
in de bocht ten tijde van het ongeluk nauwer waren ge-
plaatst, waardoor het lijkt dat de piste rechtdoor gaat. Daar-
naast wordt het zicht naar links ontnomen door een gebouw 

wat er staat.
Uiteindelijk heeft de rechtbank geoordeeld 
dat de piste-exploitant niet heeft voldaan 
aan haar verplichtingen die zij volgens 
overeenkomst met de man had. De pi-
ste was ten tijde van het ongeval op on-
juiste wijze gemarkeerd en dit heeft bij-
gedragen aan het ongeval. De piste- 
exploitant is aansprakelijk voor de schade.

Door mw. E.L. Koopman (jurist)
 

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

(editorial)

Onlangs veranderde ik mijn internet-en televisieabonnement 
naar alleen internet, omdat ik de televisie toch al via internet 
bekeek en ik het grootste deel dat wordt uitgezonden bagger 
vind. Nou, dat schijnt iets volstrekt onmogelijks te zijn voor de 
telecomaanbieder. Omdat ik mijn abonnement aanpaste, kreeg 
ik eerst mailtje dat er een monteur langs zou komen. Daar rea-
geerde ik aanvankelijk niet op. Ik bleef mailtjes krijgen, alsof je 
voortdurend een hijger achter je aan hebt. Gelijk gebeld met de 
klantenservice, de meest klantgerichte uitvinding die ooit is be-
dacht, niet dus. Na tig keuzemenu’s en in de wacht staan, kreeg 
ik iemand aan de lijn waar tegen ik zei: “Een monteur hoeft niet, 
er hangt al een modem. Ik wijzig alleen mijn abonnement, zon-
der televisie.”
Tot mijn grote verbazing wordt  er drie dagen later een gloed-
nieuw modem bezorgd. Een dag later een retourdoos om de te-
levisieontvanger terug te sturen. “Prima”, dacht ik, “Ik breng het 
als ik tijd heb dan maar terug naar de telecomwinkel in Haar-
lem.” Nog wat later kreeg ik weer een zelfde nieuw modem be-
zorgd…ik was niet thuis, dus mijn arme overbuurman heeft dit 
allemaal moeten aannemen. Krankzinnig gewoon, ik vraag hier 
niet om en ik blijf maar pakketjes met modems ontvangen. Ik 
weer gebeld… tig menu’s, wachttijd, enfin, je weet wel. Eindelijk 
kreeg ik iemand aan de lijn, waarschijnlijk een wat jonger meis-
je. Ik legde haar de situatie uit. “Tja, dat kunnen we niet stopzet-
ten, omdat u uw oude modem niet terugstuurt. U blijft dan stee-
vast een nieuw modem ontvangen”, was het verlossende ant-
woord en de eurekaoplossing. Mijn broek zakte ter plekke af. 
“Wat zegt u?  Vindt u dit zelf logisch ? Ik hoef geen nieuw mo-
dem, ik heb alleen mijn abonnement gewijzigd. Kunt u dit niet 
in uw systeem aanpassen?” Het meisje antwoordde dat dat niet 
kon. Overgeautomatiseerd, het is gewoon van de zotte. Ik hing 
onverrichter zake maar op.
Bepakt met de drie dozen liep ik naar de bushalte om het he-
le zwikkie naar de telecomwinkel terug te brengen. Ik stapte de 
winkel binnen en riep met volle ironie op mijn bakkes: “Het is 
pakjesavond!” Ze waren verbijsterd, maar konden er gelukkig 
toch om lachen. Blijkbaar lukte het daar wel om dit in het sy-
steem recht te zetten. Ik begon namelijk al bijna te geloven dat 
Sinterklaas echt bestond…

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Pakjesavond

Veel schade na eenzijdig 
ongeluk Provinciënlaan
Heemstede - Een vrouw is don-
derdagnacht gewondgeraakt 
bij een eenzijdig ongeval op de 
Provinciënlaan. Rond midder-
nacht kwam de vrouw uit de rich-
ting van de Kerklaan. In de bocht 
van de Provinciënlaan verloor zij 
de macht over het stuur en knal-
de hard tegen een auto die op 
de hoek geparkeerd stond. Deze 
botste weer tegen een auto aan 
die enkele meters verder stond.
De automobiliste kwam met een 
klap tot stilstand, aan de over-

kant van de straat. Door de opge-
blazen airbags ontstond rookont-
wikkeling. De brandweer kwam 
ter plaatse en heeft de accu los-
gekoppeld en de gelekte vloei-
stoffen bedekt met speciale kor-
rels. 

De vrouw is voor verdere zorg 
overgebracht naar het Spaarne 
Gasthuis in Haarlem-Zuid. Twee 
auto’s raakten dermate bescha-
digd dat ze moesten worden 
weggesleept.

Georgina Verbaan ontmoeten
Heemstede - Zaterdag 8 decem-
ber signeert Georgina Verbaan 
haar bundel ‘Iets om naar uit te 
kijken’. Dat doet de actrice en 
schrijfster van 14.00 tot 15.00 uur 
bij boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede.
 
Al jaren vrolijkt Georgina Ver-
baan de zaterdag op met haar co-
lumns in NRC. Daar creëert ze een 
geheel eigen universum waar-
in zomaar het mannetje met de 
lakschoentjes en de pommade 
kan opduiken. In een weerga- 
loze stroom woorden laat ze zich 
meevoeren naar de tijd dat ze 

nog aan batterijen likte, verbaast 
ze zich over mensen met regen-
pakken en rouwt ze over de dood 
van haar kat prof. dr. Laurens.
 
Sinds haar debuut ‘Loze ruimte’ 
(2016) heeft Verbaan als schrijf-
ster naam gemaakt. Ze trad met 
Saskia Noort en Stella Bergsma 
op in een stampvolle Lowlands-
tent en schitterde op het Rotter-
damse Boekenbal.
Dit keer zijn er naast columns 
maar liefst drie verhalen opgeno-
men, waarvan ze er een speciaal 
voor deze bundel schreef. De toe-
gang is vrij.

Uniek project boekhandel:
Van Gogh schetsboekjes
Regio - Op woensdag 12 decem-
ber, om 20.00 uur, vindt bij boek-
handel Blokker een bijzonde-
re avond over een uniek project 
plaats: de 4 schetsboekjes van 
Vincent van Gogh worden gepre-
senteerd.
 
Sinds eind november is bij Blok-
ker een ‘facsimile editie’ te koop 
van de schetsboekjes. Deze boek-
jes zijn ondergebracht in een 
prachtig meubel en is in beperk-
te oplage te koop. 

De vier enige overgebleven 
schetsboeken van Vincent van 
Gogh zijn in het bezit van het Van 
Gogh Museum en zullen, vanwe-
ge hun kwetsbaarheid, niet meer 
in het openbaar getoond worden. 
Om die reden heeft het Van Gogh 
Museum besloten om van deze 
vier schetsboeken, die in de peri-
ode 1884-1890 gebruikt zijn, drie 
cahiers, enkele losse schetsen en 
een brief als facsimile’s in een ge-
limiteerde oplage uit te laten ge-
ven door Uitgeverij Komma.
Intekenprijs is €5.750. Coen Slig-
ting, kenner van dit project, zal 
een toelichting geven op deze 
bijzondere uitgave.
De toegang voor deze avond be-
draagt €7,50, inclusief klein ge-
schenk. Reserveren is gewenst 
via info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch
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VVD Heemstede & Bloemendaal 
heeft nieuwe voorzitter
Heemstede - Op 15 november 
is Eelke van Tienhoven door de
leden van de VVD Heemstede en 
Bloemendaal benoemt tot nieu-
we voorzitter van het bestuur.

Hij neemt hiermee het stokje over 
van Rob Scholte die sinds 2015 
voorzitter was en de drijvende 
kracht is geweest achter de fusie 
van de VVD afdelingen Heemste-
de en Bloemendaal.

De 38 jarige Eelke is zeker geen 
onbekende in de VVD. Tijdens de 
afgelopen gemeenteraadsver-
kiezing heeft hij veel voorberei-
dend werk gedaan in de kandi-
daatsstellingcommissie voor de 
gemeente Bloemendaal. Voor zijn 
verhuizing naar Overveen zo’n 
2,5 jaar geleden, was hij actief 
in Amsterdam. Onder meer als 
duo-raadslid in Amsterdam West. 

Kortom een gedroomde opvol-
ger voor Rob.

“Samen met het bestuur, de frac-
ties uit Heemstede en Bloemen-
daal en natuurlijk de leden wil 
ik gaan inzetten op ledenbeleid, 
communicatie en het organise-
ren van activiteiten zoals een po-
litiek café en discussie bijeen-
komsten over actuele thema’s. 
Niet alleen voor leden maar juist 
ook voor mensen die geen lid zijn 
maar interesse hebben in bepaal-
de thema’s. Hierbij kan gedacht 
worden aan een discussie over 
mobiliteit in de regio, of hoe we 
vinden we dat lokale democratie 
eigenlijk zou moeten functione-
ren en ook bijvoorbeeld een the-
ma als onderwijs waarbij we dan 
een spreker met specifi eke kennis 
van zo’n dossier uitnodigen. Kort-
om er is een hoop te doen”, aldus 
de kersverse voorzitter Van Tien-
hoven.

‘Emotie en mentale weerbaarheid kunnen verstoord raken door verlies’

Inspirerende avond rouw verwerken 
Heemstede - Iedereen krijgt 
vroeg of laat te maken met het 
verlies van een dierbare. De Nieu-
we Lente aan de Raadhuisstraat 
56a is een centrum waar verschil-
lende therapeuten werkzaam 
zijn. Acupunctuur, haptonomie, 
psychotherapie, natuurgenees-
kunde, yoga en sportgroepen. 
In hun werk kwamen zij met re-
gelmaat mensen tegen die rouw 
moesten verwerken. Samen be-
sloten zij ruimte te bieden aan 
mensen die behoefte hebben aan 
een steuntje in de rug. In dit geval 
kan een gesprek al wonderen ver-
richten. Iedereen verwerkt rouw 
op zijn of haar eigen wijze, maar 
om het leven weer op te pakken 
hebben sommigen er toch be-
hoefte aan om daar een beet-
je hulp bij te krijgen. Het verlies 
en de gedachte aan een dierba-
re blijft, al kun je leren er zo goed 
en zo kwaad mogelijk mee om te 
gaan.

Op 29 november kwam een 
groep van 40 belangstellenden 

luisteren wat de Nieuwe Len-
te kan betekenen. Roeland Krij-
nen gaf een boeiende uitleg 
over de mens in al zijn facetten 
met verwijzing naar de vijf Oos-
terse elementen. Een mens voelt 
zich goed al hij in balans is. Naast 
het fysieke speelt mentale weer-
baarheid een rol, net als emotie. 
Het meest lastige is het spiritue-
le waar de zingeving in het leven 
een plaats heeft.

Bij het verwerken van rouw kan 
in ieder onderdeel een versto-
ring optreden. Fysieke klachten 
zijn vaak duidelijk, onrust, slape-
loosheid, vermoeidheid of pijn. 
De emotie en de mentale weer-
baarheid kunnen verstoord raken 
door een verlies. Chantal Visser-
de Mol, psycholoog en theoloog 
kan putten uit een lange ervaring 
met het helpen van nabestaan-
den met hun rouwverwerking. 
Uitspraken als  ‘lijden is leven en 
leven is lijden’, ‘je bent in rouw 
omdat je lief hebt gehad’ stem-
den de aanwezigen tot naden-

ken. Het rouwen is een weg vol 
ervaringen die niemand je heeft 
geleerd. Colinda Veldman legde 
de nadruk op hoe mensen om-
gaan met verlies. Wat zeg je tegen 
iemand die een dierbare heeft 
verloren? ‘Gecondoleerd’ wordt 
door iedereen gebruikt, denk 
eens na over iets anders. Mensen 
zeggen spontaan “Ik ga je bel-
len” maar doen het niet. Rouwen 
is ook een lach en een traan. Ca-
rolien Spaans verloor drie jaar te-
rug haar man door een skionge-
val. Ze bleef achter met een zoon-
tje van zeven maanden. Ze nam 
vier maanden vrij om haar herin-
neringen aan haar man in boek-
vorm op te schrijven. Voor haar, 
maar misschien ook voor ande-
ren een manier om rouw, al schrij-
vend, te verwerken. 

Een nuttige avond. Goed te we-
ten dat er voor achterblijvers hulp 
is bij het verdergaan van hun
leven.

Eric van Westerloo

Heemstede - Op het moment 
dat de derde drive van start zou 
gaan stap Sinterklaas de zaal bin-
nen. Hij zag zoveel mensen zitten 
(152) in de zalen van het GSV ge-
bouw aan de Frans Schubertlaan 
te Heemstede en dat maakte hem 
nieuwsgierig. Toen het bridgers 
bleken te zijn vond hij het jam-
mer dat hij geen tijd had, want 
hij wilde best meedoen. Omdat 
de dames achter de bar zo hard 
moeten werken gaf hij hun een 
knuff el en een chocoladeletter. 
Nadat de Sint weer was vertrok-
ken werd er weer om de punten 
gestreden. 
De toppers in de A lijn, Joke 
Meijer met Tine Molenaar en
Dessa Ramic met Wim Wonink 
lieten wat steken vallen, respec-
tievelijk 47,54 en 52,65%. Ellie 
v. Schaik en Tine Schuijt deden 
het ietsje beter (53,41%) en heb-
ben de leiding genomen in de 
strijd om het kampioenschap van 
Kennemerland. Liesbeth Groe-
newegen met Gré Sellmeijer en 
Ans en Cees v.d. Meer eindigden 
op de laatste plaatsen, terwijl zij
normaal bovenion eindigen,
Vera Bruijn kwam met Ada Lips en 
moest in de A lijn spelen. Met 50% 
deden zij dat niet onverdienstelijk 
en de eerste plaats met haar vas-
te partner Ed Ploeger kwam niet 
in gevaar. De strijd om de eerste 
zes plaatsen in de B groep is on-
gemeend spannend. Deze plaat-
sen geven recht op promotie naar 
de A groep. Het verschil tussen de 
eerste (Vera Bruijn en Ed Ploeger) 
en nummer 11 (Willemijn Ange-
varen met Joke Pronk) is maar 3%.
De totaalstand staat op:
www.nbbclubsites.nl/club/6007.

De eerste drie in elke lijn:
A. 1.  Jo Capelle en Anne Reinders 

met 59,47%; 2 Yola Swee-
ling en Cok v.d. Maarl met 
59,47%: 3. Monique v. Zan-
ten en Rita Fluitsma met 
57,01%.

B. 1.  Annemique v.d. Gulik en 
Mia v. Eig met 61,67%: 2. 
Nel Verdegaal en Anneliek 
Waaier met 53,75%: 3. Els 
Berndsen en Henriëtte He-
ijdendaal met 53,75%.

C. 1.  Doetie v.d. Meulen en Mar-
jolein Hittenhaussen met 

68,33%: 2. Mieke Brem-
mers en Karel Zwetsloot 
met 60,83%: Mick Veltman 
en Helena v. Gellekom met 
55%.

D. 1.  Lilian Bosma en Kitty Mel-
chers met 60,76%: 2 Ali 
en Hans-Eric Frans met 
55,21%:”3. Elly Keizer en Le-
ni Braber met 53,82%.

E. 1.  Simoma Waasdorp en Corry 
v.d. heuvel met 66%: Renny 
Zegwaart en Elly Kieft met 
58,50%: Lous Smits en Men-
no Meijer met 55,50%.

Sint kwam ook op bezoek.

Bridgen Bell Air
Ongemeend spannende strijd

Sint, op weg naar Heemsteedse kinderen,
maant zijn Participiet wat vaart te minderen:
“Kijk Piet, het Groene Hart van Manpadslaan.
Trek vlug het paard de teugels aan!

Want hier in ’t groen met daar Leyduin,
wil ik straks mijn achtertuin.
Stel, mijn paleisje komt hier ooit te staan,
Waarlijk! In een duurzaam wijkje met zicht op Beukenlaan!

En als dan het CDA mijn kasteel nog adopteert, 
dan woon ik met mijn pieten hier niet verkeerd.
Ik stel een kinderburgemeester aan het hoofd
die bewaakt het groen, de speeltuin en het ooft.

ver de ‘Rode Loper’ rijd ik naar de Binnenweg,
Drempelloos! Dat is toch geweldig zeg!
Enige zorg…, wordt Heemstede vol? En niet te druk?
want die nieuwe brug blijft smal daar bij de Cruq…

Hoewel…, 
ik ben oud en glijd in eenzame vergetelheid.
Mijn lust te participeren raak ik vanzelf wel kwijt.
Gelukkig strijdt het CDA voor een ontmoetingsplan.
Vort, Participiet! Aan het werk. Doe wat je kan!

Even later zie ik, vanaf mijn paard,
in het (p)raadhuis, allen rond één tafel geschaard.
Lekker knus hè, mijn beste brave Zwarte Piet.
Heemstede lijkt mij, als residentie…….,
zo gek nog niet!”

O.J. Boeder, fractievoorzitter CDA

LEZERSPOST
Zou Sint in Heemstede willen wonen?

Eelke van Tienhoven.

‘Ultimatum’
bij Podia 
Heemstede
Heemstede - Vrijdag 7 december 
staat cabaretier Alex Ploeg in de 
Luifel met zijn eerste avondvul-
lende voorstelling ‘Ultimatum’.
Over de voorstelling: soms moet 
je jezelf een ultimatum stellen. 
Bepalen wie je bent. Sterk zijn. 
Volwassen worden. Ergens voor 
staan. Alex weigert dit al jaren. 
Want kom op, hoe doe je dat als 
je een vat vol tegenstrijdigheden 
bent? Alex Ploeg is een zelfver-
zekerde jongen die het allemaal 
niet weet. Die rake vragen stelt 
over onderwerpen die er niet 
toe doen. Die razendsnel is maar 
stagneert. Een ‘coming of age sto-
ry’ après la lettre.  De voorstel-
ling gaat van start om 20.15 uur.  
Vóór Cameretten (2016) zette 
Alex Ploeg al meerdere cabaret-
festivals op zijn naam. Alex is een 
creatieve duizendpoot en schreef 
o.a. ook voor programma’s zoals 
Spijkers met Koppen, Cojones. 
Dit voorjaar was hij te zien in 
het satirische sketchprogramma
‘Klikbeet’. Kaarten à €18,50: www.
podiaheemstede.nl, of de the-
aterlijn 023-5483838 of op de 
avond van de voorstelling aan de 
zaal (vanaf 19.30 uur). De Luifel is 
gevestigd aan de Herenweg 96.

Kerstconcert in de Oude Kerk van Heemstede
Heemstede - Kom op zondag 
16 december naar de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein. Daar 
zingt dit jaar het Vocaal Ensem-
ble Corde Vocali de (kerst)ster-
ren van de hemel! Bewerkingen 
van Nederlandse Kerstliederen 
worden afgewisseld met de En-
gelse Christmas Carols. Er klinkt 
oud, a-capella gezongen, werk 
van o.a. J.P. Sweelinck en motet-
ten van de Amerikaan Lauridsen. 
Het koor Corde Vocali is een en-
semble van 13 zeer ervaren zan-
gers, zonder vaste dirigent, zij ko-
zen voor deze uitvoering voor de 
dirigent Hans Noijen. Het concert 
begint om 15.00 uur, komt u wel 
op tijd! De ervaring heeft geleerd 
dat het Kerstconcert altijd goed 
wordt bezocht.  Na afl oop is er de 
gebruikelijke deurcollecte, waar-
bij uw bijdrage op prijs wordt 
gesteld. Daarna kunnen bezoe-
kers naar de Pauwehof waar glüh-
wein wordt geschonken om in de 
kerststemming te komen.

Mailbericht van Bieb 
Heemstede: Uw gereser-
veerde  boek staat klaar in 
de reserveringskast!
‘Mooi’ denk ik: Mijn gere-
serveerde boek halen en 
het gelezen boek brengen.
Nog mooier: bij aankomst 
een parkeerplaats speciaal 
voor mij:

Fred van Kuik, Heemstede
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Bieb Plein 1: 
Fantastisch!

Op zondag 16 december
Heemstede Centrum 
weer in teken van de 
kerstmarkt
Heemstede - Dit jaar wordt er 
weer een gezellige kerstmarkt  
georganiseerd op de Raadhuis-
straat & Binnenweg in Heemste-
de Centrum, van 11.00 tot 17.00 
uur.
De sfeervolle markt zal uit meer 
dan 60 marktkramen bestaan en 
is opgesteld op de afgesloten rij-
baan van het noordelijke deel van 
de Binnenweg (vanaf de Cloos-
terlaan tot de Oosterlaan) en op 
de trottoirs van het middenstuk 
op de Binnenweg.

Kerstman, levende kerststal, 
een kerstparade en muziek
De kerstman zal uiteraard op de 
kerstmarkt in de winkelstraat 
niet ontbreken! De gezelligheid 
wordt verhoogd door een mo-
biel (dweil)orkest en een kerst-
parade, die zich beide regelmatig 
verplaatsen door de gehele win-
kelstraat.
Ook kunnen kinderen zich laten 
schminken. Ten slotte is er op het 
brede deel van de Binnenweg 
voor ouders met kinderen een le-
vende kerststal met Jozef en Ma-
ria, het kindeke Jezus, een ezel, 
een kameel en nog meer die-
ren. Op deze kerstmarkt zullen 

winkeliers en exclusieve stand-
houders hun seizoenartikelen en 
specialiteiten aanbieden. Op de
vele marktkramen is voor een ie-
der wel iets leuks te vinden. Op 
diverse marktkramen wordt war-
me chocolademelk, glühwein en 
andere drank geschonken. Ook 
zijn er de nodige kramen voor de 
lekkere trek. In de horecabedrij-
ven aan de Raadhuisstraat & Bin-
nenweg is het goed toeven.
Het merendeel van de winkels 
aan de Raadhuisstraat & Binnen-
weg zijn geopend. Het wordt vast 
weer een zeer geslaagd evene-
ment voor publiek, standhouders 
en de middenstand van Heem-
stede.
De toegang is natuurlijk gratis. De 
rijbaan aan de Raadhuisstraat en 
Binnenweg tot aan de Clooster-
laan blijft gewoon open.
De parkeerplaatsen in dat deel 
van de straat blijven beschikbaar. 
Verder is er parkeergelegenheid 
bij de Bibliotheek, achter het ge-
meentehuis en in de parkeerga-
rage bij Albert Heijn. 
Vanaf de Cloosterlaan tot de Oos-
terlaan is de rijbaan van de noor-
delijk Binnenweg afgesloten ten 
behoeve van de markt.





Heemstede - In de Jan van Goyen- 
straatkrant van twee weken gele-
den stond een advertentie die de 
aandacht trok. Die van bloemen-
kiosk van Han van Baekel, al jaren 
niet meer weg te denken uit het 
straatbeeld. 
Han kwam op het idee om voor 
elke verkochte kerstboom een 
bedrag van vijf euro te schen-
ken aan de stichting KiKa. De-
ze stichting zet zich in voor on-
derzoek naar kanker bij kinde-
ren. Dat er jaarlijks 550 kinderen 
in Nederland kanker krijgen is iets 
om even bij stil te staan. Van hen 
overleeft gelukkig 75%. Dat wil 
wel zeggen dat er nog altijd 138 
kinderen komen te overlijden. Ki-
Ka wil naast het zoeken naar op-
lossingen om pijn te voorkomen 
en de kwaliteit van leven te ver-
hogen, het aantal sterfgevallen 
terugbrengen tot 5%. Geen ge-
ringe opgaaf, zeker in het licht 
bezien van de vele verschillende 

soorten kanker die ook bij kinde-
ren voor komen. Sinds 30 novem-
ber heeft Van Baekel een grote 
ruimte vrijgemaakt om zijn hon-
derden kerstbomen aan de man 
te brengen. Hij brengt de gekoch-
te bomen zelfs gratis bij u thuis. 

Een sympathieke actie, die niet 
alleen de aandacht trekt maar ko-
pers van een kerstboom, als is het 
misschien maar even, tot naden-
ken stemt in deze donkere dagen. 

Eric van Westerloo

08 5 december 2018

Omwonenden en gemeente lijnrecht tegenover elkaar
Strijd om kinderdagverblijf Camplaan 40
Heemstede - De gemeente heeft 
toestemming gegeven tot de in-
richting van een kinderdagver-
blijf op het perceel Camplaan 
40. Omwonenden kunnen zich 
nog de situatie herinneren toen 
er eerder een dagverblijf was ge-
vestigd. Dat hield in 2016 op te 
bestaan. Een aantal omwonen-
den ondervond hinder van geluid 
plus het halen en brengen van de 
kinderen met auto’s.
In een goed doorvlocht ver-
haal wijzen omwonenden de ge-
meente erop dat het volgens het 
bestemmingsplan niet is toege-
staan op die plek een kinderop-
vang te vestigen.

Zo wordt o.a. aangevoerd dat de 
buitenruimte van 350 m2 niet be-
stemd is voor dit doel en tevens 
heeft men het vermoeden dat de 
kelder ook wordt gebruikt, terwijl 
er alleen toestemming is gege-
ven de begane grond te gebrui-
ken. Wat de omwonenden willen 

is dat de gemeente gaat hand-
haven. Dat wil de gemeente niet 
omdat zij vindt dat aan alle voor-
waarden is voldaan. Tijdens de 
behandeling in de commissie be-
roep en bezwaar op 29 novem-
ber zette de heer Rookmaker na-
mens de bewoners helder uiteen 
wat hun bezwaren zijn. Het spitst 
zich toe op de interpretatie van 
het bestemmingsplan. Dit is ver-
re van helder. Valt een kinderdag-
verblijf nu onder een maatschap-
pelijke voorziening, valt het on-
der cultuur of is het gewoon on-
derwijs? De woordvoerder van 
de gemeente vindt dat het prima 
past binnen het, zij het ietwat on-
duidelijke, bestemmingsplan. Hij 
gaf wel toe dat er een foutje in 
het bestemmingsplan was geslo-
pen maar vindt dat niet van we-
zenlijk belang. Eerder was er al 
een kinderopvang dus waarom 
nu dan niet. De bezwaar maken-
de bewoners vinden dat dit ar-
gument niet meer valide is, om-

dat het pand bijna twee jaar niet 
meer als zodanig is gebruikt. Er 
komt ook een naschoolse op-
vang, iets wat er nog niet eerder 
was. De eigenaar verklaarde dat 
de kelder wordt gebruikt als keu-
ken en washok en daar geen kin-
deren komen. Voor de commis-
sie beroep en bezwaar een lasti-
ge kluif om uit het onduidelijke 
bestemmingsplan de precieze in-
terpretatie te distilleren. Momen-
teel zijn er 12 kinderen en mogen 

er rond de 35 komen. Op termijn 
wil men ook de etages gaan ge-
bruiken zodat er 99 kinderen een 
plaats kunnen krijgen. De buurt-
bewoners vrezen een verkeers-
chaos op de toch al gevaarlijke 
Camplaan en geluidoverlast van-
uit de 350m2 buitenruimte. De 
uitspraak, die voor het college 
overigens niet bindend is, volgt 
over zes weken. 

Eric van Westerloo

Vijf euro voor KiKa bij iedere verkochte
kerstboom trekt de aandacht bij Han

Aflossingsblij…
Heb je het gezien? Die reclame. Een fluitende grijze krullenbol. 
Een dansende tuinbroek. Een swingende 50plus tandenborstel. 
Ja… ze zijn blij, want ze hebben hun aflossingsvrije hypotheek 
afgelost. 

Aflossingsvrij, dat heb jij 
toch ook? Je moet een keer 
gaan aflossen want op de 
einddatum klopt de bank 
aan je deur.  Ja, voor het hele 
bedrag. Waar haal je zoveel 
geld vandaan? En als je het 
niet hebt, dan kijken ze of 
jouw inkomen wel voldoen-
de is. De verlenging van je 
hypotheek hangt aan een 
zijden draadje. Wat nou als 
het niet past. De hypotheek 
niet wordt verlengd. Je moet 
er niet aan denken… House 
for Sale.

Je wordt ook niet blij, als je 
het wel hebt, toch? Hoezo 
aflossen, je betaalt toch elke 
maand op tijd. Je hebt hele-
maal geen zin om al je geld 
in het huis te stoppen. Daar 
heb je hele andere plannen mee. Aflossingsvrij, dat was de beste 
vorm voor jou. En nu sta je met je rug tegen de muur. Je hele le-
ven al, werk je je het schompes. 

Maar klopt het eigenlijk? Is het wel een goede (blije) actie om af 
te lossen? Even een feitje. Nu blijkt dat mensen massaal aflossen 
zonder hierover advies te vragen. Laat je niet gek maken. Denk 
nog even aan dat zijden draadje… Stel dat het ook anders kan. 
Niet aflossen. Geen inkomenstoets. Geen gedwongen verkoop. 
Lijkt het je wat? Dan moet je wel in beweging komen en zorgen 
dat je op de hoogte bent van de mogelijkheden. Zoek je paperas-
sen voor de dag. Alle informatie krijg je bij HIP. Bel voor een vrij-
blijvende afspraak. 

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

(editorial)

Rick Treffers schrijft boek ‘Ik wou dat ik jouw leven had’
“Je maakt een keuze en dat heeft consequenties”
Heemstede - Rick Treffers woon-
de zijn hele jeugd in Heemste-
de, werd muzikant en verruil-
de op een dag Nederland voor 
Spanje en trok daar als muzikant 
rond, zowel solo als met muziek-
bands. Hij tekende deze ervarin-
gen op in zijn boek ‘Ik wou dat ik 
jouw leven’ had, dat een blik gunt 
in dit leven. Een interview onder 
het genot van een koffie bij een 
van de Heemsteedse etablisse-
menten.  
Je kunt merken dat Rick Treffers 
gepokt en gemazeld is in het 
Spaanse leven. “Heeft u ook een 
koffie cortado?” vraagt Rick aan 
de serveerster. Rick: “Het boek is 
een combinatie van waargebeurd 
en fictie. Ik heb lang als muzikant 
in de muziekbusiness gewerkt, 
maar ook als journalist en organi-
sator. Dan kom je heel veel men-
sen tegen, ook journalisten. De 
sceptische en wat negatieve jour-
nalist Dick Scheffers in het boek 
is eigenlijk een combinatie van al 
die mensen die ik in deze wereld 

heb gekend. Dit heb ik bewust 
gedaan, want ik had een soort 
contrapunt nodig in het boek. 
De tourverslagen in het boek die 
ook elders in de wereld plaats-
vonden, zijn waargebeurd en hier 
en daar wat geromantiseerd. Op 
deze manier wil ik vertellen hoe 
de muziekwereld in elkaar zit en 
dan kom je uit op zowel bewon-
dering als jaloezie. Het is ook een 
wereld die niet altijd over rozen 
gaat. Het Spanjeverhaal speelt al 
heel lang; ik heb daar al vanaf de 

jaren negentig gewoond. Als je 
je eigen dingen wilt doen en je 
eigen plan trekt is dit niet altijd 
makkelijk, tenzij je een grote zak 
met geld hebt, een rijke achter-
grond of familie met een netwerk 
in de platenwereld. Dat probeer 
ik juist in dit boek een beetje uit 
te leggen: de weg die ik heb ge-
nomen gaat gepaard met de no-
dige hobbels en dan kom je niet 
alleen mensen als Dick Scheffers 
tegen, maar ook juist mensen die 
het positieve ervan inzien. Later 
in het boek werk ik ook als gids 
voor toeristen. Die zeggen juist: 
‘Wat een geweldig leven heb jij, 
altijd zon, lekker eten en je bent 
vrij’. Maar in het boek laat ik juist 
ook de schaduwzijde zien. Dick 
Scheffers is in het boek de per-
soon die voor het zekere kiest, 
een vaste baan, gezin een hypo-
theek, maar die er van misschien 
droomt om een keer ‘vrij’ te willen 
zijn. Die twee werelden probeer 
ik een beetje tegenover elkaar te 
zetten. Je maakt een keuze en dat 

heeft consequenties. Succes is re-
latief en drukt zich ook uit in een-
voudige dingen, zoals bijvoor-
beeld goede vrienden. In boek 
laat ik dat zien, maar beschrijf ook 
de kolderieke momenten waar-
van je denkt het gaat helemaal 
mis, waar het goed of slecht kan 
aflopen.” Rick Treffers presenteert 
en signeert zijn boek ‘Ik wou dat 
ik je leven had’ op zaterdag 8 de-
cember bij Boekhandel Blokker 
van 16.00 tot 17.00 uur. De toe-
gang is vrij.
Bart Jonker

Rick Treffers (foto: Nuria Saez An-
drés).

‘Homemade lemonade’ 
live in de 1ste Aanleg
Heemstede - De tweede zondag 
van de maand is het met vaste 
live muziek in Café de 1ste Aan-
leg altijd extra genieten. Op zon-
dag 9 december speelt Home-
made lemonade akoestische co-
vers van popnummers van alle tij-
den. De drie enthousiaste band-
leden Sylvia Voormeer (zang), 
Lindy Joosten (zang en piano) en 
Bart van de Bovenkamp (gitaar en 
basgitaar) brengen een zeer ge-
varieerd programma. Voorbij ko-

men onder meer Amy Winehouse 

– Valerie, Anouk – Modern World, 
Crowded House – Weather with 
you, Ed Sheeran Medley en ook 
‘let it snow’, alles helemaal akoes-
tisch. De band start om 17.00 uur 
en de toegang is gratis. Hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan.





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

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.

  Cabaretier Alex Ploeg met ‘Ul-
timatum’ in Theater de Lui-
fel, Herenweg 96. Aanvang 
20.15 uur (Kassa open vanaf 
19.30 uur) Entree: €18,50. Kaar-
ten: www.podiaheemstede.nl,  
theaterlijn 023 5483838 of aan 
de zaal.

8 december
  Rick Treffers over zijn debuut ‘Ik 
wou dat ik jouw leven had’ bij 
boekhandel Blokker, 16-17u. 
Binnenweg 138 in Heemste-
de. Tel. 023-5282472 en www.
boekhandelblokker.nl.

  Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. Aanvang 20.15 
uur. Kaarten: €19.50 via www.
podiaheemstede.nl.

  Georgina Verbaan signeert de 
bundel ‘Iets om naar uit te kij-
ken’, 14-15u bij boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138. Toe-
gang vrij. Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

9 december
  ‘The Snowman’, kindervoorstel-
ling uitgevoerd door Harmonie 
St. Michaël, WIJ de Luifel, He-
renweg 96. Aanv. 15.30u. En-
tree: €6 voorverk. €8 a/d zaal. 

▲

Info: www.stmichael-heemste-
de.nl.

 
  Kerstsamenzang in de Heilige 
Bavokerk, Herenweg 88 Heem-
stede. 15u. Deur open vanaf 
14.30u. Toegang gratis.

  Band ‘Homemade lemonade’ 
in café de 1ste Aanleg, hoek 
Raadhuisstraat/Kerklaan. Toe-
gang gratis. Aanv. 17u.

  Kerstworkshop Kom In Mijn 
Tuin. 10.30u. Opgeven en 
meer informatie: info@komin-
mijntuin.com of telefoon: 023-
5282651 (Mik van der Bor).

16 december
  Grote kerstmarkt in het cen-
trum van Heemstede: Raad-
huisstraat & Binnenweg. 11-
17u. Met muziek, schminken 
voor kinderen. Veel winkels 
ook geopend.

  Kerstconcert in de Oude kerk, 
Wilhelminaplein Heemstede. 
Het Ensemble Corde Vocali, 
onder leiding van Hans 
Noijen.15u. Toegang: deurcol-
lecte.

11 december
  Workshop kerstkrans maken 
tbv KiKaRow. Opbrengst voor 
onderzoek door het Prinses 
Maximacentrum voor Kinder-
oncologie. 19u, Roeivereni-
ging Het Spaarne, Marisplein 5, 
Heemstede. Inschrijven en info: 
KiKaRow@hetspaarne.nl.

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

  Coen Sligting vertelt over een 
facsimile editie van vier schets-
boekjes van Van Gogh, 20.00 
uur. Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138. Toegang: €7,50. 
Reserveren: info@boekhandel-
blokker.nl of 023-5282472.

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’.

10 5 december 2018

Mathilde Santing in de Oude Kerk
Heemstede - Met het kerstcon-
cert ‘Happy Holidays’ komt Ma-
thilde Santing met haar gezel-
schap naar de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. 
Dat gebeurt op zaterdag 8 de-
cember om 20.15 uur.

In de donkere dagen voor Kerst-
mis straalt sinds een paar jaar 
een heldere ster: Mathilde San-
ting! Haar liefde voor het klas-
sieke Amerikaanse liedrepertoi-
re leidde tot een prachtig en veel-
geroemd album met hartver-
warmende kerstklassiekers. Tij-
dens dit concert zingt Mathil-

de haar lievelingsliedjes, num-
mers als Have Yourself a Merry 
Little Christmas, Winter Wonder-
land, Joni Mitchells River en Blue 
Christmas van Elvis. 
De warme stem van Mathilde 
Santing lijkt met de jaren alleen 
maar mooier te worden. Dit con-
cert vol sfeervolle classics van on-
der anderen Bing Crosby, Frank 
Sinatra en Ella Fitzgerald is dan 
ook een waar kerstcadeau voor 
iedere muziekliefhebber. Daar-
naast is er onder haar kerstboom 
ook ruimte voor verstilling, en 
vraagt ze zich af: “We zijn alle-
maal online en connected, maar 

Foto: Mark Uyl

zijn we nog wel verbonden met 
dat symbool van onschuld in Zijn 
kribbe?”

Entree: €19,50. Kaarten via: www.
podiaheemstede.nl , of via de the-
aterlijn 023-5483838 of op de dag 
van de voorstelling bij de kassa in 
de Oude Kerk vanaf 19.30 uur.

Jaarlijkse kerstsamenzang in Heilige Bavokerk
Heemstede - Dag Sinterklaasje 
en welkom Kerstfeest. Zondag-
middag 9 december is het in de 
Bavokerk Heemstede één uurtje 
‘alvast een beetje Kerstmis’.

Afgelopen week is het Sinter-
klaasfeest uitgebreid gevierd in 
ons land, we maken ons weer op 
voor Kerstmis. De kerstartikelen 
liggen al geruime tijd in de win-
kels, het weer heeft soms al iets 
winters en  
we trekken ons wat meer terug 
in onze huizen. Het wordt winter, 
het wordt Kerstmis.
Om 15.00 uur zondag begint de 
kerstsamenzang in de H. Bavo-
kerk, Herenweg 88 in Heemstede.

Een groot aantal koorleden van 
de drie koren die deze parochie 
heeft (In Between, het Dames-
koor en Bavokoor) zal samen de 
Kerstsamenzang ondersteunen.

Traditionele Kerstliederen zoals 
Wij komen tezamen, De herder-
tjes lagen bij nachte, Stille nacht,  
maar ook Walking in a winter-
wonderland en Feliz Navidad 
kunt u naar hartelust meezingen. 
Organist Wim Rijkhold Meesters 
zal het prachtige Van de Brink or-
gel bespelen, het Blazersensem-
ble ‘Symphoenix’ zal een gedeel-
te van de samenzang begeleiden. 
En uiteraard is er ook een mo-
ment waarin de luisteraar getrak-

teerd wordt op een muziekstuk 
gespeeld door het blazersensem-
ble, of de organist, of gezongen 
door het koor.

De muzikale leiding is in handen 
van dirigent Rob Draijer.
De deur is open vanaf 14.30 uur 
en de toegang is gratis.

Kerstworkshop 
op Kom in
mijn Tuin

Heemstede - Zondag 9 de-
cember wordt er weer een 
kerstworkshop georgani-
seerd in het tuinhuis van 
Kom In Mijn Tuin. Dit jaar 
wordt er een grote dennen-
appel versierd. Al het materi-
aal is aanwezig en er staat ui-
teraard ook een kopje koffie 
of thee klaar met iets lekkers 
erbij. Aanvang is 10.30 uur. 
Er kunnen maximaal 12 per-
sonen meedoen dus wees er 
snel bij. Opgeven en meer 
informatie via:
info@kominmijntuin.com of 
telefoon: 023-5282651 (Mik 
van der Bor).

Kerstkrans maken voor KiKa
Heemstede - Met een estafette-
tocht van 1400 km door Neder-
land proberen 60 roeiverenigin-
gen zoveel mogelijk geld in te za-
melen voor onderzoek door het 
Prinses Maxima Centrum voor 
Kinderoncologie. Natuurlijk doet 
de Heemsteedse roeivereniging 
Het Spaarne ook mee. Op zater-
dag 13 juli 2019 vaart de kara-
vaan langs, met in de speciale 
roeiboot ‘The Vin’ bekende roei-
ers en kinderen die van kanker 
genezen zijn.

In het kader van deze actie geeft 
Dolly Verburg op dinsdag 11 de-
cember belangeloos een work-
shop ‘kerstkrans maken’. Van na-
tuurlijke materialen kunt u die 
avond een losse stijlkrans maken 

die na de kerst mooi indroogt. 
Zo heeft u er nog maanden ple-
zier van.

De kosten voor deze workshop 
zijn €30, inclusief alle materia-
len, koffie/thee en iets lekkers. 
Inschrijven kan op KiKaRow@
hetspaarne.nl. Graag het bedrag 
overmaken op rekeningnummer 
NL ABNA 0823 3860 82, tnv Het 
Spaarne KiKaRow, ovv workshop 
kerstkransen.

Aanvang: 19.00 uur. Adres: Roei-
vereniging Het Spaarne, Maris-
plein 5, Heemstede. De volledige 
opbrengst van de workshop gaat 
naar KiKaRow. Meer informatie 
over Rondje Nederland op:
www.kikarow.nl.

‘Van Streek’ op Kerstmarkt Haarlem
Heemstede - Op zaterdag 8 en 
zondag 9 december staat loka-
le coöperatie ‘Van Streek’ op de 
Kerstmarkt in Haarlem met haar 
lokale producten in de no-food-
waste truck van Rabobank Haar-
lem. De 15 aangesloten food-on-
dernemers in Van Streek maken 
onderdeel uit van de Heemsteed-
se coöperatie HeemSteeds Duur-
zamer.
De samenwerking tussen de bank 
en de coöperatie bestond al. Op 
10 oktober heeft Van Streek tij-
dens Dag van de Duurzaamheid 
samen met de bank op de markt 

in Heemstede gestaan. Dat beviel 
zo goed dat besloten is dit nog-
maals te doen. Nu met een nog 
groter publiek in aanloop naar 
de sfeervolle feestdagen, waar je 
best wat kritischer mag naden-
ken over wat je allemaal gaat 
eten. Van Streek biedt haar lokale 
en (h)eerlijke producten aan, die 
zijn geproduceerd met oog voor 
mens, dier en planeet.
Karen Verduijn, ondernemer 
in Van Streek en secretaris van 
HeemSteedsDuurzamer vertelt: 
“Tijdens de feestdagen gaat 
duurzaam, eerlijk en lokaal ge-

produceerd voedsel vaak ten kos-
te van overdaad. Door bewust 
in te kopen, bijvoorbeeld bij ons 
of andere lokale initiatieven of
ondernemers, maak je werk van 
korte ketens, een lagere milieu-
voetafdruk en ondersteun je de 
lokale economie. Bij Van Streek 
vinden we ook het welzijn van 
dier en planeet nog eens erg be-
langrijk. En door gericht in te ko-
pen, voorkom je voedselverspil-
ling.” 
Van Streek staat in de Kruisstraat. 
Voor meer informatie:
www.vanstreek.nl.

Bloemenstal ‘Klein Groenendael’ al vijf jaar in volle bloei:
“Heerlijk en supergezellig om op het 
Wilhelminaplein te staan”
Heemstede - De bekende bloe-
menstal ‘Klein Groenendael’ van 
Kylie Krap op het Wilhelminaplein 
bestaat op 7 december precies 
vijf jaar. Kylie vertelt over zijn pas-
sie en enthousiasme voor zijn vak 
als bloemist.

Kylie: “Ik kwam van school en 
ben aanvankelijk timmerman ge-
weest. Mijn moeder Saskia van 
Baars nam op gegeven de bloe-
menzaak aan de Raadhuisstraat 
over en startte La Bougainvilla. Ik 
hielp haar op zaterdag in de zaak. 
Door haar heb ik alle fijne kneep-
jes van het vak bloemist geleerd. 
Zo heb ik bij haar de meest moge-
lijke ervaring op gedaan. Na twee 
jaar, in 2013, kreeg ik de mogelijk-
heid om de bloemenstal op het 
Wilhelminaplein over te nemen. 
Deze was van de heer Van Duij-
venvoorden, die met pensioen 
ging. Ik sta hier iedere week op 
het plein op vrijdag en zaterdag. 
De rest van de week help ik mijn 
moeder twee dagen in de winkel. 
In deze feestmaand ben ik ech-
ter tot en met 24 december iede-
re dag geopend, ook op zondag. 
We gaan nu richting de kerst en 
daarom bied ik naast bloemen 
ook een mooi assortiment kerst-
bomen aan. Het zijn allemaal 
Nordmann sparren, stuk voor stuk 
geselecteerd en van de hoogste 
kwaliteit. Mijn beste vriend Niels 
van der Tas woont hier op het 
plein en helpt mij met het gratis 
bezorgen van de kerstbomen bij 
klanten. Grappig is dat toevallig 

zijn opa ooit de bloemenstal op 
het Wilhelminaplein is begonnen. 
De kerstboom die hier op het 
Wilhelminaplein staat, heb ik te-
vens geleverd en opgetuigd. 
Deze boom is een gezamenlijk 
initiatief van de ondernemers op 
het plein en zij hebben ook deze 
boom samen gefinancierd. 

Ik houd ontzettend veel van mijn 
vak, ik ga er daarom iedere dag 
met volle passie en enthousias-

me tegenaan. Er is nog geen en-
kele dag geweest dat ik geen zin 
in mijn werk had. Ik blijf mijn werk 
als bloemist geweldig vinden,
iedere dag weer. Op 21 septem-
ber was ik jarig en precies op deze 
dag ben ik gestart met een nieu-
we bloemenkar, voorzien van 
een praktische luifel. Mijn bloe-
men zijn supervers en komen van 
een commissionair in Aalsmeer. 
Ik kies mijn assortiment zelf uit, 
maar ik kijk ook waar veel vraag 

naar is. Ik heb het maken van 
boeketten van mijn moeder ge-
leerd en dan ontwikkel je gaan-
deweg een beetje je eigen stijl. 
Ik kan al mijn creativiteit hier-
in kwijt: mijn boeketten worden 
vooral gekenmerkt door strakke 
kleurencombinaties. Van klanten 
ontvang ik vaak complimenten 
over mijn boeketten en zij komen 
dan ook regelmatig bij me terug. 
Je hebt je vaste klantenkring en 
mensen maken dan meteen even 
gezellig een praatje met je.

Het is gewoon heerlijk en superge-
zellig om op het Wilhelminaplein 
te staan. En dat maakt het werk 
mede zo leuk, al vijf jaar lang.”

Bart Jonker
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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

Bewoners en bedrijven binnen de 
woonwijken rond het NS-station 
Heemstede-Aerdenhout maken gebruik van 
parkeervergunningen.

Wilt u in 2019 weer gebruik maken 
van uw parkeervergunning? 
Ga naar parkeren.heemstede.nl en log in met 
uw DigiD of eHerkenning (voor bedrijven). U 
kunt uw parkeervergunning online verlengen 
en betalen met iDEAL. Uw vergunning is dan 
heel 2019 geldig. 
Gaat u uw parkeervergunning niet meer 
gebruiken in 2019? Dan hoeft u niets te doen.

Inloggen met de DigiD app 
verandert
Op maandag 17 december krijgt de DigiD 
app een nieuwe update. Vanaf dan verandert 

de manier van inloggen 
met de DigiD app. Bij 
inloggen met de DigiD app 
wordt nu eerst gevraagd 
een gebruikersnaam in te 
vullen. Vanaf 17 december wordt niet meer 
om een gebruikersnaam gevraagd maar 
om een 4-cijferige code. Deze zogenaamde 
koppelcode moet in het inlogscherm worden 
overgenomen. Hierna verschijnt de QR-code 
en kan na het scannen hiervan de pincode 
worden ingevoerd.
Het inloggen via de browser op een mobiele 
telefoon met de DigiD app wijzigt niet. Daar 
opent de DigiD app gelijk en is alleen nog 
maar het invoeren van een pincode nodig. 
De gebruiker is daarna ingelogd. 
Lees meer over DigiD en het gebruik van de 
DigiD-app op www.digid.nl

Verleng op tijd uw 
parkeervergunning

Kledingcadeaukaart voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen 
Nieuwe schoenen of een winterjas. Ook voor kinderen van ouders die dit eigenlijk niet 
kunnen betalen moet dit mogelijk zijn. Inwoners met een laag inkomen kunnen daarom 
vóór 1 januari 2019 eenmalig een kledingcadeaukaart voor hun kind(eren) aanvragen bij de 
gemeente. De kaart heeft een waarde van € 100 en is bedoeld voor kinderen tot 18 jaar. 
De kaart is in te wisselen bij meer dan 10.000 winkels in heel Nederland. 
Kijk voor meer informatie op iasz.nl/kindpakket

De gemeente Heemstede zoekt een:

Commissiegri�er 
(24-28 uur)

Ben jij degene die ervoor zorgt dat de 
leden van onze raad hun werk voor de 
Heemsteedse democratie goed en met 

plezier kunnen doen? Dan ben jij wellicht 
degene die wij zoeken!

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Melding 
Activiteitenbesluit 
Binnenweg 103
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat 
Bakker Van Maanen B.V., Binnenweg 103 
in Heemstede een melding Activiteitenbesluit 
heeft gedaan. De melding heeft betrekking op 
het oprichten of veranderen van de inrichting 
ter uitvoering van artikel 8.41, vierde lid, van de 
Wet milieubeheer.
Neem voor meer informatie contact op met 
Omgevingsdienst IJmond via (0251) 26 38 63 
of per e-mail info@odijmond.nl.

Verwijdering 
vouwwagen Dinkelpad
De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 21 november 2018 het 
volgende voertuig aangetroffen:
- Dinkelpad, in de grasberm: een witte 

merkloze vouwwagen

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde vouwwagen is op 5 
december 2018 voorzien van een beschikking. 
De eigenaar krijgt tot en met 19 december 
2018 de gelegenheid zijn vouwwagen van de 
openbare weg te verwijderen. De vouwwagen 
mag dus niet verplaatst meer worden naar 
een andere plek op de openbare weg. Als de 
betreffende vouwwagen binnen deze termijn 
niet is verwijderd, wordt deze in opdracht van 
het college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar de vouwwagen 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.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben de volgende voertuig in 
onvoldoende rijtechnische staat aangetroffen:
- Een blauwe Ford Fiësta met kenteken 84-HX-

XJ, met 2 platte achterbanden, ter hoogte 
van Lijsterbeslaan kruising Iepenlaan. 

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
verboden is een voertuig, dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en ook in 
een kennelijk verwaarloosde toestand verkeert 
op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaar van dit voertuig krijgt tot en 

met 19 december 2018 de gelegenheid zijn 
voertuig van de weg te verwijderen of ervoor 
te zorgen dat het voertuig weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als het betreffende voertuig 
binnen deze termijn niet van de weg is 
verwijderd of nog steeds in een onvoldoende 
rijtechnische staat verkeert, wordt deze in 
opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen 
die periode kan de eigenaar zijn voertuig tegen 
betaling van de gemaakte kosten ophalen bij 
de milieustraat van Meerlanden, Cruquiusweg 
47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Verwijdering auto Lijsterbeslaan-Iepenlaan
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Ex-Oranje Leeuwinnen komen bij 
Koninklijke HFC voetballen
Regio - Op zaterdag 5 januari 
2019 spelen de Ex-Oranje Leeu-
winnen, onder wie Anouk Hoog-
endijk, Dyanne Bito, Manon Melis 
en Kirsten van de Ven, tegen een 
geselecteerd vrouwen team uit 
de regio Haarlem. 
De wedstrijd wordt gespeeld 
om 12.00 uur en wordt om 14.30 
uur gevolgd door de traditione-
le Nieuwjaarswedstrijd mannen, 
Ex-Internationals KNVB tegen  
Koninklijke HFC Zaterdag 1. Bei-
de wedstrijden worden gespeeld 
op het hoofdveld van Koninklij-

ke HFC aan de Spanjaardslaan in 
Haarlem. 
De opwachting van de voormali-
ge Oranje speelsters is een novi-
teit voor de Nieuwjaarswedstrijd, 
al weer de 86e editie sinds 1923 
bij de oudste voetbalclub van Ne-
derland, de Koninklijke HFC. 
Een deel van de op 5 januari a.s. 
spelende heldinnen behaalde 
succes tijdens het EK 2009 (waar 
ze de halve �nale bereikten). Ze 
zijn een groot voorbeeld en inspi-
ratiebron voor de huidige Oran-
je Leeuwinnen en het vrouwen-

voetbal in Nederland in het alge-
meen. 
Mede door de huidige successen 
(Europees Kampioen 2017, Sport-
ploeg van het jaar 2017, plaatsing 
voor het WK in 2019) is de waar-
dering voor het vrouwenvoetbal 
groot en is het op dit moment de 
snelst groeiende sport in Neder-
land. 
Uiteraard zal ook de mannen-
wedstrijd, Koninklijke HFC Za-
terdag 1 tegen de Ex-Internatio-
nals KNVB op de eerste zaterdag 
van 2019 verrassingen opleveren.  

Lezing
Kennis Boek

Regio - Op vrijdagavond 7 
december geeft Nel Bijlmer 
om 19.30 uur,  aan de En-
gelandlaan 172 in Haarlem, 
een lezing  over het Kennis 
Boek, ook wel het Gouden 
Boek van de Gouden Tijd ge-
noemd. De lezing duurt zo’n 
1 ½ uur en is gratis.

Wanneer u zich aangespro-
ken voelt, bel mij op 06-
24759460 voor meer infor-
matie. 

Ansichtjes
Heemstede - Wie stuurt ze 
nog, ansichtkaarten? De mail is 
veel sneller dan de ‘echte’ post 
en via internet zijn talloze kaar-
ten in een vingerknip weg te 
sturen.
Overigens: waarom zou je uit 
je eigen woonplaats een kaart 
sturen? En naar wie? Soms 
verdient iemand zomaar een 
kaartje. Weer eens wat anders 
dan een appje. Wie weet be-
leeft het sturen van een onver-
valste ansichtkaart wel een re-
vival. Dat zou leuk zijn ‘an sich’. 
Uit Heemstede zou vast en ze-
ker ’t Molentje een van de kaar-
ten sieren. Of wandelbos Groe-
nendaal in herfstsfeer. 

Informatie of Sjaak Swart weer 
coach is van de Ex-Internatio-
nals KNVB, of er debutanten 
zijn, en bijvoorbeeld Pierre van 
Hooijdonk weer geselecteerd 
wordt, is nog niet bekend. Dat zal 
net als informatie over de spelers 
van de Koninklijke HFC Zaterdag 
1 de komende weken volgen. 
De online voorverkoop voor dit 
unieke evenement is te vinden 
via www.konhfc.nl. 
Toegangsprijzen via de online 
voorverkoop: 6- tot 18-jarigen 
€5,50 en vanaf 18 jaar €10,50; 
Toegangskaarten op 5 janua-
ri aan de kassa: 6- tot 18-jarigen 
€7,50 en vanaf 18 jaar €12,50; 
De toegang voor kinderen tot 6 
jaar is gratis, mits onder begelei-
ding van een volwassene. 

Kerstconcerten
•  Zaterdag 8 december 

Christmas Carols van The 
Anglican Singers, 20.15 uur 
in Oud-Katholieke kerk, 
Haarlem.

•  Uniek kerstconcert Voice 
Company Koor met KLM-
orkest, zondag 9 december 
in de Adelbertuskerk Haar-
lem-Noord, 16.00 uur. Toe-
gang 17 euro. Info: www.
hetvoicecompanykoor.nl.

•  Kerstmuziek componisten 
Andriessen en De Klerk, 
zondag 9 december door 
zeven jonge musici, in 
St. Josephkerk, Haarlem. 
15.30 uur. Toegang gratis.

•  Zondag 9 december Aiolos 
Ensemble in Huis te Ben-
nebroek, 15.00 uur. Entree: 
€10 via 06-11145323.

•  Koorjuwelen van Puisque 
tout Passe, zondag 9 de-
cember, 15.30 uur in het 
Noord-Hollands Archief, 
Haarlem. Toegang €15, 
www.puisquetoutpasse.nl.

•  Kerstconcert door kamer-
koor Zestien 
Wad, zondag 9 
december, 15.00 
uur, Lutherse 
kerk, Haarlem. 
Kaarten: €15, 
verkoop aan de 
zaal.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden op respectievelijk 11,12 en 
13 december openbare vergaderingen om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis 
aan het Raadhuisplein 1. U bent van harte 
uitgenodigd bij deze vergaderingen aanwezig 
te zijn.

Agenda commissie samenleving 
11 december
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 

11 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Voorschoolse voorzieningen peuters 

(A-stuk)
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten regio West-Kennemerland 
(A-stuk)

- Financieel overzicht en verzoek aanvullend 
krediet Plein1 (A-stuk)

- Participatie, rol van de raad
- Rapportage Sociaal Domein eerste hal�aar 

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

Paswerk en RegioRijder

- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Middelen 
12 december:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 12 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Nieuwe gemeenschappelijke regeling 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
2018 (A-stuk)

- Vaststellen belastingverordeningen 2019 
(A-stuk)

- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 
(A-stuk)

- Aanbieding Concept Regionaal Risicoprofiel 
en Concept Beleidsplan Risico- en 
Crisisbeheersing 2019-2022 (B-stuk)

- Bevindingen managementletter interim 
controle 2018 (C-stuk), (terugkoppeling 
auditcommissie)

- Managementrapportage 2018 
Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) op verzoek van D66

- MRA gezamenlijke actieagenda
- Spelregels en kaders budgetten nieuwe 

initiatieven
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Agenda commissie Ruimte 13 december:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 13 december 2018
- Spreekrecht inwoners
- Presentatie Omgevingswet
- Projectplan Omgevingsvisie 
 Bloemendaal-Heemstede (A-stuk)
- Projectplan Omgevingsplan Woonwijken 

Noordwest (B-stuk)
- Afhandeling bezwaarschrift aanpassing 

bebouwde komgrens N201 Cruquiusweg 
(A-stuk)

- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies decemberOmgevings-
vergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Ankerkade 3, wijziging lamellen bij 

appartementencomplex Havendreef, 
wabonummer 348195, ontvangen 19 
november 2018

- Glipper Dreef 199, uitbreiden clubgebouw, 
wabonummer 347893, ontvangen 19 
november 2018

- Herenweg ter hoogte van 8, het kappen 
van een boom , wabonummer 349167, 
ontvangen 22 november 2018

- Lanckhorstlaan 10, het plaatsen van een 
schuurtje voor fietsen, wabonummer 
347850, ontvangen 18 november 2018

- Manpadslaan 5, het uitbreiden van 
een woonkamer met een tuinkamer 
, wabonummer 345117 ontvangen 7 
november 2018

- Meermondpad, het kappen van 7 
populieren , wabonummer 349263 
ontvangen 22 november 2018

- Patrijzenlaan achter nr. 3 t/m 9, het kappen 
van twee bomen , wabonummer 349223 
ontvangen 22 november 2018

- Prinsenlaan 83, het kappen van een beuk, 
wabonummer 349034, ontvangen 20 
november 2018

- Spaarnzichtlaan 6, bemaling voor 
ondergrondse constructie, wabonummer 
347893, ontvangen 19 november 2018

- Zomerlaan 17B, vervangen bestaande 
shingles door een rieten kap, het 
plaatsen van dakkapellen en een kleine 
gevelwijziging , wabonummer 348477, 
ontvangen 20 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 275, het uitbreiden van 

de 1e verdieping, wabonummer 326777 
verzonden 28 november 2018

- Jacob van Campenstraat 51, het plaatsen 
van een dakopbouw en een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
338130 verzonden 29 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’.

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’.




