
De 
Heemsteder 
rondom de 
feestdagen

Heemstede – Voor Kerst 
en Oud- en Nieuw zijn an-
dere data van uitgifte aan 
de orde. De Heemste-
der verschijnt in de week 
voor kerst niet op woens-
dag maar op dinsdag 22 
december. Het aanleve-
ren van kopij en adver-
tenties voor die uitgave 
kan tot uiterlijk maandag 
21 december 12.00 uur. In 
de week voor de jaarwis-
seling komt de krant ook 
eerder uit. Niet op woens-
dag maar op dinsdag 29 
december. Aanleveren van 
kopij en advertenties dan 
ook graag een dag eer-
der, maandag 28 decem-
ber, voor 12.00 uur. 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Bel Martin van Ooyen:
0251-674433

of mail: info@verspreidnet.nl

Verspreidnet is met spoed 
op zoek naar

omgeving Julianaplein
Ook 50+ van harte welkom

omgeving Julianapleinomgeving Julianapleinomgeving Julianaplein

BEZORGERS!

Kerstexpositie 2015

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 12 december 2015 t/m 
zondag 3 januari 2016

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

KERSTMARKT!
Gezellige

IEDERE ZONDAG T/M 20 DECEMBER
VAN 12.00 - 17.00 UUR

ZONDAG OPEN!
Onvergetelijke voorstelling Loes en 
Marlie voor Mirjam de Ronde

Mirjam de Ronde heeft al 
25 jaar MS. Door deze ziek-
te is zij aan bed gekluisterd. 
Ze wordt verzorgd in verzor-
gingshuis Kennemerduin van 
Zorgbalans. Mirjam bezocht 
voor zij ziek werd graag en 
regelmatig het theater. Met 
de hulp van Stichting Am-
bulancewens en de Stads-
schouwburg Haarlem werd 
het initiatief geboren om Mir-
jam nog eens een keer van 
een middagje theater te laten 
genieten, omdat zij dit al heel 
lang niet meer kan doen.  Op 
6 december was het zover. 
Onder medische begeleiding 
van haar vaste verzorgende 
Petra Timmerman, twee me-
dewerkers van de ambulan-
ce, haar echtgenoot en haar 
zoon, werd zij ontvangen in 
de Stadsschouwburg van 
Haarlem. De Stadsschouw-
burg had speciale facilitai-

re maatregelen getroffen, om 
Mirjam in het bed de voor-
stelling te laten meemaken. 
Directeur Jaap Lampe heette 
Mirjam persoonlijk van har-
te welkom en overhandigde 
haar trots de allereerste CD 
met de liedjes uit de voorstel-
ling van Loes en Marlie. Een 
primeur. Mirjam kon haar ge-
luk niet op. In de zaal, voordat 
de voorstelling begon, werd 
zij als klap op de vuurpijl per-
soonlijk begroet door Brigit-
te Kaandorp, die nog even 
met haar sprak. Op het po-
dium kondigde Brigitte haar 
aan als haar speciale gas-
te, die zij van harte welkom 
heette. Mirjam genoot zicht-
baar van alles. Dit prachti-
ge initiatief was niet mogelijk 
geweest zonder alle inspan-
ningen van Stichting Ambu-
lancewens, haar verzorgende 
Petra Timmerman en last but 

Mirjam de Ronde met de cd, Petra Timmerman en directeur Jaap Lampe. 

Heemstede – Mirjam de Ronde had afgelopen zondag 
een onvergetelijke middag. Een prachtig initiatief ging 
als mooie kerstwens voor haar in vervulling. Zij mocht 
namelijk als speciale gaste een generale repetitie bij-
wonen van de Scrooge-voorstelling Loes en Marlie met 
Brigitte Kaandorp.

not least de fantastische me-
dewerking en verzorging van 
de Stadsschouwburg. Hulde 
en chapeau voor dit fantas-
tische initiatief. De kerstfami-
lievoorstelling Loes en Marlie 
is van 8 december tot en met 
3 januari te zien in de Stads-
schouwburg van Haarlem.
Meer hierover op:
www.scroogehaarlem.nl.
Bart Jonker
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

1.75
+ gratis saus
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Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

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

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  13 december:
ds. J.E.Th. Nak- Visser
Dienst van Schrift en Tafel. 
Aanvang 10.00 uur.
Kindercafé

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 13 december
(Derde Adventszondag)
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein: ds. A. Molendijk, 
dienst van Schrift en Tafel, 
m.m.v. de cantorij. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar; 
Kinderkring voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 13 december, 10u. 
Mevrouw kandidate Hanna 
Rijken, Utrecht

Zondag 20 december, 10u. 
Ds. E v/d Veen, Apeldoorn

Zondag 27 december, 10u. 
Kandidaat Douwe de Roest 
(Leiden)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 13 december 10u.
3e advent
dhr. H. Rolff
thema: Jezus de Levende

Zondag 20 december 10u.
4e advent
dhr. H. Rolff
thema: in de Geest van
Jezus

www.rafael-nehemia.nl

Na de wat oudere pleinen en 
straten gaan we nu een se-
rie beginnen over de Jan van 
Goyenstraat dat in de loop der 
jaren een veelzijdige winkel-
straat is geworden. Ze zijn er 
niet veel meer, maar een aan-
tal winkels hebben alle veran-
deringen in deze straat toch 
wel meegemaakt.

De toenfoto is uit de jaren 50, 
een ansichtkaart met toen 
nog minder en kleinere win-
kels. Ook het verkeer is van 
rustig in die tijd uitgegroeid 
naar een fl inke drukte in deze 
tijd, zoals te zien is op de nu-
foto van Harry Opheikens van 
december 2015.

De Jan van Goyenstraat loopt 
van de Jan Miense Molenaer-
plein naar het Adriaen van 
Ostadeplein. De wijk waarin 
de Jan van Goyenstraat ligt is 
ook wel bekend als de Schil-
derswijk.
Ook Jan (Josephsz.) van Goy-
en was een schilder en teke-
naar en leefde van 1596 tot 
1656. Hij schilderde o.a. land-
schappen, panorama’s en ri-
viergezichten. Jan Steen was 
o.a. zijn leerling.

De Schilderswijk is tot stand 
gekomen omstreeks 1920.
Diverse panden zijn uit deze 
periode al zou je dat met de 
moderne uitstralingen van nu 
haast niet zeggen.

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (1)

Volgende week gaan we aan 
de winkels beginnen.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-

ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom.

Komische dramafi lm
Op woensdag 16 decem-
ber kunt u kijken naar een 
komische dramafi lm, over 
een tiener die ondanks 
de van haar afhankelijke 
familieleden haar droom 
koestert. Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, en-
tree 7,- euro. Reserveren: 
(023)548 38 28 kies 1.

Traditioneel kerstdiner
Donderdag 17 december 
presenteert Casca Nova 
haar 5-gangenkerstdiner.
Het diner wordt dit jaar 
muzikaal omlijst door 
een afvaardiging van het 
Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest. Het menu: 
zalmmousse-rollade met 
mierikswortelsaus, helde-
re wildbouillon met kerst-
garnituur, tam konijnrug-
fi let met wildsaus op een 
bedje van wortelspaghet-
ti, asperges opgebonden 
met prei, kastanje-aard-
appelpuree met gevuld 
appeltje met jam, gebak-
ken krieltjes en gemeng-
de salade, advocaatbava-
rois, kaneelijs, witte cho-
colademousse, vers fruit 
en slagroom en een kopje 
koffi e met likeur.
Aan tafel vanaf 17.30 uur; 
de bar is open vanaf 16.30 
uur. Kosten: 26,- euro.
Aanmelden en betalen 
tot uiterlijk maandag 14 
december bij de receptie 
van Casca, Herenweg 96, 
Heemstede.
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Kerstshow Jan Makkes in Velserbroek
‘Zijn leven was wonderlijk, zijn werk nog meer’
Regio – Van zaterdag 12 de-
cember tot en met zondag 3 
januari kunnen kunstliefheb-
bers in Museumboerderij Jan 
Makkes te Velserbroek weer 
genieten van een wereld vol 
kleur op een unieke locatie. 
Aan de hand van veel eerder 
niet getoond werk krijgt de 
bezoeker een goede indruk 
van het talent, het unieke 
kleurgebruik en de mens Jan 
Makkes. Ongeveer 100 schil-
derijen,  pastels, tekeningen 
en gouaches worden ver-
toond in verschillende ruim-
tes in de Museumboerderij 
die speciaal hiervoor in kerst-
sfeer is gebracht. De toegang 
is gratis.
Jan Makkes (1935-1999) was 
als schilder bekend door zijn 
bijzondere kleurgebruik. Op 
de kerstshow is te zien dat 
hij in alle schilder- en te-
kentechnieken een meester 
was. Geen onderwerp was 
hem vreemd. Als er ergens 
werd gebouwd was Makkes 
er vaak bij om er tekeningen 
of schilderijen van te maken. 
Zowel lokale, Nederlandse 
als internationale onderwer-
pen zijn te zien op zijn schil-
derijen. 

Jan Makkes was meer dan 
een kunstenaar: door zijn 
contacten met wereldleiders 
die hem om zijn werk bewon-
derden wist hij veel te berei-
ken op het gebied van vre-
de. ,,Zijn leven was won-
derlijk, maar zijn werk nog 
meer’’, vertelt zijn weduwe El-
ly Makkes.  In de eeuwen-
oude museumboerderij waar 
Jan Makkes jaren woonde 
en werkte zijn veel foto’s van 
deze bijzondere kunstenaar 

te zien, zowel werkend als tij-
dens zijn ontmoetingen met 
de groten der aarde. Elly ver-
telt graag over Jan en geeft 
samen met anderen rondlei-
dingen door de eeuwenou-
de boerderij, die zowel bin-
nen als buiten een plaatje 
is. Uiteraard is het aanwezi-
ge werk van Jan Makkes te 
koop, net als het prachtige 
fotoboek over zijn leven. 
Wie een bezoek aan de mu-
seumboerderij wil brengen is 

van 12 december 2015 tot en 
met 3 januari 2016 welkom, 
dagelijks tussen 11.00 en 
18.00 uur aan Hofgeesterweg 
22a in Velserbroek. Buiten 
deze tijden is men na telefo-
nische afspraak welkom, bel 
hiervoor met 023-5376227. 
Parkeren kan op 100 meter 
afstand van de boerderij bij 
voetbalvereniging VSV aan 
de Hofgeesterweg.
Zie ook: www.museumboer-
derij-janmakkes.nl.

Geef de aarde door
en kom kerstknutselen

Regio - Kinderen uit de Meer- en Bollenstreek en Ken-
nemerland zijn zondag 13 december van 12.00–16.00 
uur van harte welkom om hun creativiteit te uiten op de 
jaarlijkse ‘kerst knutsel’ bij Tuincentrum De Oosteinde 
in Hillegom. De vrijwilligers van het WNF Regio-teams 
hebben weer een leuke activiteit bedacht. Dit jaar kun-
nen kinderen een kerstkrans van dennenappels ma-
ken met dieren erop. Ook zullen ze dennenappels met 
knip-, prik- en plakmethodes ‘omtoveren’ tot sneeuw-
uil, eekhoorn of vogel. De activiteit wordt mede moge-
lijk gemaakt door Tuincentrum De Oosteinde. De gehe-
le opbrengst komt ten goede aan het WNF. Rangers be-
talen 4,50 en niet-rangers 5,- euro voor een strippenkaart 
waarmee een kerstkrans, sneeuwuil, vogel of eekhoorn 
gemaakt kan worden plus een keer grabbelen (altijd 
prijs!). Voor meer informatie en opgeven (verplicht!) belt 
u naar 0172-518929 tussen 19.00 en 21.00 uur, of mailen 
naar meerenbollenstreek@wnfregioteam.nl.
Voor meer informatie: www.wnfmeerenbollenstreek.nl.

Kerst met 
Harmonie

St Michaël en 
In Between

Heemstede - Harmonie 
St Michaël en zangkoor In 
Between houden samen 
een kerstconcert en sa-
menzang. Dit gebeurt op 
zondag 13 december om 
16.00 uur in de H Bavo-
kerk te Heemstede.

De toegang tot het con-
cert in de kerk aan de He-
renweg is gratis. Er is wel 
een deurcollecte van het 
Rode Kruis bestemd voor 
vluchtelingen.

‘Gulden Mis’ in OLVH Kerk
Heemstede - Woensdag 
16 december om 10.00 uur 
wordt in de Onze Lieve Vrou-
we Hemelvaart Kerk aan het 
Valkenburgerplein de jaar-
lijkse Gulden Mis gevierd. De 
kerk wordt dan uitsluitend 
door een overvloed van kaar-
sen verlicht wat een prachtig 
effect geeft. De Gulden Mis 
wordt na de derde zondag 

van de Advent, op quarter-
temper-woensdag, gevierd.

Aan deze Mis wordt een bij-
zondere kracht en ‘Gouden’ 
(Gulden) zegen toegeschre-
ven vanwege het gedenken 
van Maria’s blijde verwach-
ting. Belangstelenden zijn 
hartelijk welkom. Na afloop is 
er koffie met wat lekkers.

Heemstede - Bij de Knut-
selclub kun je op woensdag-
middag 16 december samen 
met knutseljuffen Renate en 
Mariëlle een prachtig kerst-
stukje maken. Je bent wel-
kom van 13.30 tot 15.00 uur 
in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten per keer: 5,-; een 
kaart voor 5 keer kost 22,50.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aan-

melden: 023-548 38 28.
Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Kerststukje knutselen

Een groene kerst
Regio - Met de kerst staats steeds vaker wild op het me-
nu. Hoe duurzaam is wild, is het echt wild en is het echt 
Nederlands? Beebox voert in haar Groene Kerst-cam-
pagne actie voor een eerlijk en transparant kerstmenu. 
In Nederland wordt 12 miljoen kilo wild per jaar gegeten 
en dat is minder dan 1% van de totale Nederlandse vlees-
consumptie. Het meeste wild wordt in de herfst en win-
ter gegeten, want dat is de periode dat er op wild wordt 
gejaagd. In Nederland zijn ongeveer 30.000 jagers actief.
De kerstbox van Beebox bevat Nederlandse kwaliteits-
producten afkomstig direct van de boer, jager en visser. 
De producten zijn duurzaam, 100% Nederlands, biolo-
gisch geproduceerd of wild gevangen. 
Volgens stichting Natuur & Milieu heeft wild van alle 
soorten vlees de minste milieu-impact.
Voor meer informatie: www.beebox.nl/kerstbox.
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Deze mooie dame Brown is van de week de trotse 
moeder geworden van 7 (!) gezonde pups. Het is voor 
haar een zware zwangerschap geweest, mede omdat 
haar klierpakketten heel groot werden en zitten en lig-
gen steeds moeilijker werd. We hebben met de eigena-
ren nauw contact gehad om zowel moeders als de pups 
goed te kunnen vervolgen. Er was een aantal keer sprake 
van een vroege keizersnede, omdat het met Brown niet 
goed leek te gaan. Gelukkig is Brown een taaie en heeft 
ze zich er goed doorheen geslagen. We hebben de kei-
zersnede zo lang mogelijk uitgesteld om de pups een zo 
goed mogelijke kans te geven. 
Uiteindelijk is besloten 
om een keizersnede te 
doen aan het einde van 
de dracht vanwege de 
gezondheid van Brown, 
maar ook van de pups. 
We zijn blij dat we zo 
lang mogelijk gewacht 
hebben, want als je te 
vroeg een keizersnede 
doet, dan zijn de pups 
prematuur en is de kans 
op overleving klein. 
Gelukkig ging de kei-
zersnede zeer voorspoe-
dig en zijn er 7 pups ter 
wereld gebracht. Brown 
heeft de narcose erg 
goed doorstaan. Het 
was voor haar wel even 
schrikken om in één 
keer 7 pups bij zich te 
hebben. Wel nam al snel 
het moederinstinct al-
les over en begon ze de 
pups te wassen en te zo-
gen. Foto’s van de pups 
zijn te vinden op onze 
facebooksite en die van 
La Bella Vita Bullys.
Wij wensen Brown, de 
pups en de eigenaren 
veel succes toe in deze 
hectische kraamtijd.

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak

Dieren in 
het nieuws

Geboortenieuws in Heemstede

Heemstede - Eigenlijk is het te vroeg voor de Hellebo-
rus in deze rubriek maar hij mag gezien worden! De plant 
staat nu al volop in bloei. Helleborus oftewel de Kerst-
roos is meest een kerstplant. Ook als binnenplant goed 
te houden.
Als bij de binnenplant de knopjes snel opengaan, moet 
de Helleborus even op een koele plek staan om het pro-
ces iets te vertragen. De tuinplant kan een weelde van 
witte bloemen opleveren als deze in halfschaduw en in 
vochthoudende grond staat.
De Helleborus kan al vroeg bloeien - zo blijkt - terwijl an-
dere planten dan nog in diepe slaap zijn. De bloemen kan 
je in een stukje verwerken. Ze zijn ideale bodembedek-
kers, een genot voor de wintertuin.
De Helleborus–Kerstrozen is afkomstig uit bergach-
tige gebieden op zo’n 1900 meter hoogte. Te vinden in 
de Oostenrijkse Alpen, Zwitserland, Italië en ook in de 
Noord-Balkan. 
Marenka Groenhuijzen

Jazz met 
Simon Rigter 
in Zandvoort
Regio - Op zondag 13 de-
cember vindt het vierde jazz-
concert plaats van het 14e 
jazzseizoen van Jazz in Zand-
voort. Simon Rigter is te gast, 
een saxofonist die door velen 
wordt beschouwd als de bes-
te van zijn generatie.
Bezetting: Simon Rigter – te-
norsax, Johan Clement – pia-
no, Eric Timmermans – con-
trabas en Gijs Dijkhuizen – 
slagwerk.
Simon Rigter (Leiden, 1973) 
groeide op in een muzikaal 
milieu. Hij studeerde hij Si-

mon aan de conservatoria 
van Den Haag en Hilversum 
bij John Ruocco en Ferdi-
nand Povel, Simon heeft cd’s 
opgenomen met The Dut-
ch Jazz Orchestra, The Jazz 
Orchestra of the Concertge-
bouw, The Rotterdam Jazz 
Orchestra, Curtis Fuller, Sli-
de Hampton, John Marshall, 
Cees Slinger, Victor Kaihatu, 
Peter Beets, Ruud Breuls en 
vele anderen. Hij trad op met 
onder anderen George Cole-
man, Elvin Jones, Joe Cohn, 
Jim Rotondi, Nancy Mara-

no, Alvin Queen, Ferdinand 
Povel, Ruud Jacobs, Pim Ja-
cobs, Frans Elsen, Rob van 
Kreeveld, Peter Beets, Marco 
Kegel en toerde door China, 
Denemarken, Duitsland, Ier-
land, India, Israel, Jamaica en 
Japan.
Het concert start om 14.30 
uur en vindt plaats in thea-
ter De Krocht, Grote Krocht 
41 Zandvoort. 
Reserveringen:
www.jazzinzandvoort.nl,
info@jazzinzandvoort.nl,
023 531 0631.

Vroege kerstgroet
van Helleborus

Herfstfoto

Heemstede - Op vrijdag 11 december vindt een mode-
show plaats bij The Vintage Store.
Normaal is de winkel aan de Cruquiusweg niet geopend 
op vrijdagavond maar speciaal voor deze gelegenheid (ge-
organiseerd door Sparklesupport) gaan de deuren open.
De toegang is gratis en er is voldoende parkeer gelegen-
heid.
 
Op deze avond wordt op geheel eigen wijze kleding
geshowd. U wordt op deze avond ontvangen met een 
glaasje wijn. De deuren gaan open om 19.00 uur en de 
show begint een half uurtje later.
Er zijn een tiental mannequins en zij zullen de creaties op 
de catwalk aan u tonen.
Alle creaties met de thema’s metallics & prints komen zó 
uit de rekken bij TVS vandaan.

De gehele avond wordt met muziek omlijst door DJ
Igor Spee en de presentatie is in handen van Marciano
de Vlugt, deze man is al een attractie om naar te kijken 
en te luisteren. Een aantal mannequins heeft een dans-
achtergrond en zal op deze avond hun danstalent laten 
zien.
 
Nadat de modeshow is afgelopen kunt u een kerstoutfi t of 
iets anders aanschaffen.
The Vintage Store hoopt u vrijdag te mogen ontmoeten aan 
de Cruquiusweg 37A.

Ontvangen met een glaasje wijn

Modeshow bij
The Vintage Store
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Beëindiging sigarenspeciaalzaak 
Van der Wal na 80-jarig bestaan
Heemstede - In decem-
ber 2015 bestaat sigaren- 
speciaalzaak Van der Wal, 
de nostalgische winkel aan 
de Jan van Goyenstraat 4 te 
Heemstede, 80 jaar. Voor Ad 
en Anneke Van der Wal een 
bijzonder en tevens een mooi 
moment om te stoppen. Hun 
vader is de zaak begonnen in 

1935, als een van de eerste 
winkeliers in de Jan van Goy-
enstraat. Van 1935 t/m 1991 
was er tevens een postagent-
schap in de sigarenzaak ge-
vestigd.
Het winkeltje straalt nog nos-
talgie uit, aan de inrichting 
is in al die jaren niets ver-
anderd. Ze krijgen vaak van 

klanten te horen dat ze het 
ouderwetse winkeltje zo ge-
zellig vinden, een winkel als 
dit zie je vandaag-de-dag bij-
na niet meer. 
In de loop der jaren hebben 
er veel veranderingen plaats-
gevonden in de straat met 
buurtwinkels. De winkeliers 
woonden vroeger allemaal 
boven of achter hun zaak. 
Als zij per 1 januari 2016 met 
de zaak stoppen blijven zij in 
het pand wonen en betrek-
ken dan het kleine huidig 
winkeltje bij de woonkamer. 
De verkoop van Staatsloten 
en het stomerijdepot worden 
voortgezet door de DA Dro-
gist aan de overkant van de 
winkel.
Veel klanten vinden het na-
tuurlijk jammer dat ze gaan 
stoppen. Ze hebben in de 
loop der jaren een brede vas-
te klantenkring opgebouwd. 
Voor hen zal de sluiting van 
de zaak een hele verande-

Mogelijkheden rond het laatste afscheid

Rituelen voor
kinderen

Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Haarlem.
Tel. 023-5310 238

Heemstede - Bij belangrijke 
gebeurtenissen 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 dragelijker 
maken. Uit ervaring weten wij 
dat rituelen die je samen kunt 
beleven je kracht geven en 
verbinden. Iedereen die be-
trokken is, geeft op die ma-
nier steun aan elkaar. 
Het is goed om samen met 
kinderen te zoeken naar vor-
men van rituelen die ook hen 
raken. 
Denk hierbij aan het beschil-
deren van een kist, het mee-
nemen van een betekenisvol 
voorwerp naar een uitvaart, 
een ballon oplaten of een 
kaarsje aansteken. 
Ook Wereldlichtjesdag is een 
voorbeeld van een ritueel.

Wereldlichtjesdag
Op Wereldlichtjesdag staan 
we wereldwijd stil bij kinde-
ren van alle leeftijden die zijn 
overleden. Met elkaar eren 

wij de kinderen door een 
lichtje te branden. We noe-
men hun namen, luisteren 
naar elkaars verhalen en naar 
live muziek die helemaal past 
bij dit bijzondere moment. 
Deze lichtceremonie is een 
moment van troost door ver-
bondenheid en dient als een 
lichtpunt voor nabestaanden. 
Dit jaar is Wereldlichtjesdag 
op zondag 13 december. U 
bent welkom vanaf 18.45 uur 
in Huis te Zaanen, Orionweg 
1 in Haarlem. Aanvang: 19.00 
uur
 
In verband met de beperkte 
ruimte vragen wij u zich voor-
af aan te melden via info@
brokkingenbokslag.nl of op 
023-531 02 38. Het is fijn om 
te weten met hoeveel perso-
nen u komt en hoeveel kinde-
ren aanwezig zullen zijn. Voor 
de kinderen hebben wij een 
speciale activiteit gepland. 
Als u uw verhaal wilt delen, 
heel graag! Ook hiervoor kunt 
u zich aanmelden bij ons. 

“Geen kind is zo aanwezig als 
het kind dat wordt gemist” 

Manu Keirse

Discussie over visie winkelcentra
Heemstede - Het kwam al-
lemaal een beetje onwer-
kelijk over in de commis-
sie Ruimte van 3 december. 
Er was een keurig opgesteld 
rapport door bureau DTNP 
over de gewenste ontwikke-
lingen op en rond de Heem-
steedse winkelgebieden. Het 
bureau kon putten uit eerde-
re onderzoeken. Veel nieuws 
stond er niet te lezen in het 
rapport. De focus tijdens de 
discussie lag vooral op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat. 
Het onwerkelijke zat hem 
vooral in de visie die naar vo-
ren kwam waarin de Binnen-
weg een grote trekker nodig 
heeft (lees: supermarkt). Het 
bericht van diezelfde dag, 
dat de Vomar afziet van deze 
trekkersfunctie, sloeg een gat 
in het rapport. Discussiëren 
over een visie die nu deels 
was onthoofd. Manmoedig 
wisten alle fracties nog van 
alles in te brengen, al was 
dat niet zo eenvoudig. Het 
college had het rapport aan-
geboden als een tussenstap 
om te komen tot een totaal-
visie voor alle Heemsteed-
se winkelstraten. Er werden 
in het rapport geen sugges-
ties gedaan waarop de poli-
tiek kon vuren. HBB zag nog 
graag als aanvulling in de 
vervolgstap dat goed onder-
zocht wordt wat de voor- en 
nadelen zijn als het noorde-
lijk deel weer in twee richtin-
gen berijdbaar wordt. Vooral 
het veiligheidsaspect is daar-

bij van belang. De heer Janus 
sprak namens de winkeliers. 
Hij onderschrijft het rapport. 
En pleit voor behoud en ver-
steviging van het winkelbe-
stand. 
Het blijft jammer dat de win-
keliers niet massaal verte-
genwoordigd zijn. Vooral de 
grootwinkelbedrijven praten 
niet mee. Veel kleine onder-
nemers zeggen te weinig te-
rug te zien van hun ideeen. 
Radix (VVD) wilde wel weten 
wat al dat onderzoeken tot 
nu toe hebben gekost. Daar-
op kwam niet direct een ant-
woord. Maas (PvdA) vroeg of 
het door wethouder Ates ge-
schetste tijdpad wel wordt 
gehaald. “Komen er nu ein-
delijk echte antwoorden en 
oplossende voorstellen?” Hij 
zag weinig nieuws in het rap-
port.

In zijn antwoord ging Ates in 
op het doel van dit tussen-
rapport. “We hebben 7 ver-
volgonderzoek onderwerpen 
benoemd. We gaan die tot in 
detail uitwerken. Het ligt voor 
de raad klaar in maart 2016.” 
Verschillende fracties betwij-
felen of er met deze snelheid 
wel de juiste antwoorden ko-
men.
GroenLinksvoorman Erik 
de Zeeuw zag liever dat het 
goed gebeurde dan snel. 
Hij vroeg opnieuw aandacht 
voor veiligheid alsook het te-
rugdringen van het autover-
keer. Hij is van mening dat 

een grote supermarkt niet 
de grote trekker is waar zo 
hoog over wordt opgegeven. 
Hij was de enige die ook aan-
dacht vroeg voor andere win-
kelgebieden. Klaasen (D66) 
vond dat er in 5 jaar tijd wei-
nig voortgang was geboekt. 
Net nu zijn partij wilde mee-
gaan in de bouw van de Vo-
mar op de Eikenlaan/Bin-
nenweg ziet de Vomar er 
zelf vanaf. Wel zag hij brood 
in het opheffen van het een-
richtingsverkeer op de Bin-
nenweg-noord. Maas stelde 
vast dat de Vomar het colle-
ge voorbij was gelopen en wil 
nu dat het college en de raad 
een eigen koers gaan varen. 
“Zet die Vomar nu even uit 
uw hoofd”, besloot hij zijn bij-
drage. Stam (VVD) had het 
moeilijk daar haar partij de 
grootste voorstander was van 
de Vomar-vestiging. Het was 
dus slikken dat Vomar zelf de 
stekker er uit trekt. Ze bleef 
wat om de brei heen draai-
en wat Van Vlijmen (CDA) de 
opmerking ontlokte: “Wat u 
nu allemaal nog zegt is niet 
meer relevant.”
Uiteindelijk gaven alle partij-
en wethouder Ates de ruim-
te om verder te gaan en in 
maart met een volledig rap-
port te komen waar nu wel 
oplossingen in staan. Het 
vervolgrapport zal moeten 
uitgaan van wat er nu is en 
hoe dit versterkt kan worden. 
De discussie duurt voort.
Eric van Westerloo

ring teweeg brengen, voor-
al in de dagindeling. Ad en 
Anneke danken al de trou-
we klanten heel hartelijk voor 
hun jarenlange klandizie en 
vertrouwen. Zij hopen u in de 
maand december dan ook al-
lemaal nog even te zien. Wel-
licht zoekt u nog een cadeau 
voor de feestdagen. Zij geven 
flinke kortingen op veel van 
de artikelen. 
Voor de Staatsloterijtrekking 
van 31 december kunt u er 
voor de laatste keer terecht. 
Er zijn grote prijzen te winnen 
en wie weet valt er bij Van der 
Wal weer eens een heel grote 
prijs. In het verleden is dit al 
vele malen gebeurd. Dit zou 
een mooie afsluiting zijn van 
de 80-jarig aanwezigheid in 
de Jan van Goyenstraat. 
Jan van Goyenstraat 4, Heem-
stede, telefoon 023-5286421.
Eric van Westerloo

Malle Babbe
Regio - Vrouwenkoor Mal-
le Babbe geeft met dirigent 
Leny van Schaik een kerst-
concert op zondag 13 de-
cember.

Dat vindt plaats in de Nieu-
we Kerk, Nieuwekerks-
plein, Haarlem.

Het begint om 15.00 uur en 
u kunt genieten van glüh-
wein, warme thee, gezel-
ligheid en natuurlijk de al-
lermooiste kerstliedjes die 
Leny van Schaik op haar 
unieke wijze zal begelei-
den. De toegang is gratis, 
collecte bij de uitgang.

www.vrouwenkoormalle-
babbe.nl





 
10   9 december 2015

Pannenkoekenhuis ‘De Konijnenberg’ 
oudste horecazaak van Heemstede
Heemstede - Geen hore-
cagelegenheid in Heemste-
de kan tippen aan zo’n lange 
staat van dienst als De Konij-
nenberg. Het 155-jarig jubile-
um wordt nu gevierd.
De geschiedenis gaat zelfs 
terug tot 1737. In dat jaar 
werd de woning van de 
plaatselijke ‘Duinmeier’ om-
gebouwd tot herberg. De 
duinmeier hield toezicht op 
de duinen vanuit zijn huis op 
een duintop. Een ideale plek 
voor een horecagelegen-
heid. Hooggelegen had men 
uitzicht op de duinen, Groe-
nendaal, en de Haarlemmer-
meer. Voor een ondernemer 
was het van belang dat de 
zaak aan de verkeersader, 
de Herenweg, lag. Al het ver-
keer van Haarlem naar Lei-
den passeerde De Konijnen-
berg. De naam van de her-
berg was in aanvang de Ko-
nijnsberg. Er zaten ongetwij-
feld veel konijnen in de duin-
rijke omgeving. Dat verklaart 
mogelijk de naam. Als de lo-

kale bewoners daar een bor-
reltje gingen drinken spraken 
zij over “Wij gaan een konijn-
tje vangen”. Wie de eigenaar 
ook was: de naam bleef be-
staan. In 1850 was het ge-
bouw in slechte staat en werd 
er een nieuw pand gebouwd 
recht aan de overkant van de 
weg. Het gebouw, dat open-
de in 1860, kennen wij nu als 

Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg. In de 19e eeuw 
was het vooral een volks ca-
fé en pleisterplaats voor ver-
moeide of dorstige passan-
ten. Een ver familielid van de 
huidige eigenaar, Marco Ui-
tendaal, werd in 1884 eige-
naar. In 1925 werd de zaak 
verkocht aan de familie (hoe 
toepasselijk) Knijnenburg. Na 
50 jaar ging de zaak opnieuw 
over op de familie Uitendaal. 
Tot op de dag van vandaag 
is dat nog steeds zo. Intus-
sen is de aandacht meer ver-
legd van café naar restaurant 
met als specialiteit natuurlijk 
de beroemde pannenkoeken 
van Marco Uitendaal. Marco 
volgde zijn oom op. Het zou 
natuurlijk heel apart zijn als 
een van Marco’s zonen het 
bedrijf op termijn wil overne-
men. Als een derde generatie 
Uitendaals het bedrijf voort-
zet, is ook dat weer uniek. 
Op de bijgaande foto (jaren 
50) is te zien dat er in de zo-
mer op de stoep naast ijs ook 

bromfietsbrandstof werd ver-
kocht.
Zeven dagen per week staan 
Marco en zijn brigade klaar 
voor zijn gasten. Een prach-
tig stukje Heemsteedse ge-
schiedenis wordt de komen-
de maanden herdacht met 
leuke acties voor de bezoe-
kers. Nostalgische place-
mats, een wedstrijd, hoe ziet 
jouw pannenkoek eruit over 
155 jaar? Geslaagden voor 
hun zwemdiploma in Zwem-
bad Groenendaal krijgen er 
een pannenkoekendiploma 
bij. Een spaaractie voor vas-
te gasten, een driegangen ju-

bileummenu voor 14,95 euro. 
Bij ieder kinderijsje een origi-
nele Konijnenbergtattoo voor 
de kinderen. De Konijnen-
berg doet hierbij een foto-
oproep naar uw herinnering 
aan de Konijnenberg door de 
jaren heen. Mail of stuur uw 
’fotoherinnering’ naar De Ko-
nijnenberg. (met duidelijk uw 
naam en adresgegevens) De 
mooiste foto’s verschijnen in 
de krant.
Pannenkoekenhuis De Ko-
nijnenberg, Herenweg 33, 
Heemstede 023-5848096, 
www.dekonijnenberg.nl.
Eric van Westerloo

Novib en de Wereldwinkel helpen bij de 
opbouw van een menswaardig bestaan

Heemstede - Iedereen ver-
dient de kans om een mens-
waardig bestaan op te bou-
wen. Oxfam Novib en We-
reldwinkels werken aan deze 
doelstelling. Een op de negen 
mensen in de wereld gaat 
met honger naar bed. Omdat 
het voedsel oneerlijk is ver-
deeld.
Maar veel mensen in ont-
wikkelingslanden hebben de 
energie en inzet om iets aan 
hun situatie te doen. Als ze 
de kansen maar krijgen. Die 
kansen biedt Oxfam Novib. 
Een onderdeel van de we-
reldwijde ontwikkelingsorga-
nisatie Oxfam. Ze werken in 
meer dan 90 landen aan ar-
moedebestrijding. Samen 
met lokale partners onder-
zoeken ze de behoeften en 
uitdagingen ter plekke. Aan-
pak en hulp worden afge-
stemd.
In veel landen steunt Oxfam 
Novib onderwijs door do-
centen op te leiden. Boeren 
wordt geleerd hoe ze door 
middel van irrigatie ook in 
droge tijden hun land kun-
nen bewerken. In afgelegen 
dorpen worden watertaps 
aangelegd. Boeren en arbei-
ders ontvangen microkrediet. 
Hiermee kunnen zij een be-
drijf starten.
In het Midden-Oosten en 
Afrika woeden verschillende 

religieuze en politieke con-
flicten. Burgers lijden on-
der het geweld. Oxfam Novib 
zorgt voor voedsel, schoon 
drinkwater en onderdak in 
vluchtelingenkampen. Sani-
taire voorzieningen worden 
aangelegd. Azië is gevoe-
lig voor natuurrampen, als 
gevolg van klimaatverande-
ring. Novib helpt aldaar men-
sen om zich te beschermen 
tegen natuurrampen. Een 
duurzame investering zoals 
het planten van mangrove-
bos aan de kust zorgt ervoor 
dat de bevolking beschermd 
is tegen overstromingen. De 
landbouwgrond van kleine 
boeren en arbeiders blijft in-
tact en vissers behouden hun 
bron van inkomsten. 

De Wereldwinkel staat voor 
handel die ontwikkelt. De 
winkel verkoopt dan ook pro-
ducten van kleine producen-
ten uit Afrika, Azië en Mid-
den-Amerika. Producten in 
de Wereldwinkel zijn tegen 
fairtradecondities ingekocht. 
Wereldwinkel Heemstede 
verkoopt ook de Novibka-
lender en de Novibkaarten. 
Met de aankoop steunt u Ox-
fam-Novibprojecten. Wat is 
er mooier dan in deze de-
cembermaand daaraan uw 
bijdrage te leveren? De We-
reldwinkel Raadhuisstraat 29 

is open van dinsdag t/m za-
terdag en tot de Kerst ook op 
maandagmiddag.

Hond uitlaten in Groenendaal wordt iets beperkt
Heemstede - De gemeen-
te en de vrienden van Groe-
nendaal zijn de grote aantal-
len honden in het bos zat. Het 
Groenendaalse bos is het af-
valputje van de regio gewor-
den. Waar elders streng wordt 
gehandhaafd is Groenendaal 
een eldorado voor honden-
bezitters. Vooral de honden-
uitlaatservices is velen een 
doorn in het oog. Met enige 
regelmaat lopen deze bedrijf-
jes met zes tot tien honden 
in het bos.
Er is vastgesteld dat in het 

deel waar de honden mo-
gen komen de vegetatie flink 
te lijden heeft. Ook de fau-
na zou achterlopen bij het 
gebied waar honden mogen 
komen. Jonge aanwas wordt 
vertrapt of uitgegraven. De 
gemeente neemt maatrege-
len. Er mogen niet meer dan 
drie honden gelijktijdig wor-
den uitgelaten. Uit de gege-
vens van de hondenbelas-
ting blijkt dat slechts één in-
woonster vier honden be-
zit. Drie inwoners hebben 
er drie, 600 mensen hebben 

twee honden in huis. Onge-
veer 1000 inwoners hebben 
één hond. De inwoonster met 
4 honden kwam inspreken in 
de commissie middelen op 2 
december. Zij vroeg een ont-
heffing maar kreeg die niet. 
“Nou dan loop ik tweemaal 
of vraag iemand mee te lo-
pen dan is het ook opgelost”, 
betoogde zij.
Anders was het voor me-
vrouw Ruts uit Hoofddorp. 
Zij heeft een hondenuitlaat-
service en wordt in haar be-
staan bedreigd. Ook zij kreeg 
niets voor elkaar in de com-
missie. Een ander pleitte voor 
privileges voor Heemstede-
naren. “Wij betalen hier OZB- 
en hondenbelasting dus daar 
mag iets tegenover staan.” 
Op voorstel van de VVD 
wordt door het college geke-
ken of ergens in Heemstede 
een plek is waar wel meerde-
re honden gelijktijdig kunnen 
worden uitgelaten. Dat er al 
bordjes hangen met de nieu-
we spelregels, nog voordat 
de politiek iets heeft beslo-
ten, vond burgemeester Hee-
remans niet in de haak. 
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Wilhelminaplein zondag 13 december:
Dickens kerstmarkt wordt groots opgezet 
Heemstede – Er lopen zon-
dagmiddag 13 december 
weeskinderen rond, kastan-
jeverkopers, schoorsteenve-
gers, ‘gekken’ en marktkoop-
lieden, maar ook kantoorkler-
ken, deftige notabelen en de 
bekende fi guren uit de boe-
ken van Charles Dickens. De 
geuren van punch, houtvuur-
tjes en gepofte kastanjes ko-
men van de kerstmarkt, waar 
achter de veertig kramen ver-
kopers staan in kleding uit de 
jaren 1840-50. Ja, Heemste-
de wordt echt Dickensfan op 
zondag 13 december op de 
Dickens Kerstmarkt op het 
Wilhelminaplein en de Cam-
plaan. 
Jan Willemink, voorzitter van 
de Community Service Ro-
taryclub Heemstede, organi-
seerde al jaren met Marcel 
van Duivenbode de Kunst & 
Kitschmarkten in de garage 
waar nu nog Dorcas zit. Om-
dat Willemink ook  bestuur-
der is van het hofje ‘In den 
Groenen Thuijn’, aan de War-
moesstraat in Haarlem, werd 
zijn medewerking jaren gele-
den gevraagd door Helma de 
Hoog van de organisatie van 
de Haarlemse Pieckmarkt om 
het hofje bij die markt te be-

trekken. Nu de Kerstmarkt in 
Haarlem niet meer gehouden 
wordt en Helma nog wel het 
Dickensvirus heeft, onder-
steunt zij de Dickens Kerst-
markt in Heemstede met haar 
energie en relaties. In de re-
gentenkamer van het hofje, 
waarin Dickens zich zou thuis 
voelen, hoorde de Heemste-
der van de nieuwe plannen 
voor de Dickens Kerstmarkt 
in Heemstede. Marcel van 
Duivenbode vertelt over de 
Gelderse Roos, die met dertig 
sfeerfi guren, gekleed in Dic-
kensoutfi t optreden zoals ze 
straks ook in Deventer doen. 
Hoe deze kerstmarkt op het 
Wilhelminaplein en Camp-
aan uitgegroeid is van enke-
le kramen naar nu in 2015, 
veertig kramen waar Dickeri-
aanse sfeerfi guren verkopen 
wat 150 jaren geleden ook 
heel gewoon gegeten werd 
op dat eeuwenoude markt-
plein. Erwtensoep, glühwein, 
chocolademelk, rösti, poffer-
tjes. Willemink vult aan dat er 
twee kerken meedoen. In de 
Oude Kerk houdt de voorzit-
ter van de Rotaryclub, nota-
ris Edzo Huisman, een wel-
komstwoord, vertelt domi-
nee Pieter Terpstra kerstver-

halen en zal Dick Kooiman, 
bestuurslid Dickens Fellow-
ship Haarlem Branche het 
Dickensverhaal vertellen. Be-
langrijk voor Dickensfans! Te-
vens kunt u korte concerten 
bijwonen en speelt Nico Ver-
loop tussendoor op het orgel. 
In de Pinksterkerk geeft 
het Symfonisch Blaasorkest 
Heemstede een kerstcon-
cert, zingt het koor Take it
easy en het koor Ladies Me-
lody. Op de kerstmarkt, die 
begint om 12.00 uur, zijn bij-
na voortdurend optredens 
van koren met als hoogte-
punt een veiling met een bij-
zonder stuk, een parelcol-
lier, die begint met een bod 
van 300 euro. Kijk maar vast 
in de etalage van Atelier NW 
Wilhelminaplein 32. Unie-
ke kerstzegels zijn te koop 
aan de Camplaan bij Postze-
gelhandel Hollands Glory en 
u kunt op de kiek met Dic-
kens fi guren. De schapen-
hoedster loopt over het plein 
en het fi etsduo Rock & Roll, 
vorige jaren het meest ge-
fotografeerd, speelt tijdens 
het fi etsen op hun koperen 
blaasinstrumenten. De toe-
gang is gratis, alle kosten die 
de Rotary vooraf moest ma-

ken om deze kerstmarkt mo-
gelijk te maken, zijn al be-
taald voordat ze eraan begin-
nen, dus alle opbrengst gaat
direct naar het goede doel, 
het Hospice Huis Heemste-
de op de grens met Haarlem. 

Het programmablad is inmid-
dels verspreid in Heemste-
de door de postduiven van 
Paswerk. Heel wat te bele-
ven dus op de Dickens Kerst-
markt zondag!
Ton van den Brink

Global Workforce,
aan het werk

‘Global Workforce’. Een van de meest veelbelovende initia-
tieven voor Syrische vluchtelingen.
Ik ben ervan overtuigd dat de meeste van de Syrische 
vluchtelingen in Nederland vooral bezorgd zijn om toe-
komst en die van hun kinderen. Ze willen niet achterover 
leunen en vertrouwen op materiële en logistieke steun van 
de overheid.
Een van mijn vrienden vertelde me over het initiatief van 
een aantal Syriërs samen met een groep vrijwilligers uit Ne-
derland om aan de ene kant de Nederlandse arbeidsmarkt 
te stimuleren door gesprekken te organiseren tussen Syri-
sche vluchtelingen en bedrijven, fabrieken en instellingen.
Minder dan drie maanden geleden begon dit initiatief door 
het afvuren van een pagina op social media onder de naam 
‘Global Workforce’.
Syrische vluchtelingen die willen kijken naar mogelijkhe-
den voor werk kunnen contact opnemen met het vrijwilli-
gersteam om vaardigheden en ervaring aan te bieden. Het 
is een openbare dienst voor bedrijven en instellingen die op 
zoek zijn om hun personeelsbestand aan te vullen.
Deze vrijwilligers, Nederlandse en Syriërs, geloven dat het 
initiatief van vluchtelingen mede zorg zal dragen dat in de 
nabije toekomst een vluchteling in staat om een actief aan-
deel in de samenleving te hebben. 
Ik denk dat dit initiatief meer bereikt met extra ondersteu-
ning. Als het bekend wordt in 
alle sociale kringen dan lukt het 
om hoop te creëren voor vluch-
telingen die zich willen ontwik-
kelen.
Dat zal hen uit hun positie ha-
len als ‘gasten’ en bovendien 
helpt het hen om actief te wor-
den. Zo keren ze een negatieve 
situatie om naar een positieve.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

Links: Marcel van Duivenbode en rechts Jan Willemink.

Mystique maakt je mooi!
Heemstede - Op zoek naar 
die ene rok om je winter-
garderobe compleet te ma-
ken? De eerste uitnodiging 
voor een decemberfeest net 
ontvangen? Binnenkort een 
trouwpartij en op zoek naar 
een bijzondere hoed of com-
plete outfi t?
Mystique, op het hoekje van 
de Koediefslaan en de He-
renweg, heeft het!
Prachtige merkkleding, nieuw 
of bijna nieuw, voor een pret-
tige prijs. Klassekleding van 
mooie merken als Pauw, Ar-
mani, Dolce & Gabbana, Marc 
Cain, Sarah Pacini etc. Nau-
welijks gedragen schoenen 
en laarzen van Panara, Shab-
bies, Prada, Warmer etc. Alles 
vaak voor minder dan de helft 
van de nieuwprijs.
Bij Mystique waan je je in een 

schatkamer en krijg je zin in 
de winter. Zoveel moois is 
er te zien! Prachtige jasjes, 
comfortabele winterjassen, 
behaaglijke truien en ves-
ten, rokjes en blousjes in de 
mooiste winterkleuren. Moei-
lijk om te kiezen.
Bijzonder bij Mystique is de 
uitgebreide collectie gele-
genheids- en feestkleding. 
Als enige in de regio heeft 
Mystique het hele jaar door 
een enorme keuze in feeste-
lijke kleding.
Mystique is al meer dan 25 
jaar een begrip in Heemste-
de en ver daarbuiten.
Kom een kijkje nemen in de 
winkel en laat u inspireren en 
adviseren!
Herenweg 142/hoek Koe-
diefslaan Heemstede. 023-
5286271. www.mystique2.nl

Vocaal mannenkwintet Nieuwe Kerk
Regio - Op zaterdag 12 de-
cember treedt in de serie 
Nieuwe Kerk Concerten te 
Haarlem het vocaal ensem-
ble ‘La Notte’ op.
De vijf leden van dit ensem-
ble hebben zich toegelegd 
op het zingen van liederen uit 

de renaissance tot aan close-
harmony. La Notte is bekend 
van festivals voor oude mu-
ziek en diverse concertseries. 
In de Nieuwe Kerk brengen 
ze een melange van romanti-
sche liederen en kerstreper-
toire. Zo zijn liederen te ho-

ren van Thomas Tallis, Franz 
Schubert, William Byrd en 
Vaughan Williams. Het con-
cert begint om 15.30 uur. De 
toegang is gratis. Er is een 
deurcollecte. Nieuwe Kerk, 
Nieuwekerksplein te Haar-
lem.

Petra van Ooijen adviseert u.
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Vomar definitief niet op de Eikenlaan/Binnenweg
Heemstede - De kogel is 
door de kerk. De ontwikke-
laar Hoorne B.V. (namens de 
Vomar) heeft een pact geslo-
ten met Elan Wonen. Op 3 
december tekenden de twee 
directeuren Shaapman na-
mens Elan en Hermans na-
mens Hoorne daartoe een in-
tentieovereenkomst. Zij slaan 
de handen in een. Ze zijn 
voornemens een winkel te 
bouwen plus woningen/ap-
partementen aan de Cruqui-
usweg, ook bekend onder de 
naam plan Slottuinen.
Hoorne bouwt voor de Vomar 
een Supermarkt van 1750 
m2. Boven de winkel komt 
een flink aantal appartemen-
ten. Bijzonder voor Heem-
stede is dat ongeveer 60% 
van de woningen uit socia-
le huurwoningen zal bestaan. 
Deze woningen en appar-
tementen worden beheerd 
door Elan Wonen. De wonin-
gen in de vrije sector worden 
door Hoorne B.V. gebouwd 
en verkocht tegen een prijs 
van rond de 400.000 euro. De 
plannen zijn nog verre van 
uitgewerkt. Tekeningen zijn 
er nog niet. Wel hopen beide 
bedrijven enige vaart achter 
de plannen te zetten.
Directeur Heeremans van 
Hoorne B.V. liet weten dat 
hij zich niet langer richt op 
de locatie Eikenlaan/Binnen-
weg. Wat daar wel gaat ko-
men weet hij nog niet. De 
geplande bouw van klein-
schalige voorzieningen voor 
op- en overslag is ook van 
de baan. De markt voor be-
drijf- of kantoorpanden zit 
op slot. Wethouders Ates op-
perde dat het terrein moge-

lijk kan dienen als parkeer-
terrein voor de Binnenweg-
bezoekers. 
Volgens Heeremans is deze 
locatie als vestiging voor een 
supermarkt een gepasseerd 
station. 
HBB werd na de laatste ver-
kiezingen de grootste par-
tij. Zij bedong in het college 
niet mee te werken aan een 
grootschalige winkel aan de 
binnenweg. Coalitie partijen 
CDA en VVD gingen hiermee 
akkoord en hielden zich aan 
hun afspraak.
“Wachten op een volgend 
college zou voor ons veel te 
onzeker zijn en te lang gaan 
duren. Dat de situatie na de 
verkiezingen van 2017 zal 
veranderen is allerminst ze-
ker.
De nu gevonden locatie is 
voor ons eenvoudiger te ont-
wikkelen tegen minder kos-
ten,” verklaarde Heermans 
de keuze. “Al zouden wij als-
nog mogen op de Eikenlaan 
dan kiezen wij er toch voor 
een heel nieuw bedrijf bij de 
Slottuinen.”  
Wat de ontsluiting van het 
gebied betreft hebben de 
beide directies goede hoop 
dat het kan aantakken aan de 
Cruquiusweg. Uit gesprek-
ken met de provincie bleek 
dat deze niet onwelwillend 
tegenover dit verzoek staan. 
Het Heemsteedse bestem-
mingsplan moet nog wel ge-
wijzigd worden. De bestaan-
de Vomar aan de Binnen-
weg wordt uitgebreid met de 
voormalige fotozaak Engel. In 
de dan ontstane ruimte blijft 
een ruime Vomar supermarkt. 
“Het is en blijft een buurtsu-

Brug IJsbaanpad: nieuw burgerparticipatieproject lijkt geboren
Heemstede - De bewo-
ners met hun achtertuin aan 
het kleine stukje water aan 
de Wagnerkade veerden 
op, toen zij hoorden dat het 
kleine bruggetje van het IJs-
baanpad gerenoveerd zou 
worden. Als de gemeente 
de brug hoog genoeg maakt 
kunnen zij er met boten on-
derdoor.
Een ligplaats aan de achter-
tuin is nooit weg en wat voor-
al van belang bleek, tijdens 
de inspraak over dit onder-
werp, dat de huizen zo meer 
waard worden. Volgens de 
insprekers zou dat ook goed 
zijn voor de gemeente via ex-
tra te heffen OZB. Aan de 
overzijde zagen omwonen-
den plaats voor meer bo-
ten. De inkomsten, 130 eu-
ro per schip per jaar, zou ook 
nog eens terugvloeien in de  
gemeentekas. Daarmee zou 
de brug na 40 jaar zijn be-

taald. Inspreker Westendorp 
wilde en passant ook fietsers 
weren op het pad. De brug 
mag ook weer niet té hoog 
worden want dan hebben er 
bewoners er teveel last van. 
Hij wist dat de bestaande 
brug er al 40 jaar lag. Daar-
voor was het een vrije door-
gang naar de Bronsteevaart. 
Dat is bezijden de waarheid, 
want voor de huidige brug 
lag er al een betonnen ver-
sie die toegang gaf tot de ijs-
baan. 
Men kwam met een voor-
stel er een draaibrug van te 
maken zodat zij de brug zelf 
kunnen bedienen. De kosten 
konden ook veel lager dan de 
gemeente nu heeft begroot. 
Het opnieuw aanbrengen van 
een toplaag volstaat volgens 
de gemeente, al kost dat 
rond de 60.000 euro. Raads-
lid Van Vlijmen vroeg zich af 
of de belanghebbenden zelf 

financieel wilden bijdragen. 
Dat wilde de inspreker wel. 
De politiek deed niet lastig 
en droeg wethouder Hooij op 
om met de bewoners samen 
iets te bedenken. Een nieuwe 

burgerparticipatieproject lijkt 
geboren. Wethouder Hooij 
gaat uitzoeken wat de buurt 
er van vindt. Zij komt hier 
later op terug.
Eric van Westerloo

per” volgens Heeremans.Voor 
de politiek kwam het bericht 
als een verrassing. Een kor-
te rondgang langs de politiek 
leerde dat partijen niet af-
wijzend tegenover het nieu-

we plan staan. Wat dit bete-
kend voor de ambities van de 
Binnenweg, besproken in de 
commissie ruimte, leest u el-
ders in deze krant. 
Eric van Westerloo

I     Toppop: bonte muziekavond als jaarafsluiting!
Regio - Wie heeft er geen 
jeugdherinneringen aan het 
televisieprogramma Toppop 
uit de jaren 70 en 80? Die 
herinneringen komen nu tot 
leven tijdens de hilarische 
show I Love Toppop op 10, 11 
en 12 december in het Haar-
lemse Patronaat. 

Theatergroep Eglentier, de 
band Als de Brandweer en 
een heus Penney-showbal-
let van Danshuis Haarlem 
maken samen I Love Top-
pop. Deze muzikale en the-
atrale hommage aan legen-

darische muziektelevisiepro-
gramma’s, met memorabe-
le optredens uit vervlogen tij-
den, wordt live neergezet op 
het grote podium. 

Het verhaal: Toppop is in ge-
vaar. MTV komt op de kabel, 
met videoclips. Dat betekent: 
geen playback-optredens 
meer op tv en als een artiest 
niet kan komen, ook geen 
dans meer door het showbal-
let van Penney. Om hun toe-
komst veilig te stellen, gaan 
Ad en Penney (gespeeld door 
acteurs) op pad. Ze vragen 

hulp aan Chiel Montagne, ze 
bezoeken Van Oekel’s Disco-
hoek en komen via Thommys 
Pop-Show bij Countdown te-
recht. Weet Adam Curry de 
oplossing?

I Love Toppop donderdag 10 
(feestelijke première!), vrij-
dag 11 en zaterdag 12 (bijna 
uitverkocht) december 2015 
in Patronaat, Zijlsingel 2 te 
Haarlem. De show start om 
20.45 uur. Aansluitend: lekker 
dansen op muziek van toen! 
Kaarten: www.patronaat.nl of 
www.eglentier.nl 

Casca Nieuws in 
de brievenbus!

Heemstede - Dit weekend 
krijgen alle inwoners van 
Heemstede het derde deel 
van het cursus- en activitei-
ten-programma van Casca 
in de bus. Er is weer veel te 
doen in het nieuwe jaar bij 
Casca! Cursussen, excur-
sies, lezingen, workshops, 
films, enz. Kijk ook op 
www.casca.nl, waar u zich 
ook kunt aanmelden. Info 
via (023) 548 38 28 kies 1. 
Heeft u de krant niet ont-
vangen of woont u buiten 
de regio, dan kunt u hier-
voor terecht bij de receptie 
van Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Na 
14 december ligt de Casca 
Nieuws ook bij de Casca-
locaties de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11 en de Prin-
cehof, Glipperweg 57, de bi-
bliotheek en het Raadhuis 
van Heemstede.

Kinderdisco wordt 
superkerstgala

Heemstede - Maandelijks 
zijn er in Plexat bij Casca 
echte kinderdisco’s. Elke dis-
co heeft een leuk thema, de 
kinderen mogen verkleed ko-
men, maar is niet noodzake-
lijk. Alle disco-bezoekertjes 
krijgen een kaartje om twee 
keer limonade te halen en 1 
zakje snoep. Bij binnenkomst 
worden naam en telefoon-
nummer van het kind geno-
teerd, zodat ouders hun kind 
zorgeloos kunnen achterla-
ten. Ouders kunnen eventu-
eel in de foyer van de Luifel 
een kopje koffie drinken. 
De kinderdisco (6-10 jaar) 
met thema Kerst Gala is op 
vrijdag 18 december van 
19.00-21.00 uur in de jon-
gerenruimte Plexat bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree: 3,- euro 
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Dominic Seldis: een avond 
contrabas, muziek en humor
Heemstede - “Ik was een 
hopeloze violist. Daarom ben 
ik op mijn veertiende overge-
stapt op de contrabas.”
Dat het maar goed ook is dat 
Dominic Seldis deze keuze 
maakte kan de liefhebber van 
op humoristische wijze ge-
presenteerde klassieke mu-
ziek zaterdag 12 december 
ervaren wanneer hij zijn pro-
gramma Stand up bass pre-
senteert in de Oude Kerk in 
Heemstede.
 Dominic Seldis behoort tot 
de grootste contrabasvirtuo-
zen ter wereld. Met zijn tech-
nische souplesse, zijn na-
tuurlijke muzikaliteit en zijn 
presentatietalent laat hij ons 
ervaren hoe gevoelig dit in-
strument kan klinken en hoe 
boeiend het over het voet-
licht gebracht kan worden. 
‘De brombeer van het or-

kest’, noemt deze 1e solocon-
trabassist van het Koninklijk 
Concertgebouworkest zijn 
instrument.
 
Volleerd entertainer
Seldis kreeg landelijke be-
kendheid door zijn deelna-
me aan de televisieprogram-
ma’s Maestro, Bloed, zweet 
en snaren en Het orkest van 
Nederland. Hij bezit nog een 
ander uniek talent: als een 
volleerd entertainer weet hij 
als geen ander het publiek te 
amuseren: het publiek mag 
vrijuit lachen om zijn anek-
dotes, grapjes en hilarische 
demonstraties en dan plots 
weer stil genieten van prach-
tige, verstilde, virtuoze en ly-
rische vertolkingen.
Het programma ‘Stand up 
bass’ vangt aan om 20.15 uur 
in de Oude Kerk aan het Wil-
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helminaplein te Heemstede. 
De entree is 25,- euro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede of voor-
afgaand aan de voorstelling.

Van Muiswinkel spreekt biografe Boudewijn Büch
Heemstede - Op maandag 
14 december, de geboorte-
dag van Boudewijn Büch, 
gaat Erik van Muiswinkel in 
gesprek met schrijfster Eva 
Rovers over het ontstaan en 
de voortgang van haar bio-
grafi e van Büch. Deze bio-
grafi e verschijnt in het najaar 
van 2016. Aanvang: 20.00 
uur.
Toegang 5,- euro; reserveren 
023-5282472 of:
info@boekhandelblokker.nl
Sinds 2011 werkt Eva Rovers 
aan de biografi e van schrijver 
en televisiemaker Boudewijn 
Büch. De gezamenlijke erven 
hebben haar exclusief toe-
gang gegeven tot Büchs per-
soonlijke archieven.
Eva Rovers is verbonden aan 

het Biografi e Instituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen 
en bestuurslid van het Tijd-
schrift voor Biografi e. Eerder 
publiceerde zij de veelgepre-
zen biografi e De eeuwigheid 
verzameld. Helene Kröller-
Müller (1869-1939).
De avond komt voort uit een 
veiling die in 2014 werd ge-
houden om fondsen te wer-
ven voor de voltooiing van de 
biografi e. Erik van Muiswin-
kel en Arno Koek van Boek-
handel Blokker kochten sa-
men deze lezing door Eva Ro-
vers.
Tijdens de avond is een pu-
blicatie te koop die is ge-
maakt door het Hof van Jan 
uit Haarlem. Het betreft een 
nog niet eerder gepubliceer-

de tekst van Eva Rovers.
U bent welkom in boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede.

RECTIFICATIE
Helaas is vorige week het gedicht maar voor de helft

afgedrukt. Hierbij het volledige gedicht. 
Excuses van de redactie.

 
Wat een feest hier weer te komen!

Piet en ik, wij groeten u.
Door uw mooie lange lanen
gaan wij en ontmoeten u.

 
Door uw straatjes, door uw steegjes,

–  die óók lanen heten hier –
langs veel schoorstenen en schoentjes,

elk jaar weer met veel plezier.
 

Hoe wij steeds de weg toch vinden
zonder dat dat moeite kost?

Wij krijgen alles doorgegeven
van de bodes van de post.

 
U kent hen wel, ze zijn oranje

als een rijpe appelsien.
Zonder hen werd het een warboel,

want Sint zelf is niet zo kien.
 

Kan nóg het balkon niet vinden
van uw mooi gemeentehuis,
ook al zoek ik het al jaren.

Ik leef ermee, het is mijn kruis.
 

Maar Post weet: “Hier woont Poppedijne
en daar grote Hongerlap;

Poppedijne houdt van treinen,
Hongerlap van zotteklap.”

 
En Piet, mijn steun en toeverlaat,
schrijft alles in het Grote Boek
“Tu es Petrus, jongen,” zeg ik,

“gooi maar wat lekkers in een hoek.”
 

Post helpt ons tweeën met bezorgen
- niet op het dak, nee dat doen wij -

maar gewoon via de voordeur.
Zo houden wij een uurtje vrij

 
om ook op school nog langs te komen.

Ja, ons driemanschap is sterk,
van Pieterman en mij met Post.
Hij krijgt dan ook voor alle werk

 
een letter in zijn tas, dan wel

een speculaaspop, fi jn en plat,
meest vergezeld van een klein briefje:

“Succes! van Harmen, Dick en Ad.”
 

Dat briefje, dat legt Piet erbij
natuurlijk, maar niet voor de gein.
’t Is opdat Post waardering krijgt

van Boven-Baas – dat vindt Post fi jn.
 

Toch zingt hij straks op pakjesavond
echt niet voor Báás het hoogste lied.

Hij weet waar elk geschenk vandaan komt:
Met vriendelijke groet,

Van Sint en Piet!

Column

Concert Christmas Carols in Heemstede
Heemstede - Zaterdag 12 december om 
16.30 uur wordt in Heemstede een kerst-
concertje gegeven. Onder leiding van diri-
gent Piet Hulsbos zingt een koor van zo’n 
80 mensen de mooiste Christmas Carols. 
Organist en componist Gijs Boelen bege-

leidt de zangers op het orgel en zal tijdens 
het concert soleren op de nieuwe Steinway-
vleugel. De locatie is de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein, die dan sfeervol verlicht is.
De toegang is gratis, er is wel een collecte 
bij de uitgang.

(De kopij is weliswaar aan-
geleverd via de postbode 
maar deze week geschre-

ven door Sint Nicolaas zelf)

Kerstmatinee Popkoor ‘Just for Fun’
Regio - Op zondag 20 december verzorgt 
popkoor Just for Fun uit De Zilk met Har-
monie St. Michaël uit Heemstede en soliste 
Annemieke van der Ploeg een optreden in 
de Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. Het wordt 
een uniek en hedendaags kerstoptreden. Er 
is een veelzijdig repertoire ingestudeerd, 
variërend van sfeervolle nummers tot swin-

gende hedendaagse Christmassongs. Solis-
te Annemieke van der Ploeg is een veel ge-
vraagde musicalster uit onder andere Sister 
Act. Het concert duurt van 15.00 tot 17.00 
uur. De entree is 6 euro. Voor informatie 
of het bestellen van kaarten neemt u con-
tact op met José Kruiper-Apswoude, via 06-
4009 3258 of info@justforfundezilk.nl.

Een brief van de postbode
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Persoonlijke begeleiding door sportinstructeur 
leidt tot geweldige resultaten

Hoe? “Simpel, gewoon de 
eerste stap zetten. Daar zit je 
vaak maanden tegen aan te 
hikken maar eenmaal de stap 
gezet, denk je waarom heb ik 
dit niet eerder gedaan?” al-
dus Eveline. Ze koos een fit-
nessclub uit die goed bij haar 
paste, dat was voor haar FM 
HealthClub op de Kerklaan 
(achter De Zwart), een klein-
schalige fitnessclub waar ie-
dereen zichzelf kan zijn. De 
begeleiding sprak haar ook 
aan en daar dankt Eveline 
een groot deel van haar suc-
ces aan. Samen met haar fit-
nesstrainer Tim van den Ak-
ker stelde zij een programma 
samen op gebied van bewe-
ging en voeding. In de eerste 
paar weken ging het hard en 
verloor ze flink veel gewicht, 
hierdoor ging alles makkelij-
ker en genoot ze steeds meer 

van het bewegen. Haar con-
ditie verbeterde en zij ervaar-
de steeds meer de voorde-
len van het afvallen in het da-
gelijks leven. “Ik was minder 
snel moe, mijn gewrichten 
deden minder pijn en ik had 
veel meer energie en dat ter-
wijl ik mij meer inspande.” Nu 
het einde van het jaar nadert, 
kijkt Eveline terug op een 
zeer succesvol jaar vol goe-
de gezondheid en zij raadt ie-
dereen aan gewoon die eer-
ste stap te zetten!

Het succes dankt zij aan 2 
aspecten. Ten eerste  de per-
soonlijke begeleiding die zij 
kreeg van instructeur Tim, de 
wekelijkse evaluatiemomen-
ten en het persoonlijke be-
wegings- en voedingspro-
gramma. Als tweede haar in-
trinsieke motivatie om zich 

beter  te voelen en dat ge-
beurde al vrij snel vertelt zij. 
Eveline gaat nu met plezier 
wekelijks naar de FM He-
althClub, waar zij geniet van 
bewegen; iets wat ze nooit 
had verwacht.

FM HealthClub-instructeur 
Tim is trots op de resultaten 
van Eveline.

HBC G1 - Wherevogels G1  2-3 
Zou die komen...?
Op de verjaardag van de Goedheiligman was dat de vraag. 
Deze voorlaatste wedstrijd waren er kansen op een over-
winning. Zij hadden al eerder ruim klop gekregen en wij 
hadden Martijn na een hele lange afwezigheid weer terug. 
Toen op het laatste moment keeper Sebastiaan ook nog 
kwam opdagen was aan alle voorwaarden voldaan.
HBC liet ook direct zien te geloven in een goed resultaat. 
Met overtuiging werd aangevallen en gecombineerd. Het 
was weer eens verfrissend om te zien hoe het team zich 
presenteerde. Omdat Wherevogels zich ook niet zomaar 
gewonnen gaf ontspon een leuk voetbal gevecht. Zij met 
hun aanvoerder die ver boven de rest uitstak en wij met een 
gelijkwaardig collectief. Vervelend was dat we kort voor 
rust toch een doelpunt tegen moesten incasseren. Geluk-
kig maakte Arjen 1 minuut later met een onverwacht hak-
balletje de stand weer gelijk.
Gewoon zo door gaan, was de algemene stemming in de 
kleedkamer. En zie kort, na de hervatting was het Jeroen 
die na goed doorgaan Arjen in stelling bracht waardoor 
HBC met 2-1 weer eens een voorsprong had. Een onge-
kende weelde die helaas niet tot het eind vastgehouden 
kon worden. Tot 2 keer toe waren de aanvallers de verde-
digers van HBC, met een uitblinkende Maarten, de baas. 
Jammer maar helaas. Volgende week dan maar?
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Tafeltennissers HBC naar 
top 24 van Nederland

Heemstede – Op zondag 6 
december werden in het top-
sportcentrum van Almere de 
kwartfinales van de Neder-
landse Jeugdmeerkampen 
tafeltennis gehouden. Dit 
toernooi is het Nederlands 
jeugdkampioenschap, ver-
deeld over meerdere ronden 
in het jaar. Per leeftijdscate-
gorie werd er gespeeld voor 
een plek in de halve finales, 
de top 24 van Nederland. 
Namens HBC traden er maar 
liefst 11spelers aan om een 
ticket voor die top 24 te be-
machtigen. Van Sanne Brief-
jes, 10e op de nationale rang-
lijst bij de meisjes kadetten, 
werd vooraf een eenvoudige 
plaatsing verwacht. Deze sta-
tus maakte zij ook waar. San-
ne werd keurig 2e in de pou-
le wat rechtstreekse plaat-
sing opleverde!
Ook bij Quinten Broekhof 
(foto), momenteel 9e van Ne-
derland bij de jongens pu-
pillen, werd op een simpe-
le plaatsing gerekend. De 
12-jarige HBC-er verloor 
in zijn eerste 4 wedstrijden 
slechts 1 game. Alleen na de 
laatste wedstrijd moest Quin-
ten zijn tegenstander felicite-
ren. Hierdoor werd Quinten 
net als Sanne 2e, waardoor 

Feest voor kinderen bij RCH
‘Beter Sinterklaas een 

beetje te vriend houden’
Heemstede - Het is woens-
dag 2 december. Vol ver-
wachting klopt het RCH-hart. 
De Sint bezoekt de allerjong-
sten van de vereniging. voor 
onze allerjongsten. Het trai-
ningsschema was voor de-
ze dag een beetje aangepast. 
De training begint en dan, 
opeens… twee Zwarte Pie-
ten. Ineens was de aandacht 
richting trainers weg. De Pie-
ten namen het over. “Alle-
maal 10 keer opdrukken!” 
en dus alle kinderen door 

Heemstede - “Waarom nog langer wachten en uitstel-
len”, dacht Eveline? Maandag 13 juli trok zij haar stoute 
schoenen aan en stapte binnen bij sportschool FM He-
althClub op de Kerklaan. Nu, 5 maanden later is haar 
leven anders. Eveline viel in 4 maanden 16 kg af en zij 
heeft inmiddels een conditie die ze nooit gedacht had te 
kunnen krijgen. Bovendien blijft zij op gewicht.

ook hij verzekerd was van 
een halve finaleplek! Juni-
or Jean Robert Leliveld bleek 
in topvorm te zijn. Aanvanke-
lijk was de Heemstedenaar 
als 5e geplaatst in zijn poule, 
maar Jean Robert bewees ie-
dereen dat een hogere plaat-
sing bij hem hoort. Op de 
wedstrijd tegen de nummer 1 
na won Jean Robert vrij over-
tuigend al zijn wedstrijden 
zodat een 2e plaats ook voor 

hem de eindnotering was! In 
februari 2016 mogen Sanne, 
Quinten en Jean Robert hun 
kunsten opnieuw tonen tij-
dens de top 24 van Neder-
land die in Assen wordt ge-
speeld.

de knietjes en opdrukken. 
Daarna bedachten de Pieten 
om even een partijtje te gaan 
spelen. Met 60 kinderen op 
een half veld? Gelukkig had 1 
van de Pieten opvallend roze 
schoenen aan en daar was af 
en toe ook de bal te vinden.
De Pieten moesten wel be-
kennen dat de conditie niet 
optimaal was. Na een kwar-
tiertje kwam Sinterklaas in 
hoogst eigen persoon langs. 
De kinderen werden verzocht 
in de kantine plaats te ne-
men en een welkomstlied te 
zingen, zodat Sinterklaas met 
een plezierig gevoel de kanti-
ne in zou komen. Je kan maar 
beter, gezien de dagen tot 5 
december, Sinterklaas een 
beetje te vriend te houden. 
Toch wel hier en daar wat 
gespannen gezichten, want 
Sinterklaas nam aardig wat 
RCH-spelertjes op schoot om 
een gezellig babbeltje te hou-
den. Helemaal vrolijk werd hij 
dat sommige mannen toch 
wel hun voorkeur uitspraken 
voor Ajax. Dat leverde in ie-
der geval pepernoten op.

De teamfoto’s waren een 
mooi aandenken aan deze 
heugelijke dag. Alle kinde-
ren kregen ook nog een zak-
je lekkers mee.
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Cabaret
Vrijdag 11 december 
Samba Schutte met ‘Je 
maintiendrai, 20.15 uur. 
Entree: 18,50 in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos. Foto’s van 
cursisten van fotoclub De 
Luifel olv Geek Zwetsloot. 
Te zien in burgerzaal Raad-
huis van Heemstede. Info: 
Geek Zwetsloot - geek@
planet.nl, 06-50232578.

T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

Jeugd
Zondag 13 decem-
ber Creatief kerstknutse-
len met WNF Rangers bij 
Tuincentrum De Oostein-
de in Hillegom (Zandlaan). 
Meedoen kost 4,50 voor 
rangers en 5,- voor niet-
rangers. Aanmelden ver-
plicht (0172-518929 tussen 
19.00-21.00uur) of mee-
renbollenstreek@wnfre-
gioteam.nl. www.wnfmee-
renbollenstreek.nl

Vrijdag 18 december 
Kinderdisco in kerstsfeer. 
19.00-21.00 uur. In de jon-
gerenruimte Plexat bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree: 3,- 
(inclusief limonade en 1x 
zakje snoep).

Woensdag 23 december
Jouke Lamers - Brave Hen-
drik. Lichtvoetige voorstel-
ling met poppen over een 
wonderlijke vader en een 
eigenzinnige dochter. The-
ater de Luifel, aanvang: 
14:30 uur, entree: 9,50 euro. 
www.podiaheemstede.nl

Lezingen
Maandag 14 decem-
ber gaat Erik van Muiswin-
kel in gesprek met biografe 
Eva Rovers over Boudewijn 
Büch. Boekhandel Blokker
Binnenweg 138, Heemste-
de. Aanvang 20.00 uur. Toe-

gang: 5,- euro. Info: 023-
5282472 of info@boekhan-
delblokker.nl
www.boekhandelblokker.nl

Markten
Zondag 13 december 
Dickensmarkt op Wilhel-
minaplein Heemstede, van 
12.00-18.00 uur. Met mu-
ziek van o.a Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede. Di-
verse activiteiten als op de 
foto met Dickens of tijdge-
noten, veiling, roofvogel-
show en historische rond-
leiding door Heemstede. 
Goede doel aan de markt 
verbonden is Hospice 
Haarlem. Info: www.rotary.
nl/heemstede, www.kerst-
marktheemstede.nl

Zondag 13 december 
Vlooienmarkt Haarlem, 
Fie Carelsplein 1 (Sport-
hal Spaarnehal). 9.30-16.00 
uur. volw.: 2,50. Kinderen 
t/m 11 jaar: gratis. Informa-
tie of reserveringen: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-
244739 of 244649. www.
mikki.nl.

Muziek
Vrijdag 11 december 
Samba Schutte - Je main-
tiendrai. Een show over 
Holland, op z’n Hollywoods. 
Theater de Luifel, aanvang: 
20:15 uur, entree: 18,50 eu-
ro. www.podiaheemstede.nl

Zaterdag 12 december 
Dominic Seldis, contra-
bas, muziek en humor. In 
de Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. Aan-
vang 20.15 uur. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

Zaterdag 12 december 
Kerstmuziek Christmas Ca-
rols in de Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 
Aanvang 16.30 uur. Toe-
gang vrij. Wel collecte.

Zaterdag 12 december 
Concert Haarlems Orato-
riumkoor Kennemerland 
in de parochiekerk Anto-
nius van Padua, Groen-
markt Haarlem. 19.30 
uur. Toegang: 12,50 eu-
ro; kaarten via leden en
www.koor-kennemerland 
of 023-5322649.

AgendA Zaterdag 12 decem-
ber 19.00 uur Kerstconcert 
door Kathedrale Koor St 
Bavo, Kathedraal Sint Bavo, 
Leidsevaart, Haarlem.
Toegang 17,50 euro/kinde-
ren t/m 12 jaar gratis/stu-
denten 10,- euro.
www.bavoconcert.nl

Zaterdag 12 december 
Mannenkwintet La Notte 
concerteert in Nieuwe Kerk 
Haarlem, aanvang 15.30 
uur. Toegang gratis. Deur-
collecte. Nieuwekerksplein 
Haarlem.

Zondag 13 december 
Kerstconcert en samen-
zang, door Harmonie St 
Michaël en zangkoor In 
Between. Bavokerk, Heren-
weg Heemstede, 16.00 uur. 
Toegang vrij; collecte door 
Rode Kruis (vluchtelingen).

Zondag 13 december 
Koor Malle Babbe geeft 
kerstconcert om 15.00 uur 
in Nieuwe Kerk, Nieuwe-
kerksplein Haarlem. Toe-
gang gratis, collecte. www.
vrouwenkoormallebabbe.nl

Zaterdag 19 december 
Pianisten Mariana Izman 
en Pieter-Jelle de Boer in 
de Oude Kerk Heemste-
de (Wilhelminaplein). Aan-
vang 20.15 uur. Entree: 21,-. 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede of voorafgaand aan 
de voorstelling.

Zondag 20 december 
Kerstoptreden Popkoor 
Just for Fun met Harmo-
nie St Michaël en soliste 
Annemieke van der Ploeg. 
15.00-17.00 uur. Loc: Duin-
pan, Sportlan 34, De Zilk. 
Entree: 6,-. Kaarten: Jo-
sé Kruiper-Apswoude, via
06-4009 3258 of info@just-
forfundezilk.nl.

Zondag 20 december om 
15.00 uur kerstconcert in 
de Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein, Heemste-
de. Kamerkoor La Grenou-
ille o.l.v Chris Frölich. Toe-
gang vrij, met deurcollecte. 
Na afl oop glühwein in de 
Pauwehof.

Dinsdag 22 december 
Samen zingen met het or-
gel in de Koningskerk, 
Kloppersingel 57 Haarlem. 
Aanvang 20.00 uur. Deuren 
open: 19.30 uur. Organist:
Otto Deen.

Tentoonstellingen
T/m donderdag 24 de-
cember Verkooptentoon-

stelling div kunstenaars in 
de Waag, Spaarne Haar-
lem. Winterexpositie. Schil-
derijen, keramiek en beel-
den. Zie ook www.kzod.
nl en www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel.     

Tot 6 januari tijdens ope-
ningsuren van de Biblio-
theek Heemstede: Japan-
serie van Henk Sigmond 
Mellink. Toegang gratis.
De Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1, Heemstede. 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl

Theater 
10, 11 en 12 december
I love Poppop door thea-
tergroep Eglentier en an-
deren.
Aanvang 20.45 uur. Aan-
sluitend dansen. In Pa-
tronaat Haarlem. Alle in-
fo op www.patronaat.nl of
www.eglentier.nl.

Vrijdag 18 december 
Patrick Nederkoorn - Code 
Rood. De participatiemaat-
schappij gefi leerd. Theater 
de Luifel - aanvang: 20:15 
uur - entree: 17,50 euro.
www.podiaheemstede.nl

Maandag 21 december 
Verteltheater: Oorlog en 
Vrede in De Luifel, Heren-

weg 96 Heemstede.
Muziek, songs, voordrach-
ten en beelden, 20.15-
22.15 uur / 22,50 euro.
Kaartverkoop via: www.
empirique.nl/academie-
arnhem/culturele-evene-
menten (niet via theaters!)

Themabijeenkomst
Vrijdag 11 december
Workshop Wijn in Geuren 
en Kleuren om 19.30 uur 
bij Alliance Française. De 
Pauwehof, Achterweg 19, 
Heemstede. Toegang 18,- 
euro.
Aanmelden vóór 5 decem-
ber bij: pres.kennemer-
land@alliance-francaise.nl

Vrijdag 11 december 
Trefpuntcafé ‘Hoe wild mag 
het zijn in de duinen?’ over 
emoties en argumenten 
betreffende wildbeheer. 
Aanvang 20.00 uur. Ako-
nietenplein 1 Bennebroek.

Dinsdag 15 december 
Kerstmaaltijd Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24 Heem-
stede. Aanvang 13.00 uur. 
Kosten: 25,- euro. Infor-
matie en/of verkoop bij 
Stichting Welzijn Oude-
ren Heemstede, Lieven de
Keylaan 24, Heemstede. 
Telefoon: 023-528 85 10.

ZATERDAG 19 DECEMBER • MUZIEK 

MARIANA IZMAN & PIETER-JELLE DE BOER
Impromptu’s van Schubert en Chopin

WOENSDAG 23 DECEMBER • FAMILIE/JEUGD 

BRAVE HENDRIK
Jouke Lamers: familievoorstelling met poppen

VRIJDAG 11 DECEMBER • CABARET 

SAMBA SCHUTTE
Show over Holland, op z’n Hollywoods

THEATER DE LUIFEL ∙ 14:30 uur ∙ € 9,50

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 21,00

VRIJDAG 8 JANUARI • MUZIEK

ROSANNE PHILIPPENS & JULIEN QUENTIN 
MET SPECIALE GAST JULIA PHILIPPENS
Topvioliste, bijgestaan door toppianist en zus Julia (Fuse!)

ZATERDAG 12 DECEMBER • MUZIEK 

DOMINIC SELDIS
Een avond contrabas, muziek en humor
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 9 december 2015

Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.

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

Volg Heemstede ook 
via Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering gemeentelijke 
 bomen
- Omgevingsvergunning 
 Nijverheidsweg

Foto-expositie 
‘Torenlaan 
Groenendaal’
Vanaf 9 december is er in de Burgerzaal van het 
Raadhuis in Heemstede een foto-expositie te zien 
van de bomen aan de Torenlaan in wandelbos 
Groenendaal. Deze 200 jaar oude bomen worden 
waarschijnlijk eind 2016 gekapt en vervangen door 
een nieuwe bomenlaan. Als eerbetoon aan de 
markante bomenlaan legden een aantal fotografen 
de Torenlaan in zijn huidige hoedanigheid vast. De 
invalshoeken van de foto’s variëren van overzicht 
tot detail, bomen, hekken, water, mensen, honden 
etc. Een selectie van dit beeldmateriaal is vanaf 
9 december 2015 tot 29 januari 2016 tijdens 
openingstijden te zien in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede. 

Handige app voor bekendmakingen
Wilt u gemakkelijk en snel op de hoogte blijven van ontwikkelingen 
in uw buurt? Weten dat er een verbouwing in uw straat komt? 
Of dat uw buurman een uitbouw gaat bouwen? Of waar bomen 
gekapt worden? Met de Omgevingsalert app kunt u snel op de 
hoogte blijven van de laatste bekendmakingen. 
Download de gratis app in de App Store (Apple) of Play Store (Android).

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 53, het plaatsen van een 

dakopbouw t.b.v. een appartement, wabonummer 
30551, ontvangen 23 november 2015

- Amstellaan 1, het plaatsen van een berging, 
wabonummer 30564, ontvangen 24 november 
2015

- Nijverheidsweg 41, verbouwen entree kantoor, 
wabonummer 30495, ontvangen 20 november 
2015

- Franz Schubertlaan 24, uitbreiden woonhuis, 
herbouw garage, constructieve aanpassingen, 
plaatsen dakramen, wabonummer 30580, 
ontvangen 24 november 2015 

- Wipperplein 4, 4A, splitsen winkel en woonhuis, 
wabonummer 30571, ontvangen 24 november 
2015

- Haringvlietplantsoen 12, plaatsen erfafscheiding, 

wabonummer 30787, ontvangen 
 24 november 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 7, diverse aanpassingen koetshuis “Huis 

te Manpad” wabonummer 30573, ontvangen 24 
november 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Lehárlaan 36, plaatsen erfafscheiding, 

wabonummer 29733, verzonden 4 december 2015
- Heemsteedse Dreef 126, doorbreken muur en 

plaatsen erfafscheiding, wabonummer 29815, 
verzonden 4 december 2015

- M. Vaumontlaan 7, het wijzigen van een zijgevel, 
wabonummer 29244, verzonden 4 december 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Ontheffi  ng kerstboomverbranding
Het college van B&W van gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffi  ng heeft 
verleend aan de gemeente voor het verbranden van 

kerstbomen op woensdag 6 januari 2016 van 13.00 
tot 24.00 op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Tegen het besluit tot ontheffi  ng is bezwaar 
mogelijk. Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.



Omgevingsvergunning tweede fase 
8 woningen Nijverheidsweg 3 Heemstede
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
en van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
bekend dat de op 1 december 2015 verleende 
omgevingsvergunning tweede fase voor de bouw 
van 8 woningen op het perceel Nijverheidsweg 3 en 
een deel van de ten noordwesten daarvan gelegen 
gronden met ingang van donderdag 10 december 
2015 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De omgevingsvergunning en de bijbehorende 
stukken zijn digitaal te raadplegen op de website 
www.heemstede.nl. Ook liggen de stukken 
gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in 
de publiekshal van het raadhuis, Raadhuisplein 1 te 
Heemstede. 

Indienen van beroep 
Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan een 
belanghebbende die in de voorfase een zienswijze 
heeft ingediend, dan wel een belanghebbende 
die niet verweten kan worden geen zienswijzen 
te hebben ingediend, van vrijdag 11 december 
2015 tot en met donderdag 21 januari 2016 beroep 
aantekenen bij de Rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Er kan ook digitaal beroep worden 
ingesteld bij genoemde rechtbank via www.loket.
rechtspraak.nl -> Rechtszaak beginnen. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site 
voor de precieze voorwaarden.

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en 
in ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  dagtekening;

-  omschrijving van het besluit waartegen het 
beroep zich richt;

-  de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een afschrift 
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft 
te worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift heeft geen 
schorsende werking. Als een belanghebbende die 
een beroepschrift heeft ingediend, in afwachting van 
de uitkomst van het beroep, schorsing wenst van 
het besluit, kan hij/zij een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Er kan ook digitaal om een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij genoemde 
rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl -> Rechtzaak 
beginnen. Daarvoor moet u wel beschikken over 
een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de 
genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Een verzoek om voorlopige voorziening kan 
ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet 
bestuursrecht worden ingediend indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist.

Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt gelijktijdig in werking met de 
omgevingsvergunning voor de activiteit afwijken 
van het bestemmingsplan (de eerste fase), tenzij 
voor één van de vergunningen een verzoek om 
voorlopige voorziening is ingediend binnen de 
termijn voor beroep. In dat geval dient eerst op dat 
verzoek te zijn beslist. 

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer R. van der Aar, van de afdeling Ruimtelijk 
Beleid, via telefoonnummer 023-5485764 of e-mail 
rvanderaar@heemstede.nl.Verwijdering boot 

Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:
- Een zwarte stalen boot, genaamd Galantha, in de 

Leidsevaart op ligplaatsen PCB001 en PCB002, ter 
hoogte van P.C. Boutenskade 5

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zich melden bij bureau 
Handhaving en zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Heeft u vragen over 
deze publicatie, neem dan contact op met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 
14 023.

Bekendmaking 
Wet milieubeheer
Meldingen Activiteitenbesluit
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
maakt namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede bekend dat de 
volgende bedrijven een melding Activiteitenbesluit 
van het oprichten of veranderen van de inrichting 
hebben gedaan ter uitvoering van artikel 8.41, 
vierde lid, van de Wet milieubeheer:

- Proeflokaal De Groene Druif, 
 Jan van Goyenstraat 33
- Zen Asian Food Market, Zandvoortselaan 159
- Domino’s Pizza Nederland B.V., Binnenweg 181
- Tommy’s Garage, Nijverheidsweg 16
- Dance Bodyfit Health, Bosboom Toussaintlaan 18
- NS Stations Retailbedrijf B.V. / Kiosk 
 Heemstede-Aerdenhout, Zandvoortselaan 153

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Glipperweg 67 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster, verzonden 3 december 2015.

- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 
de woning Dr. J.R. Thorbeckelaan 85 als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats 
ten behoeve van de bewoonster, verzonden 3 
december 2015.

De besluiten liggen vanaf 10 december 2015 
zes weken ter inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen naar:
College van burgemeester en wethouders van 
Heemstede, zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten

Melding 
verwijdering 
gemeentelijke 
bomen
Te verwijderen gemeentelijke bomen in verband 
met renovatie groenstrook Zeekoetpad:
- 10 elzen
- 4 wilgen
- 1 berk
- 1 acacia
- 1 esdoorn

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen binnen 
14 dagen na publicatie van deze melding reageren 
via gemeente@heemstede.nl of telefonisch via 
023- 548 57 84. Deze publicatie is een aankondiging 
van feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

Straatverlichting 
defect? 

Meld gevaar, schade op straat of overlast 
via www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens 
openingstijden het meldnummer van 
de gemeente (023) 548 57 62



Een speurtocht naar geroofde kunstschatten uit Bosbeek

Laatstgenoemde persoon 
beschikte over een schrifte-
lijke toezegging, gedateerd 
13 juni 1942, van Heinrich 
Himmler dat zijn familie on-
gemoeid zou worden gelaten. 
Op 26 mei 1943 werd echter 
het echtpaar vanuit Bosbeek 
door twee SS-officieren op-
gehaald en in Den Haag op 
de trein gezet. De bedoeling 
was via Berlijn op weg naar 
familie in Florence. In plaats 
daarvan is hij met zijn echt-
genote naar het concentra-
tiekamp Theresiënstadt ver-
voerd. Na hardhandige on-
dervragingen is Gutmann 
daar letterlijk doodgeknup-
peld, omdat hij het vertik-
te een handtekening te zet-
ten om ‘vrijwillig’ de door 
hem beheerde familiecollec-
tie aan de nazi’s – bestemd 
voor Goering en het te stich-
ten Führer-museum in Linz 
- over te dragen. Zijn echt-
genote is vervolgens naar 
Auschwitz overgebracht en 
aldaar omgebracht.

‘De wolven namen alles
mee’
Van het Engelstalige boek is 
thans een Nederlandse ver-
taling verschenen bij uitge-
verij Meulenhoff onder de ti-
tel ‘De wolven namens alles 
mee’, waarbij in de letter o 
een hakenkruis is afgedrukt. 
Met de wolven worden uiter-
aard de nazi’s bedoeld. In het 
boek staat een foto uit 1952 
waarbij de zoon Bernard, die 
in Cambridge kunstgeschie-
denis studeerde en daarmee 
de oorlog overleefde, met 
diens 2 zonen Nick en Simon 
[de familienaam was intus-
sen gewijzigd van Gutmann 

in Goodman], gefotogra-
feerd bij het beeld van Venus 
en Cupido, met als onder-
schriften, ‘één van de zeldza-
me beelden die de nazi’s niet 
hadden meegenomen’. Zoals 
bekend staat deze 18e eeuw-
se sculptuur tegenwoordig in 
de tuin van het raadhuis. Het 
omvangrijke boek bestaat ei-
genlijk uit twee twee delen. 
Te beginnen met de voorge-
schiedenis van het geslacht. 
De vader van Fritz Gutmann 
Eugen was oprichter en di-
recteur van de Dresdner 
Bank, die uitgroeide tot de 
op 1 na grootste bank van 
Duitsland. Het vervolgdeel 
gaat over de ruim 20 jaar dat 
kleinzoon Simon Goodman 
vanuit zijn woonplaats Los 
Angeles bezig is geweest tal-
rijke door de Duitse bezetters 
in beslag genomen kunst-
voorwerpen, in musea in o.a. 
Nederland, Duitsland, Groot-
Brittannië en de Verenigde 
Staten als wettelijke erfgena-
men terug te krijgen. Daar-
mee begon hij intensief nadat 
zijn vader (in 1994 in Venetië 
overleden), dat al die tijd zon-
der succes had geprobeerd. 
De zuster Van Bernard, Li-
li Collas Gutmann, was voor 
de oorlog met een Italiaan 
getrouwd en intussen 96 jaar 
woont zij nog steeds in Flo-
rence. Zij heeft in de afgelo-
pen decennia verscheidene 
malen Heemstede en Bos-
beek bezocht, waar zij zoals 
ze me zei in de vooroorlog-
se jaren de gelukkigste tijd 
van haar leven heeft mee-
gemaakt. Op Bosbeek waren 
12 personeelsleden in dienst 
van de familie die voor zover 
niet in de omgeving wonend 

op zolder sliepen. Voorts zijn 
aan de Glipperweg 2 dienst-
woningen gebouwd voor o.a. 
de chauffeur en beschikte 
men over 2 limousines. Aan 
dat welhaast vorstelijke leven 
kwam met de bezetting van 
Nederland door de nazi’s een 
abrupt einde.

Geïnterneerd, vermogend 
en ten slotte omgebracht 
Fritz Gutmann, in 1886 te 
Berlijn geboren, bevond zich 
1914 in Engeland als direc-
teur van de Dresdner Bank in 
Londen. Hij werd toen als po-
tentieel gevaarlijke Duitser bij 
het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog op het eiland 
Man geïnterneerd. In 1918 
werd hij als krijgsgevange-
ne met Nederland uitgewis-
seld en toen verenigd met 
zijn echtgenote Louise, baro-
nesse von Landau en hun in 
1914 geboren zoon Bernard, 
te Noordwijk. In Amsterdam 
begon Gutmann met de uit 
Duitsland uitgeweken Ernst 
Proehl, een bankinstelling, fi-
nancieel ondersteund door 
de Dresdner Bank. In 1919 
is de dochter Lili geboren Vijf 
jaar daarna kocht Fritz Gut-
mann het landgoed Bosbeek 
van papierfabrikant Pieter 
Schmidt van Gelder die naar 
Zwitserland was vertrokken. 
Hij begon in navolging van 
zijn vader en oudere broer 
Herbert oude kunst en an-
tiek te verzamelen. In Heem-
stede beheerde hij tevens 
de kostbare collectie zilve-
ren voorwerpen uit de Mid-
deleeuwen en Renaissance 
van zijn vader, waarvoor de 
nazi’s bijzondere belangstel-
ling toonden. Gutmann die 
voor zijn werk ook veel reis-
de in Europa kocht schilderij-
en aan van o.a. Frans Hals het 
portret van Massa), Albert 
Cuyp, Willem van der Vel-

de, Cranach, Holbein, Mem-
ling, Botticelli, Guardi en an-
dere oude meesters. Tevens 
heeft hij Franse impressio-
nisten aangekocht van De-
gas en Renoir. Verder antiek 
meubilair, Meissen-porse-
lein en tapisserieën. Met het 
oog op de anti-Joodse maat-
regelen in Duitslands bracht 
hij al in 1939 een aantal wer-
ken onder bij een uitgewe-
ken Joodse kunsthandelaar 
in Parijs, Paul Graabe. Toen 
de Duitsers 10 mei 1940 Ne-
derland bezetten kwamen 
Duitse nazi-kunsthandelaren 
naar Bosbeek, zoals Fritz Ha-
berstock, die voor het in Linz 
te stichten Führer-museum 
oude kunst verwierf, maar 
als hem dat uitkwam ook 
voor ‘verzamelaar’ Hermann 
Goering werkte evenals voor 
zichzelf en Hildebrand Gur-
litt. Bij een zoon van laatst-
genoemde zijn in 2012 on-
geveer 1500 schilderijen in 
diens appartement in Mün-
chen ontdekt die in de nazi-
tijd zijn geroofd en achterge-
houden. Geld naar Gutmann 
zou worden overgemaakt 
naar een rekening waarop hij 
evenwel als jood geen aan-

spraak kon maken.
Hans Krol

Volgende week het vervolg.

Enkele maanden geleden verscheen in de Verenigde 
Staten een publicatie ‘The Orpheus Clock’, geschreven 
door Simon Goodman, kleinzoon van de Joodse bankier 
Fritz Gutmann. 

Bosbeek op een foto uit 1924 toen het werd aangekocht door 
Fritz Gutmann.

Vlooienmarkt 
Haarlem

Regio - Zondag 13 de-
cember wordt een vlooi-
enmarkt gehouden in de 
Spaarnehal te Haarlem, 
op het Fie Carelsenplein 1. 
Het aanbod op een rom-
melmarkt is altijd divers en 
verrassend: van oude obli-
gaties tot een authentiek 
houtsnijwerk van Bali of 
van een jaren zestig meu-
beltje tot een dvd van An-
dre Rieu. Bezoekers zijn 
welkom tussen 9.30 en 
16.00 uur voor 2,50 toe-
gang (kinderen tot en met 
11 jaar en onder begelei-
ding gratis entree). Voor 
meer informatie of reser-
veringen: organisatiebu-
ro MIKKI, 0229-244739 of 
244649. Of: www.mikki.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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 (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

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

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

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

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

Verkeersbesluiten
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