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Kerstexpositie 2016

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 10 december 2016 t/m 
zondag 1 januari 2017

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

Even als mantelzorger die mantel 
uittrekken en je zorg vergeten...
Heemstede – Mensen wor-
den altijd gelijk blij als ze de 
muziek horen van het Spaar-
ne kwartet. Bekende jazzklan-
ken uit die leuke jaren vrolij-
ken mensen op en dan heb 
je als organisator al veel ge-
wonnen. Zaterdagmiddag 
kwamen een kleine honderd 
mantelzorgers uit Heemste-
de op uitnodiging van de ge-
meente Heemstede naar de 
Burgerzaal voor een gezellige 
bijeenkomst. Even als mantel-
zorger die mantel uittrekken 
en je zorg vergeten. Wethou-
der Christa Kuiper van oude-
renzorg, jeugd en inkomen, 
ontving de gasten met koffie, 

thee en een woordje, waar-
in ze de erkenning liet blijken 
van wat de mantelzorger alle-
maal voor een ander doet. Ze 
gaf enkele resultaten van de 
enquête die onder de man-
telzorgers was gehouden bij 
de bijeenkomst van 24 janu-
ari. Ondersteuning is zeer di-
vers. Samen activiteiten on-
dernemen, administratieve 
hulp, helpen bij allerlei prak-
tische zaken en met persoon-
lijke verzorging. Veelal part-
ners, de kinderen of ouders 
die meestal dagelijks onder-
steuning geven en dat is niet 
niks.
Ook was er de vraag waar 

de mantelzorger behoefte 
aan heeft. Over voorzienin-
gen en adviezen. Gelukkig 
vindt 80%  dat de ondersteu-
ning voldoende is en 80% is 
bekend met Het Loket. Hier 
is nog werk te doen want de 
gemeente wil dat iedereen 
die weg weet te vinden. Heel 
praktisch, tegenover de ba-
lies in de hal van het Raad-
huis. Wethouder Kuiper is 
trots op de medewerkers van 
het Loket dat al jaren geleid 
wordt door Corine Mens en 
het Centrum voor Jeugd en 
Gezin door Floor van Blitters-
wijk. Ook de leden van de 
WMO–klankbordgroep, on-
der leiding van Theo van Her-
wijnen, waarin de ouderen-
bonden zijn vertegenwoor-
digd, hebben meegedacht 
hoe op de beste wijze man-
telzorgers ondersteund kun-
nen worden. Samengewerkt 
wordt er met Tandem, een 
organisatie die zich op een 
breed terrein richt op onder-
steuning van mantelzorgers. 
Daarnaast is er een nauwe 
samenwerking met de Stich-
ting WIJ Heemstede.  
Een feest van herkenning 
werd het optreden van Cam-
dou, Vanuit Quebec nam Ca-
madou haar jeugdherinne-
ringen mee aan de chansons 
van Edith Piaf, Charles Trenet, 
Juliette Gréco, Jacques Brel 

en Charles Aznavour. Met 
begeleiding en soms een so-
lo van Hans van Gelder, gi-
taar en Dasha Beltiukova, 
fluit, zong Camadou recht 
uit het hart. Honderd luiste-
rende genieters. Formidable! 
De bodes stopten zelfs met 
het aandragen van de brood-
jes, drankjes en wat er alle-
maal bij een informele lunch 
hoort als je mensen verwen-
nen wilt. Na de laatste to-
nen kon men beginnen aan 
de heerlijke lunch, met elkaar 
praten en er even echt uit 
zijn. Een babbel maken met 
het Spaarne kwartet lukt im-
mers altijd. Goed dat een ge-
meente zorgt voor haar man-
telzorgers.
Ton van den Brink

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

ZONDAG OPEN!
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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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Filet-

lapjes
naturel

of gekruid
Elke 4e gratis

Nieuwjaarswens 
bezorgers

Heemstede - Volgende 
week komt de bezorger 
van de Heemsteder aan 
de deur om u de bes-
te wensen over te bren-
gen. U kunt hem of haar 
een blijk van waardering 
geven door het kaart-
je in ontvangst te nemen 
en iets te geven. Zij zor-
gen tenslotte dat het loka-
le nieuws elke week bij u 
in de bus valt, in weer en 
wind.  

Spaarne kwartet.

Camadou.
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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 ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 18 december, 10u. 
ontmoetingsdienst
mevr. Y. Elbers
Thema: de weg naar de
koning 2

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 18 december, aan-
vang 10.00 uur. Voorganger 
Ds. B.C. Helmers

www.adventskerk.com

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Kerstviering 
zondag 25 december
van 11:30 – 12:30 uur

Herenweg 141
Heemstede

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

Zondag 18 december:  
JOOST-viering en Vierde 
zondag van Advent    
10u. ds. Pieter Terpstra
Kom in de kring en Jeugd-
viering

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 18 december 
Vierde Adventszondag
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein: 10u. ds. W. Knoeff, 
Crèche (tot 4 jaar), Kinder-
kring (4 tot 12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerlaan 79 komen 
we voornamelijk als woon-
adres tegen in de adresboe-
ken van diverse jaren. Het-
zelfde geldt voor nummer 81. 
Het is o.a. het woonhuis ge-
weest van de familie Baay, 
die we al eerder tegenkwa-
men in deze rubriek. Ze ves-
tigden zich daar in 1937. Op 
dit adres een leuke adverten-
tie in het Haarlems Dagblad 
van 14 mei 1937, waarin een 
Chevrolet Coach ’33 aange-
boden wordt voor fl  500,00. 
Over nummer 83 kunnen we 
ook niet veel anders zeggen, 
dan dat het een woonhuis is 
geweest.
Op nummer 85 vinden we 
meer winkelactiviteiten al 
wordt het in het adressen-
boek van 1 januari 1930 nog 
eerst vermeld als woonhuis/
kantoor. Dat was toen dhr. 
Van Swieten, hoofdredacteur 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (17)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 18 december om 
10u. Ds. G.H. Frederikze uit 
Harderwijk. Om 15u. Kerst-
samenzang. Na afl oop 
glühwein en chocomelk in 
het Jagershuis.
www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V.Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Zo.  10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.    9.00 uur  H.Mis
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.   19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Jos en Marja, respectievelijk 
68 en 69 jaar oud, dragen nog 
hun steentje bij, aldus een 
mail van Hans van der Lin-
de. De toenfoto komt uit het 
Noord Hollands Archief en is 
van 1988.
Op de nufoto van december 
2016 van Harry Opheikens 
zien we een geheel andere 
gevel, maar de kappersactivi-
teiten in kapsalon Marja vin-
den er nog steeds plaats.
Mocht u verhalen of informa-
tie over de Valkenburgerlaan 
willen vertellen dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn 
we op zoek naar beeldmate-
riaal van de Valkenburgerlaan 
en dan het liefst van de pan-
den zelf. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB 

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 17 december:
10.00 uur  Eucharistievie-
ring Kapelaan van Peper-
straten, samenzang

www.parochiesklaverblad.nl

van het tijdschrift ‘De Auto’, 
die daar woonde/werkte. Ook 
de fam. Baay woonde er, al-
dus het adressenboek van 
1971.
Marja en Jos Roest hebben 
vanaf 1968 hun eigen kap-
salon en zijn op nummer 91 
gestart, maar daar later meer 
over. Vanaf 1979 is de kap-
salon gevestigd op nr. 85 en 
verhuisden Marja en Jos naar 
de benedenverdieping op nr. 
91. In de bouwtekeningen 
van de gemeente Heemste-
de vinden we een plattegrond 
van de indeling van de kapsa-
lon voor nr. 85. In 1977 ligt er 
al een voorstel klaar om van 
nummer 91 een woonhuis te 
maken. Vanaf 1988 stroom-
den ook de 3 dochters Roest 
binnen in het kappersbedrijf 
en samen met 6 à 7 mede-
werkers wordt er nog steeds 
met veel plezier gekapt. Ook 

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

kunt u eerder geplaatste ar-
tikelen over de winkels in 
Heemstede teruglezen. 
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Wie heeft de mooist 
versierde kerstboom?

Bij ‘Sfeervol’, Jan van Goyenstraat
Mieke Preijde geeft sieraden een tweede leven
Heemstede - Sieradenont-
werpster Mieke Preijde wordt 
geïnspireerd door afgedank-
te sieraden, zielig zilver en 
weesoorbellen, zoals zij ze 
noemt. Ze speurt op antiek-
markten en in kringloopwin-
kels naar geschikt materiaal 
om mee aan de slag te gaan. 
Vaak zijn dat oude kralen, 
Zeeuwse knopen en medail-
lons, maar ook printplaatjes, 

klepels uit klokken, scherven 
servies en ritssluitingen ver-
anderen in haar atelier in bij-
zondere sieraden. Regelma-
tig krijgt ze uit erfenissen een 
doos met de restanten. De 
familie heeft geen interesse, 
maar zomaar weggooien of 
naar de  kringloop willen ze 
ook niet. Voor Mieke is zo’n 
doos een uitdaging. Eerst fo-
tografeert ze het materiaal en 

doet onderzoek naar de her-
komst, daarna wordt alles 
schoongemaakt, uit elkaar 
gehaald en gesorteerd. Tij-
dens het ontwerpen bedenkt 
ze oplossingen voor herge-
bruik en componeert ze met 
kleuren. Vanwege de draag-
baarheid, een sieraad moet 
natuurlijk vooral mooi zijn, 
combineert Mieke oude on-
derdelen met nieuw mate-

riaal. Ieder sieraad is uniek 
en vertelt zijn eigen ver-
haal, terugkomt in de naam 
van de ketting; Herfst in Ri-
ga, Zeeuws meisje of bijvoor-
beeld Klokkenluider.
Sieraden van Mieke zijn o.a. 
te koop bij Sfeervol in de Jan 
van Goyenstraat/ hoek Jan 

Miense Molenaerplein te 
Heemstede. Zaterdag 17 de-
cember is Mieke de hele dag 
aanwezig om te vertellen en 
advies te geven. Ook kunt uw 
afgedankte sieraden inleve-
ren voor hergebruik.
Zie ook www.Etsy.com/shop/
Miekesuniekesieraden

Doe mee aan de wedstrijd ‘Mooist versierde boom’ 
en win een mooie waardebon van 100,-, te besteden 
bij Tuincentrum de Oosteinde. Natuurlijk kunt u daar 
ook geweldige inspiratie opdoen. De Kerstshow in 
het tuincentrum aan de Zandlaan in Hillegom / grens 
Bennebroek is nog groter dan anders… heerlijk strui-
nen en kijken naar het grote werk en subtiele details. 
Wat een kleur en vormen, elk jaar zie je weer andere 
kerstdecoraties. Maakt u er een creatieve ‘show’ van 
thuis? Versiert u huis en haard, deuren en tafels of 
houdt u het bij de kerstboom alleen? Wat, u heeft nog 

geen mooie boom? Kom dan naar het grote tuincen-
trum van De Oosteinde (of het fi liaal in Vijfhuizen) en 
maak uw keuze. En die zijn er te over: voor een klei-
ne of groter portemonnee, u slaagt er voor de mooi-
ste en sfeervolste kerstartikelen. Ook zelf te maken. 
Doe mee: fotografeer uw opgetuigde kerstboom en 
stuur de foto naar redactie@heemsteder.nl met ver-
melding van uw naam en adres. Een jury (misschien 
uit Lapland!) buigt zich over de mooiste bomen en 
haalt er ééntje uit. Die van u? Meedoen kan tot en 
met vrijdag 23 december, 17.00 uur. 

Win 100 euro aan shoptegoed bij De Oosteinde
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Trotsmarkt in kerstsfeer bij Oude Slot
Heemstede – Het zijn juist 
die dingen die je nergens an-
ders vindt, in geen winkel of 
een andere markt, die je op 
de Trotsmarkt tegenkomt. Uit 
verre streken of uit de direc-
te buurt vind je er producten 
die je steeds weer verwon-
deren. Hoe verzinnen ze het, 

waar halen ze dat nu weer 
vandaan, bestaat dat nog? 
Bekend van de markt zijn in-
middels de gerookte knof-
look. Gaat mee tot april en 
als je het eet dan ruik je na 
een uurtje niks meer, geen 
Parijse metroluchtjes. Bam-
boe snijplanken, dienbladen 

en theedozen, bestek, keu-
kengerei, gemaakt van bam-
boe uit China. De bamboe 
groeit daar langzamer dan el-
ders tot sterke en duurzame 
stengels. Er worden geen be-
strijdingsmiddelen of kunst-
mest gebruikt en is toch ster-
ker dan eikenhout. Nog zo’n 

mooi product waarmee de 
Trotsmarkt opvalt. Dat is Oi-
lz, Van slapeloze nachten tot 
overbelaste spieren, van het 
kalmeren van drukke kinde-
ren of als ze AU roepen, tot 
het herstellen van een onzui-
vere huid, en van kriebels tot 
focus, de oliën overtreffen el-
ke keer weer vele verwach-
tingen. Verzin de kwaal en 
neem een druppel Oilz. Nog 
zoiets uit Heemstede, City-
farming, je stadstuintje zo-
maar thuis met een kruiden-
pakket, eetbare bloemen, 
zelfgekweekte groenten, zo-

maar van de Herenweg 21 
in Heemstede op de Trots-
markt. Nagellak zonder en-
ge kankerverwekkende stof-
fen, maar als gezond pro-
duct en in kleuren die kinde-
ren net gebruiken. Dat is nou 
de Trotsmarkt waar je net die 
onverwachte dingen tegen-
komt. Hou de Heemsteder 
in de gaten wanneer de vol-
gende markt weer naast het 
Oude Slot gehouden wordt, 
want die leuke, leerzame en 
spannende markt wil je toch 
niet missen.
Ton van den Brink 

Heemstede – Kerstliedjes in jazz-
uitvoering maken iedereen vrolijk 
en als je dan als kerstman de trom 
roert, doen zelfs de kleinsten mee. 
Voor de echte glühwein moet je bij 
Paul Brantjes zijn, want die maak-
te bij Marc Melzer de lekkerste van 
heel het dorp met de kerstman als 
fi jnproever. Een goed begin van de 
zondag op de kerstmarkt in Heem-
stede, ieder jaar weer anders, nu op 
de Binnenweg op de hele Noord-
kant. Een echte markt met veel lek-
kers voor direct of voor straks bij het 
kerstdiner. Er waren zelfs kerststal-
letjes te koop. Bij Riviera Maison lie-
pen de geiten samen met de gro-
te kameel zoals het hoort in het pa-
radijs waar de herder geen omkij-
ken heeft naar de brave dieren. Een 
zangkoor hier, jazzband daar, een 
kind dat spontaan over ‘jingle bells’ 
zingt, Heemstede bereidt zich voor 
op het kerstfeest 2016.  
Ton van den Brink

Kerstman is 
fi jnproever op 
kerstmarkt in 
centrum
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Want hier kan ik niet tegen  
Vorige week moest ik naar de prikpolie in het 
Spaarne ziekenhuis Heemstede. Achter de ba-
lie zat niemand, de wachtkamer zat vol. Ik trok 
een nummertje en vond een plekje verderop in 
de gang. 
 Vanuit de prikhokjes werden regelmatig namen 
omgeroepen, maar, helaas voor mij, geen num-
mers. Mijn buurvrouw wist ook niet wat ik met 
mijn nummertje moest; zij zou straks, net als de 
rest, gewoon bij naam worden opgeroepen, zei 
ze. Ietwat verontrust besloot ik mij te vervoegen 
bij de lege balie in de wachtruimte. 
 Een ervaren bezoekster aldaar begreep niet hoe 
ik met zo’n eenvoudig systeem een probleem kon 
hebben. Ze legde uit dat ik een nummertje moest 
trekken. (Dat had ik gedaan, zei ik.) En toen 
waarom de balie niet bemand was. En dat ik mijn 

verwijsformulier had moeten inleveren. En weer 
dat het systeem toch heus simpel was. En dat ik 
een nummertje moest trekken. Steeds geagiteer-
der raakte ze. Toen werd haar naam omgeroepen: 
“O gelukkig,” zei ze, “want híer kan ik niet tegen.” 

Voor het geval u ook een keer naar de prikpolie 
moet, inmiddels weet ik hoe het werkt hoor: bij 
tijd en wijle verschijnt er achter die lege balie een 
van de prikdames, en die roept dan een heel stel 
nummertjes tegelijk om. (En, eerlijk is eerlijk, dat 
had die mevrouw óók gezegd. Ergens.) De bezit-
ters van die nummers moeten dan allemaal tege-
lijk haar hun persoonlijke verwijsformulieren ge-
ven, en daarmee krijgen de dames dan in één 
klap een heleboel namen om weer een hele tijd 
lang om te roepen.
 Maar op de reeks nummers waar het mijne deel 
van uitmaakte, had een van die dames waar-
schijnlijk wat minder goed haar best gedaan; 
in mijn gangetje verderop was haar poging mij 

compleet ontgaan. Trouwens, was het vertrou-
wen van mijn buurvrouw aldaar dat zij wél ge-
woon zou worden opgeroepen, wel terecht? Had 
zij niet ook gewoon de ‘loting’ gemist? In ieder 
geval zat ze er al toen ik binnenkwam, en toen ik 
wegging zat ze er nog steeds. - Sorry mevrouw, ik 
bedenk het nu pas.

Nadat ik mijn formulier alsnog had weten in te le-
veren, kwam de eerder zo geïrriteerde dame uit 
een prikhokje. Ze paste wel op dat ze mij niet 
meer aankeek; misschien zou  ik nu wel lelijk te-
gen háár gaan doen. “Mevrouw Eijk”, klonk het 
toen. “Van Eijk”, zei ik. “Ook goed,” gnuifde een 
meneer een paar stoelen verder. Die had begre-
pen dat ik een domme mevrouw was, en wilde 
nog graag even mee-minachten. ‘Spuit elf geeft 
ook modder’ heette dat bij ons thuis. Ik zei maar 
niks. In plaats daarvan heb ik dit stukje geschre-
ven. Want hier kan ik niet tegen.
Inge van Eijk

Heemstede – Achter de 
strakke gevel van Wilhelmin-
aplein 14 huist sinds enkele 
maanden het fraai verbouw-
de werkatelier van Atelier 
NW, makers van unieke sie-
raden. Hoewel het oogt als 
een normale winkel is het wel 
degelijk een werkplek. Ruud 
en Mirjam van den Nieuwen-
hof zijn alleen op de woens-
dag open, voor de rest van de 
week werken ze uitsluitend 
op afspraak. Volgens het stel 
is het ontwerp van een sie-
raad namelijk een uiterst 
persoonlijk proces dat in al-
le rust en met volle aandacht 
samen met de klant tot het 
gewenste resultaat leidt: een 
hoogwaardig sieraad waar-
van er maar eentje bestaat. 
In de kersttijd doen Ruud en 
Mirjam het net even anders, 
want dan zetten ze de deu-
ren van het atelier dagelijks 
open.
Limburger Ruud en Amster-
damse Mirjam vonden elkaar 
privé en in hun gezamenlijke 
passie voor het vak van goud-
smid, hoewel Mirjam tijdens 

hun studie eerst nog twijfel-
de of ze het juiste beroep had 
gekozen. Echt enthousiast 
werd ze pas tijdens de stage-
periode: “Ik vond het allemaal 
nogal theoretisch, maar een-
maal achter de werkbank viel 
het muntje: dit is wat ik wil!” 
Nog steeds vindt ze het ma-
ken van de sieraad het leuk-
ste aspect van het ambacht. 
Ruud daarentegen was met-
een gedreven voor het vak-
gebied. “Eerst nog werken bij 
een juwelier, dat hebben we 
allebei een aantal jaren ge-
daan”, vertelt hij, “maar zelf 
sieraden ontwerpen op maat 
is onze passie en daarom zijn 
we zo’n negen jaar geleden 
gestart met ons eigen bedrijf 
Atelier NW. Volgend jaar vie-
ren we dus ons 10-jarig ju-
bileum in dit nieuwe pand 
dat helemaal naar eigen in-
zicht is verbouwd.” Persoon-
lijke aandacht geven aan de 
wens van de klant is het uit-
gangspunt van de goudsme-
den. Ruud: “Juweliers zijn er 
genoeg, ook in Heemste-
de en daar kan je prima te-

recht als je iets wil uitkiezen 
uit een groot assortiment van 
merken. We zitten niet op de 
Binnenweg /Raadhuisstraat 
omdat we geen winkel zijn, 
maar juist op afspraak wer-
ken en de tijd kunnen ne-
men voor mensen die ons 
vanuit het hele land weten 
te vinden. We zijn erg trots 
dat men soms bereid is uren 
te rijden om door ons iets te 
laten maken. Of het nu gaat 
om een (trouw)ring, een bro-
che, collier of een armband, 
we gaan net zo lang door met 
het ontwerp tot het perfect is 
naar de wens en het budget 
van de klant.”
Van 12 tot en met 24 decem-
ber verwelkomen Ruud en 
Mirjam van den Nieuwen-
hof iedereen graag met een 
hapje en drankje, ter kennis-
making en voor de gezellig-
heid. Misschien ligt er zelfs 
het perfecte cadeau voor een 
dierbare te wachten, een ge-
schenk voor onder de boom 
dat zeker indruk zal maken.
Informatie: www.ateliernw.nl. 
Mirjam Goossens

Atelier NW: Een sieraad voor Heemstede

Want hier kan ik niet tegenhier kan ik niet tegenhier

Gelegenheidscolumn

Een echte topgitaar
Heemstede – Als directeur van het Heemsteedse bedrijf 
Nehem International aan de Zandvoortselaan komt Robin 
van de Poll regelmatig in Bandung Indonesië. Uit liefheb-
berij bezocht hij in 2012 een gitaarfabriek in Bandung die 
er al sinds 1959 gevestigd is en waar men met 80 man zo’n 
300 gitaren per maand bouwt. In de goede middenklasse, 
maar men had er wel oren naar het idee om gezamenlijk 
een echte topgitaar te ontwikkelen. Te beginnen met de al-
lerbeste houtsoorten die in Indonesië rijkelijk voorhanden 
zijn, althans de meeste. Alleen sparrenhout groeit er niet 
maar het beste sparrenhout importeren ze uit de staat New 
York, de Adirondack. Gerijpt sparrenhout, schaars, maar 
luid, tegelijkertijd gearticuleerd en helder. Brengt de vibra-
tie goed over in de klankkast van het hardere houtsoort, 
massief palissander voor de zij- en achterkant. De hals is 
van mahonie met in de kop een B van Boudewijn, uitge-
voerd in rood tamarindehout. Ontwerper Jan Pastoor be-
dacht de naam Homestead omdat het initiatief echt Heem-
steeds is en de merletten uit het wapen van Heemstede, 
uitgevoerd in paarlemoer, zijn terug te vinden in de posi-
tiestippen, onder de snaren, op de hals van de gitaar. Mo-
del en uitvoering kan uitgezocht worden als je maar bin-
nen de hoge kwaliteitseis van houtkeuze blijft. Er zijn veel 
mogelijkheden, want de hele bouw van de gitaar is echt 
handwerk. 
Boudewijn de Groot mocht de topgitaar in ontvangst ne-
men. De zanger, songwriter, muziekproducent en acteur uit 
Heemstede, geboren in Indonesië, kreeg de Homestead 1 
woensdag 7 december overhandigd van Robin van de Poll 
in het kantoor van Nehem International. Klonk fantastisch!
Ton van den Brink

Boudewijn de Groot gelukkig met nieuwe gitaar van
Robin van der Poll en Jan Pastoor.
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Paul van der Steen signeert 
bij boekhandel Blokker
Heemstede - In huize Van 
der Steen werd vroeger drif-
tig getekend door alle acht 
kinderen, het ging er vaak 
om wie de beste was. Dat is 
nu duidelijk als je ziet hoe 
Paul dat doet. Even een enke-
le streek van een balpen over 
een groot vel papier en de 
neus van Harry Mulisch staat 
er! Minuten later is Harry al 
klaar, Paul vertelt hoe hij zijn 
wekelijkse tekeningen in het 
NRC maakt en intekent. Dat 
inkleuren zou je denken, dat 
hij dat doet met een kwast-
je en verf, zo zie je het toch? 
Nee, dat gebeurt nu digitaal 
en je krijgt er geen vieze vin-
gers meer van. Paul van der 
Steen is kunstenaar en illu-

strator. Hij studeerde aan de 
kunstacademie Minerva in 
Groningen en brak door met 
zijn journalistieke tekeningen 
voor Het Parool (1990-2010). 
Van der Steen werkt voor de 
boekenbijlage van NRC Han-
delsblad (2011-heden). U 
kunt 365 dagen genieten van 
een literaire tekening van de 
hand van illustrator Paul van 
der Steen. Van W.F. Hermans 
en Sylvia Plath tot aan Gerard 
Reve, Connie Palmen, Philip 
Roth en Harry Mulisch: een 
gedetailleerd literair beeld 
van de afgelopen eeuw. De 
leukste scheurkalender voor 
op de wc, op je werk, boven 
je bed of in het café!
Ton van den Brink 

Toneelvereniging J.J. Cremer 
laat publiek volop genieten
Heemstede - In drie voor-
stellingen, gedurende het af-
gelopen weekend, bracht to-
neelgroep J.J. Cremer het 
blijspel ‘Gebroken IJs’ op de 
planken. Het dolkomische 
stuk van auteur Haye van der 
Heijden hield de bezoekers 
van het begin tot het einde in 
de greep. De bij Cremer de-
buterende regisseur Yardeen 
Roos gaf haar eigen draai 
aan het verhaal. Zij bedacht 
leuke oplossingen. Onder an-
dere door alle spelers, ook zij 
die op momenten niet func-
tioneel aanwezig hoefden te 
zijn, op het toneel te laten 
blijven. Er kon veel gelachen 
worden. Niet alleen door de 
snedige teksten, maar ook 
via de personages die haast 
op de lijven van de acteurs 
leken te zijn geschreven. Tess 

Clous, die nog drama stu-
deert, maakte haar debuut 
op de vloer van het Haarlem-
merhout Theater. Zij vertolk-
te haar rol met verve. Een op-
komend talent waar Cremer 
nog veel plezier aan kan be-
leven. In de rol van de licht 
dementerende en steenrijke 
oude man had Daan Marm-
se de meeste lachers op zijn 
hand. Joke Harmse zette een 
meer dan uitstekende rol van 
een gescheiden vrouw van 
in de zestig neer. Haar af-
komst uit het gegoede milieu 
veranderde na een avond-
je vol drank in een vrouw die 
zich liet gaan. Good old Ele-
onora Zomer was geduren-
de het gehele stuk druk be-
zig een man aan de haak te 
slaan. Zij had haar overspe-
lige man thuis achtergelaten 

om de wereld via een cruise 
te ontdekken. 
Mady Eldering en Hans Kluit 
stonden de hele avond op het 
podium zonder ook maar een 
woord tekst te hoeven uit-
spreken. Toch waren zij func-
tioneel in het stuk. Als hoog-
bejaarde dementerende man 
die wel eens stoute dingen 
kon doen. Zoals het uit de 
kom willen halen van goud-
vissen dat door zijn tegen-
speelster werd belet.

Kortom, een zeer onderhou-
dende voorstelling waarbij 
opnieuw kan worden vast-
gesteld dat J.J. Cremer over 
ervaren acteurs en actrices 
beschikt. De volledig uitver-
kochte voorstellingen golden 
als beloning. 
Eric van Westerloo

Kunst in Museumboerderij
Jan Makkes

Regio - Ook rond deze kerst kan men bij de idyllische Mu-
seumboerderij van Jan Makkes kunst en cultuur opsnui-
ven. Tot en met 1 januari 2017 is de boerderij waar Jan 
Makkes (1935-1999) woonde en werkte dagelijks te be-
zoeken tussen 11.00 en 18.00 uur. Dus ook tijdens de kerst-
dagen en op nieuwjaarsdag. De toegang is gratis.
Tijdens de kersttentoonstelling kan men een bijzonder kijk-
je krijgen in het leven en het werk van deze gepassioneer-
de kunstenaar. In de eeuwenoude boerderij hangen olie-
verfschilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en pas-
tels van Jan Makkes. Maar ook kan men foto’s bekijken die 
meer inzicht geven in het leven van deze Velsenaar. 
Makkes was een wereldberoemde kunstenaar die contact 
had met de groten der aarde. Hij tekende en schilderde al 
van jongs af aan en was een veelzijdig artiest, zoals blijkt 
uit de diverse werken die te zien zijn op de boerderij. Hij 
liet zich inspireren door zijn naaste omgeving, maar ook 
kan men werk bewonderen dat werd gemaakt in Rusland 
waarmee hij een bijzondere verbondenheid voelde, zie fo-
to. Veel werk is te koop, maar ook is er een prachtig boek 
verkrijgbaar met veel foto’s over het leven en de werken 
van Jan Makkes. De Museumboerderij is weer geheel in 
kerstsfeer gebracht door zijn vrouw Elly Makkes die graag 
vertelt over Jan en zijn kunstwerken. Maar ook buiten kan 
men rondkijken in de prachtig verzorgde tuin en bij de ver-
lichte Mariakapel. De Museumboerderij van Jan Makkes is 
te vinden aan Hofgeesterweg 22a in Velserbroek, telefoon 
023-5376227. Parkeren kan bij voetbalclub VSV op 100 me-
ter afstand. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.
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Heemstede – Een grauwe 
winterdag in december, de 
vrachtwagenchauffeur staat 
in de motregen zijn lading te 
lossen voor de bekende su-
permarkt aan de Kerklaan. 
De bomen kaal, het wind-
je guur, niet echt Heemste-
de op z’n mooist. Enkele deu-
ren verderop is sinds 28 no-
vember een nieuwe salon 
geopend met de naam Aiy-
ara Welness & Aroma. Weer 
een nieuwe salon hoor je de 
voorbijgangers misschien 
denken. Maar deze sa-
lon is anders, net zo anders 
en exotisch als eigenaresse 
Nok. Stap door de deur van 
Kerklaan 25 en je stapt in een 
stukje Thailand. De zacht-
aardige Thaise Nok behaal-
de haar diploma’s op de Thai 
Traditional Medicine Training 
Center in haar geboorteland. 
Ze deed er tien jaar lang er-
varing op bij diverse wellness 
salons en grote hotels als 
het gerenommeerde Pullman 
Hotel. De comfortabele mas-
sagebedden op het sfeervolle 
podium dienen voor de tradi-
tionele Thaise massages die 
een combinatie zijn van mas-
sage en yoga. Speciale kle-
ding wordt door de salon ver-
zorgd. Daarnaast biedt Aiya-
ra Welness & Aroma diverse 
andere massagebehandelin-
gen als sportmassage, Aro-
ma therapie, Hot Stone mas-
sage en voetreflexmassage. 
Ook kinderen en zwange-
re vrouwen zijn bij de salon 

aan het goede adres. Voor 
deze specifieke groepen is er 
een behandeling die speci-
aal is gericht op hun welzijn. 
Gezichtsbehandelingen, pe-
dicure en manicure comple-
menteren het totale pakket. 
Het is wat Nok voor ogen had 
toen ze haar eigen zaak be-
gon in Heemstede. Hoe be-
landt een Thaise onderne-
mer in Heemstede? “Ik heb 
in wellness salons gewerkt 
in Amsterdam en in Haar-
lem, maar ik zag in die ste-
den vooral veel van dezelfde 
winkels. Wat mij bevalt aan 
Heemstede is dat er een gro-
te diversiteit is aan speciaal-
zaken met een eigenaar of ei-
genares achter de toonbank. 
Dat ben ik eigenlijk ook: ie-
mand die de dingen anders 
aanpakt dan wat het grote 
publiek misschien gewend 
is. De mensen in Heemste-
de schrikken daar niet van, 
ik denk zelfs dat ze het heel 
leuk vinden”, zegt Nok met 
een bescheiden lach. “Ik heb 
in elk geval al hele mooie re-
acties gehad van klanten.”
De hele maand geeft Aiy-
ara Welness & Aroma 20% 
korting op alle behandelin-
gen. Een uitgelezen kans op 
een stukje ontspanning in de 
stressvolle feestmaand de-
cember.

Adres: Kerklaan 25, Heem-
stede. Informatie:
www.aiyara-wellness.nl.
Mirjam Goossens

Regio - In Theater De Krocht 
te Zandvoort is zondag 18 de-
cember weer een aflevering 
van Jazz in Zandvoort. Dit-
maal treedt zangeres Nathaly 
Masclé op in het theater aan 
de Grote Krocht 41. De aan-
vang is 14.30 uur en de toe-
gang 15,- euro.  De zange-
res wordt begeleid door Jean 
Louis van Dam – piano, Eric 
Timmermans - bas en Marcel 
Serierse – slagwerk. Het con-
cert heeft de sfeer van kerst.
Nathaly Masclé is een zan-
geres die in de 30 jaar dat 
ze nu actief is haar sporen in 
de muziek ruimschoots ver-
diend heeft. Haar TV- de-
buut maakte ze op 17-jarige 
leeftijd in het programma De 
Vuist van Willem Duys met 

een medley van oude suc-
cessen van Karen Carpen-
ter. Richard Carpenter was 
ontroerd door deze homma-
ge aan zijn zus en wilde zelfs 
een song voor Nathaly schrij-
ven. Als leadzangeres werk-
te ze in diverse orkesten (o.a. 
Casino, Hollywood Boule-
vard, Glenn Miller Orchestra) 
waarmee ze bijna alle Neder-
landse artiesten heeft bege-
leid. Nathaly was finaliste 
bij diverse songfestivals o.a. 
NSF 2005. In 2001 formeerde 
ze haar damesgroep Femme 
Vocale. Diverse optredens 
volgden met in 2012 deel-
name aan het TV- program-
ma ‘The Winner Is’. Reserve-
ren kan via 023-5310631 of 
www.jazzinzandvoort.nl.

“Ooit begonnen als klein bedrijfje op zolder”
Unieke taartenactie MEOS en Tummers
Regio - Deze maand bestaat 
het Haarlemse bedrijf MEOS 
systeembeheer 20 jaar en dat 
moet gevierd worden. MEOS 
viert dit niet alleen met haar 
medewerkers, ook aan klan-
ten is gedacht. MEOS trak-
teert meer dan 100 klanten 
op een feestelijke jubileum-
taart. Deze is speciaal ont-
wikkeld in samenwerking 
met Patisserie Passionelle 
Tummers uit Heemstede. Een 
unieke actie voor MEOS sy-
steembeheer en een bijzon-
dere ervaring voor Tummers: 
nooit eerder werden er zo-
veel Tummerstaarten in korte 
tijd verspreid binnen de regio 
Haarlem en ver daarbuiten. 
 
MEOS systeembeheer grijpt 
haar 20-jarig jubileum aan 
om haar klanten te bedanken 
voor het vertrouwen dat zij 

de afgelopen jaren in het be-
drijf hebben gesteld. Joost 
Metten, CEO van MEOS: 
“Ooit zijn wij begonnen als 
klein bedrijfje op een zol-
der boven een beddenzaak 
in Bloemendaal. Inmiddels 
is MEOS uitgegroeid tot een 
innovatieve full-service ICT-
partner met een breed klan-
tenportfolio. Veel mooie be-
drijven in de regio Haarlem 
en ver daarbuiten hebben 
hun volledige automatise-
ring in onze handen gelegd. 
We zijn best trots op waar we 
nu staan.”
 
Over MEOS
MEOS is een ervaren full-ser-
vice ICT partner. Met passie 
voor ICT, een pragmatische 
aanpak en focus op persoon-
lijke aandacht biedt MEOS 
haar klanten een uitgebreid 

pakket diensten. Van advi-
sering en implementatie tot 
support en beheer. Ondanks 
de groei die MEOS systeem-
beheer de afgelopen jaren 
heeft doorgemaakt, heeft zij 
haar eigen identiteit behou-
den. Nuchter en een tikje ei-
gengereid, opererend van-
uit de gedachte om klanten 
de best mogelijk oplossing 
te bieden. Inmiddels is MEOS 
systeembeheer 30 man sterk: 
stuk-voor-stuk deskundi-
ge en betrokken vakmensen. 
Gemene deler is de sterke 
passie voor IT. Samen zorgen 
zij ervoor dat de ICT van klan-
ten altijd en overal werkt. Zo 
kunnen klanten zich zorge-
loos bezighouden met zaken 
die hun aandacht écht nodig 
hebben. Informatie:
www.meos.nl of
088-9904000.

Jazz in Zandvoort
Nathaly Masclé trad ooit op in ‘De Vuist’ 
met successen van Karen Carpenter

Thailand aan de Kerklaan

Joost Metten, CEO van MEOS.

Bij Tummers.
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Regio - Het kerstconcert 
‘Noël de France’ met ‘Trio Lu-
maka’ (Jana Machalett-fluit, 
Charles Watt-cello en Miri-
am Overlach-harp) en so-
praan Sabine Wüthrich staat 
zaterdag 17 december op het 
programma in Museum de 
Cruquius. Het concert begint 
om 20.15 uur. Kaarten à 22,50 
euro koopt u via:
www.cruquiusconcerten.nl.  
Dit jaar is het tien jaar gele-
den dat de musici van Trio 
Lumaka een intensieve sa-
menwerking zijn begonnen. 
Daarnaast zijn zij onder an-
dere werkzaam in het Ko-
ninklijk Concertgebouwor-
kest, bij ‘Ensemble Insom-
nio’ en als solisten en ka-
mermusici in de hedendaag-
se en oude muziek. Hun ge-

deelde visie op het maken 
van kamermuziek bestaat uit 
het doorgronden en analyse-
ren van een stuk en de vrij-
heid en spontaneïteit voor el-

ke speler. Dit leidt tot oprech-
te, integere en gepassioneer-
de interpretaties van hoogste 
kwaliteit.
Lumaka is zich de afgelo-
pen jaren steeds meer gaan 
verdiepen in de muziek rond 
1920. Hierdoor wordt Lumaka 
inmiddels beschouwd als hét 
ensemble voor muziek uit die 
tijd! Waarom de jaren twin-
tig? In die jaren werd voor 
het eerst een ensemble in de 
kwintetbezetting (fluit, harp, 
strijktrio) opgericht, door de 
harpist Pierre Jamet. Daar-
door is er heel veel mooi re-
pertoire uit Frankrijk van die 
tijd. Ook muziekhistorisch 
gezien is het een erg inte-
ressante periode: de laatste 
staart van de romantiek, de 
eerste jazz invloeden, gekke 

tonaliteit en ritmiek…
Ensemble Lumaka heeft in 
het afgelopen jaar, naast 
tientallen concerten in series 
en op festivals in Duitsland 
en Nederland, en live optre-
dens voor de radio een aan-
tal concerten gegeven op ja-
ren-twintig-locaties in Am-
sterdam zoals museum Het 
Schip. Lumaka vult haar uit-
voeringen aan met citaten 
uithistorische kranten, mu-
ziektijdschriften en boeken. 
Ook gepaste kledij ontbreekt 
niet. 

De Zwitserse sopraan Sabi-
ne Wüthrich studeerde aan 
de ‘Hochschule für Musik’ in 
Bern bij Elisabeth Glauser en 
aan het Conservatorium van 
Amsterdam.

‘Durf je te dromen waar je in 
je hart naar hunkert?’

Regio - Op zondag 18 december is er in het Trefpunt 
Bennebroek een Joost-viering. Die is open voor iedereen. 
Het thema is ‘Verlangen’. Eigenlijk boeit het ‘Joost’ niet 
wat voor werk je doet, of je iemand ‘bent’ of hoe groot je 
auto is. Maar waar verlang je naar? Kijk je niet stiekem 
achterom, naar vroeger, als je droomt? Durf je te dromen 
over waar je in je hart naar hunkert? Dat is pas interes-
sant! Voorganger van deze dienst is Pieter Terpstra, predi-
kant van de PKN gemeente van Heemstede. 

Joost is er voor mensen die op zoek zijn naar een an-
der geluid in het drukke leven van alle dag. Joost gaat 
over vragen die er toe doen: relaties, maatschappij, spi-
ritualiteit, plezier en zinnig leven. Vaak is er veel beeld, 
poëzie, een bijzonder overdenking of een verrassende 
muziekkeuze. Joost-vieringen zijn goed te volgen, juist 
voor mensen die niet vaak in de kerk komen. De aan-
vang is 10.00 uur. Voor kinderen tot 15 jaar is er een apart 
programma.

Regio - Creatief Centrum 
in Bennebroek (CCB) 
biedt u dit komende voor-
jaar weer een diversiteit 
aan cursussen en work-
shops aan. Een kleine 
greep uit het aanbod: te-
kenen/schilderen, aqua-
relleren, mozaïeken, kin-
deratelier en een Open 
Atelier. Tevens zijn er 
workshops, bijvoorbeeld 
creatief schrijven, schoe-
nen van keramiek maken 
of kussenhoes beschilde-
ren. U vindt CCB in het 
Trefpunt te Bennebroek. 
Het CCB biedt daar pret-
tige werkruimte, enthou-
siaste docenten, goede 
bereikbaarheid en ruime 
parkeermogelijkheden.
Het Creatief Centrum is 
kleinschalig, laagdrempe-
lig, gezellig en creatief!
Meer informatie vindt u op 
www.creatiefcentrum.nl.
(Ook voor aanmeldin-
gen). Of bel met de cur-
susadministratie 06-
46575907. De cursussen 
starten op 9 januari. Het 
CCB is ook te vinden op 
facebook.

Zin in een 
leuke cursus?

Heemstede - De op één na laatste herfstfoto van dit jaar 
laat een stuk perkament zien. Nee, dat is het niet maar 
het heeft er wel wat van weg. U ziet hier echter de ach-
terkant van een hortensiabloem. Natuurlijk geheel uitge-
bloeid en verworden tot droogbloem. Maar nog altijd met 
decoratieve waarde, mede door het voorzichtige zonne-
straaltje.                                  Foto: Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto
Perkament in de natuur

Privacy en veiligheid online
Heemstede - Veel mensen 
vragen zich af welke infor-
matie zij ongewild ‘wegge-
ven’ bij telebankieren of aan 
webshops. Hoe kunt u veilig 
internetten? Kom dinsdag 20 
december naar de open in-
loop bij De Luifel/Wij Heem-
stede. Om 11.00 uur legt Lu-
do Korteman uit wat u moet 
doen om uw gegevens niet 

met onbevoegden te delen. 
U kunt ook tussen 10.00 tot 
12.00 uur uw vragen stellen 
over PC, laptop, tablet, iPad 
en smartphone. Neem uw ei-
gen apparaat mee. Ervarings-
deskundigen zijn aanwezig 
om u te helpen.  
De open inloop is een activi-
teit van SeniorWeb Haarlem, 
voor en door senioren.  Toe-

gang is gratis. Aanmelden is 
niet nodig. Locatie: De Luifel/
Wij Heemstede, Herenweg 
96, Heemstede.

Fijne feestdagen! Of niet?
Koffie-ochtend in Autisme 
Informatie Centrum
Regio - Mensen met autisme 
kunnen problemen hebben 
op het gebied van verbeel-
ding, sociale relaties en soci-
ale communicatie. Het is een 
onzichtbare handicap die 
niet altijd goed wordt begre-
pen of onderkend. Het Autis-
me Informatie Centrum orga-
niseert op vrijdag 16 decem-
ber een koffie-ochtend rond 
het thema ‘Fijne feestdagen! 
Of niet?’
Voor mensen die met autis-
me te maken hebben is dit 
vaak helemaal geen fijne pe-
riode. Kinderen met autisme 
raken vaak overprikkeld door 
de drukte, door het gebrek 

aan structuur omdat er geen 
school is en door de verplich-
tingen waar zij aan moeten 
voldoen, bijvoorbeeld bij het 
kerstdiner. Mensen met au-
tisme en partners van men-
sen met autisme ervaren het 
meestal als een zware tijd.
Het AIC Haarlem nodigt men-
sen die met autisme te ma-
ken hebben uit voor een och-
tend, waarin ervaringen kun-
nen worden gedeeld en sug-
gesties worden uitgewisseld. 
Locatie: Oostvest 60 te Haar-
lem. Aanvang: 09.45 uur, ein-
de: 12.00 uur. Toegang is gra-
tis, na aanmelden op:
aichaarlem@hotmail.com.

Wiebelend 
kerstmannetje
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kunnen meisjes en jon-
gens op woensdagmiddag 21 
december een kerstmannetje 
met wiebelend lijfje maken.
Ze zijn welkom van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede 
in de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Kos-
ten zijn 5 en een kaart voor 
5 keer kost 22,50. Aanmelden 
via 023-548 38 28.

Kerstconcert in Museum de Cruquius
‘Noël de France’ met Trio Lumaka en sopraan Sabine Wüthrich
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HBC veel te sterk voor BSM
Heemstede - Vooraf was de 
vraag niet of HBC zou win-
nen maar met hoeveel doel-
punten verschil. Afgaande op 
de stand zou HBC een ge-
makkelijke middag tegemoet 
gaan. Het laatste duel, voor-
dat de spelers en de staf zich 
opmaken voor de winterstop, 
pakte toch iets anders uit. In 
de 19e minuut werd Martijn 
Höcker met rood van het veld 
gestuurd. Hij pakte de door-
gebroken Tyco van Wel licht 
bij de arm. Scheidsrechter De 
Boer zag daarin het ontne-
men van een scoringskans en 
gaf direct rood. Op dat mo-

ment in de wedstrijd stond 
HBC al met 3-0 voor. Met 
tien man bleek de opdracht 
heel veel doelpunten te ma-
ken minder eenvoudig. Niel 
van Hooff opende al in de 
eerste minuut de score voor 
HFC. De linksback stoomde 
in zijn eentje op totdat hij al-
leen voor de BSM doelman 
verscheen en beheerst HBC 
op voorsprong zette. Schoof 
maakte kort daarna de twee-
de voor HBC en ook Liefting 
deed een duid in het zakje. 
De doelpuntenmachine leek 
aardig opgang te komen. Na 
het vertrek van Höcker zak-

te HBC wat weg. Coach Peter 
van der Waart koos er voor 
om zijn verdediging intact te 
laten zodat middenvelder De 
Zwart een linie zakte. Er ont-
stond zo meer ruimte op het 
middenveld voor BSM om de 
bal eens wat langer in bezit te 
houden. Nog voor de pauze 
maakte Van Hooff zijn twee-
de van de middag. Toen doel-
man Melvin Selhorst de bal 
uit zijn handen liet vallen was 
het voor Van Hoof een klein 
kunstje de ruststand op 4-0 
te bepalen. BSM kwam goed 
weg toen de scheidsrech-
ter weigerde Dillen van der 
Aar zijn tweede gele kaart, 
dus rood, te geven. Coach 
Van der Veldt wisselde hem 
direct om hem te behoeden 
voor een kaartstraf en schor-
sing. Het spelniveau daalde 
flink in de tweede helft. Bas 
Aarts zorgde met een magi-
straal afstandsschot, recht in 
de kruising, voor het vijfde 
doelpunt voor HBC. De eer 
kon nog worden gered door 
BSM. Daarvoor was wel de 
hulp nodig van HBC keeper 
Miezenbeek die misgreep bij 
een hoge bal, zodat Jan Dou-

we Box BSM, al koppend, 
nog aan een doelpunt hielp. 
Voorafgaand aan de wed-
strijd werd HBC aanvoerder 
Menno Grijssen gehuldigd 
door voorzitter Rob Roome-
ijer. Hij speelde meer dan 100 
wedstrijden in het eerste en 
daar hoort een cadeautje bij. 
HBC gaat als trotse nummer 
drie de winterstop in. Op 29 
januari gaat de competitie 
weer verder.
Eric van Westerloo

Atletiek
Fantastisch 
resultaat in 

Sardinië
Heemstede - Merel van 
der Marel heeft zondag op 
het EK cross in Chia (Sar-
dinië, Italië) met het Ne-
derlands juniorenteam in 
de categorie ‘jonger dan 
20 jaar’, een bronze me-
daille in de wacht ge-
sleept.
Nooit eerder wist een Ne-
derlands juniorenteam 
zo’n goed resultaat te 
boeken.
Het Nederlands team be-
staande uit Merel, Jas-
mijn Lau, Veerle en Jas-
mijn Bakker was na afloop 
dan ook dolgelukkig met 
het fantastische resultaat!

Voorverkoop Nieuwjaarswedstrijd HFC gestart
Regio - De voorverkoop voor 
de traditionele nieuwjaars-
wedstrijd tussen de Konink-
lijke HFC legends en de Ex-
Internationals KNVB is be-
gonnen. Kaarten voor het 
treffen op zaterdag 7 janua-
ri 2017 kunnen nu online be-
steld worden via:
www.nowonlinetickets.nl.

De aftrap is om 14.30 uur 

op het hoofdveld van de Ko-
ninklijke HFC. De ontmoeting 
tussen de ’Koninklijke’ en de 
voormalige Oranje spelers, 
de Ex-Internationals KNVB,  
is uitgegroeid tot een tradi-
tie. De eerste keer dat beide 
teams tegen elkaar speelden 
dateert van 1923. 

De voorverkoop is online tot 
11.00 uur op zaterdag 7 ja-

nuari en op vrijdag 6 janua-
ri tussen 14.00 en 17.00 uur 
in het clubhuis van de Ko-
ninklijke HFC. Op zaterdag 
7 januari zijn vanaf 11.00 uur 
kaarten te koop bij de ingang 
van Koninklijke HFC aan de 
Emauslaan 2 te Haarlem. De 
toegang voor kinderen tot 6 
jaar is gratis, mits onder be-
geleiding van een meerderja-
rige. Kaarten vanaf 5,50.

Heemstede –  Op zater-
dag 17 december treedt ‘Ko-
ning van de Lach’ Martijn Ko-
ning op in Theater de Luifel.  
Stand-upcomedian, cabare-
tier, columnist en tekstschrij-
ver: Martijn Koning is het al-
lemaal en gewoonweg een 
veelzijdig talent met een ei-
genzinnige manier van thea-
ter maken.
Martijn Koning: “Ik kan niet 
iedere dag een show maken 
die van A tot Z hetzelfde is, 
daarom zorg ik ervoor dat ie-
dere show weer anders is. Er 
zitten natuurlijk wel de ele-
menten in die in iedere show 
terugkomen. Juist daardoor 
kan ik ook zelf beslissen of ik 
iets wel of niet doe. Als ik na-
melijk een gehele verhaallijn 
moet doen, dan kan ik niets 

weglaten. In een stramien 
vastzitten dat werkt gewoon 
voor mij niet en daar heb ik 
ook geen zin in. Dan word ik 
helemaal gek. Ik werk daar-
om ook zonder decor. Al ik 
iedere dag in hetzelfde decor 
moet optreden, dan gaat de 
zin er bij mij al af. Ik heb ge-
woon op het podium een mi-
crofoon en wat glazen wa-
ter nodig: that’s it. Dat vind ik 
ook het allerleukste en daar 
ben ik het beste in. Bij radio 
en televisieoptredens moet ik 
’s middags herhalen en re-
peteren. Dat is absoluut niet 
mijn werkwijze: het is te ge-
regisseerd in mijn optiek. Ik 
heb een probleem met auto-
riteit en alles wat daar boven-
op wil zitten, dat stoot ik af. 
De andere kant van het ver-

haal is dat ik ook wel eens op 
mijn bek ga hierdoor. Laatst 
heb ik een flyer gemaakt, met 
een foto van een buikspreker 
act, die komt uit een artikel 
uit de Nieuwe Revu. Op die 
foto ben ik mijn eigen buik-
sprekerspop. Ik vond dat wel 
een grappige foto. Maar dan 
merk je wel dat mensen van 
te voren door de program-
maboekjes bladeren en den-
ken dat mijn voorstelling een 
buikspreker act is. Dat zijn de 
mensen die mij niet kennen. 
Tja, dan pas je de show een 
beetje aan het publiek aan, 
bijvoorbeeld met wat min-
der grof taalgebruik. Het be-
langrijkste is dat ik al voor de 
show het naar mijn zin heb. 
Ik ben in de kleedkamer nog 
bezig stukjes te zoeken over 

de plaats zelf waar ik op dat 
moment optreed. Tijdens de 
voorstelling ga ik dan de eer-
ste vijf à tien minuten op de 
plaats zelf in. Dat geeft mij 
een spanning, waardoor ik 
geconcentreerd raak. Het is 
dat soort spanning, waar ik 
onder druk kom te staan en 
dan presteer ik het beste. 
Mijn show draait om de ac-
tualiteit waarbij we lijken te 
vervallen in een soort poli-
tieke correctheid. Daar maak 
ik grappen over, die ook best 
hard kunnen zijn en die lei-
den tot hilarische en absur-
de situaties. Mensen hebben 
nu eenmaal in moeilijke en 
spannende tijden de behoef-
te aan lachen en entertain-
ment. En daar speel ik met 
deze show op in.”

Martijn ‘Koning van de Lach’ in Theater de Luifel: 
“Ik maak geen enkele show die van A tot Z hetzelfde is”

Theater de Luifel, 17 decem-
ber 2016, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten à 19,- euro via:
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van de Luifel.
Bart Jonker
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Regio - Traditiegetrouw laten de koren in 
de decembermaand van zich horen met 
de mooiste kerstmuziek van alle eeuwen. 
Dit jaar biedt het kerstconcert, op zaterdag 
17 december, een breed scala aan beken-
de én onbekende pareltjes uit het repertoi-
re: de onmisbare Engelse carols als Good 
King Wenceslas, Whence is this goodly fra-
grance, Personent Hodie en The Shepherd’s 
Cradle Song worden afgewisseld met gro-
tere werken van Britten en Howells. Daar-
naast klinkt weinig gehoorde kerstmuziek 
uit de 17e eeuw van componisten als Ben-

cini, Praetorius en de Cantiones Nataliti-
ae. Want ook in de oude tijden schreef men 
ontroerend mooie kerstmuziek!

En dat alles in de prachtig gerestaureerde 
Kathedrale Basiliek St. Bavo aan de Leidse-
vaart in Haarlem, aanvang 19.00 uur.
Kaarten kosten 10 euro per stuk, kinderen 
t/m 12 jaar hebben gratis toegang.
Reserveren via:
www.bavoconcert.nl.
Aan de deur kunt u op de concertdag even-
eens kaarten kopen, vanaf 18.30 uur.

Kerstmis met koren in de Kathedraal St. Bavo

Carols in de kerk
Regio - Op zaterdag 17 december zingt de Oude 
Bavo Cantorij onder leiding van Anton Pauw ad-
ventsliederen afgewisseld met lezingen uit de bijbel 
in de Grote of St Bavokerk Haarlem. Het evenement 
duurt van 15.30 tot 16.30 uur. Advent is de periode 
van vier weken voorafgaand aan het kerstfeest. In 
die periode wordt gedacht aan de oude profetieën 
en de aankondiging van de geboorte van Christus. 
Over dat thema gaan de lezingen; de gezongen lie-
deren zijn de traditionele Engelse Carols for Advent. 
Voor ieder die houdt van de sfeer in de Engelse ka-
thedralen, van de geweldige koren daar en van deze 
prachtige liederen is de Advent Carol Service aan te 
bevelen. Met medewerking van Jeroen Koopman op 
orgel. Toegang is gratis.
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Boek door Arno Koek getipt bij ‘DWDD’ 
Gebonden editie ‘Alleen op de wereld’, 
140 jaar na eerste publicatie
Heemstede - Op zaterdag 
17 december signeren Char-
lotte Dematons en Tiny Fis-
scher hun nieuwe boek ‘Al-
leen op de wereld’, tussen 
15.00 en 17.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Arno Koek van Blokker tip-
te dit klassieke kinderboek in 
het boekenpanel van DWDD 
op dinsdag 29 november en 
hij is vereerd dat de schrijf-
ster en tekenaar aanwezig 
zullen zijn.
Citaat Arno uit DWDD: “140 
jaar na de eerste publicatie 
is er nu een mooie gebon-
den editie uitgekomen, met 
een bewerking van Tiny Fis-
scher en prachtige illustra-
ties van Charlotte Dematons, 
waardoor dit boek het dubbel 
en dwars verdient om hier op 
tafel te liggen. Ik las dit boek 
als kind van tien en was erg 
onder de indruk van dit ener-
zijds droevige en anderzijds 
avontuurlijke verhaal. We 
volgen de vondeling Remi, 
eerst opgevoed door zijn lie-
ve pleegmoeder Barbarin en 
later door de reizende muzi-

kant Vitalis. Vooral in het be-
gin is het een opeenstapeling 
van verdrietige momenten: 
de dood van het aapje Jo-
li Coeur, de heftige sneeuw-
storm en hoe liefdevol Re-
mi wordt opgenomen in een 
tuindersfamilie. Een andere 
reden voor deze keuze is het 
thema - angst om verlaten te 
worden en zoektocht naar je 
wortels. Alleen op de wereld 
is een boek waar jong en oud 
van kunnen genieten, het is 
een hoopvol boek, omdat Re-
mi blijft geloven in het goe-
de van de medemens. En dat 
lijkt ons voor 2016 een prach-
tige boodschap voor de don-
kere decembermaand.”
Het verhaal van vondeling 
Rémi is door Tiny Fisscher 
op toegankelijke wijze her-
verteld, waardoor een nieu-
we lichting lezers zal kun-
nen snikken om zijn lot. Eer-
der bewerkte Fisscher Kees 
de Jongen van Theo Thijssen, 
een prestatie die lovende kri-
tieken opleverde.
Gouden Penseelwinnares 
Charlotte Dematons volg-
de de route die Rémi door 

Frankrijk heeft afgelegd. 
Haar tocht leverde inspiratie 
op voor weergaloze illustra-
ties. 
Toegang is vrij, boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138 
Heemstede. Tel. 023-5282472.

Floris van Bommel (foto: Jaap Robben).

Literatuur combineren met 
perfecte schoenen

Heemstede - Op zondag 18 december signeren Jaap 
Robben en Floris van Bommel een gezamenlijke giftbox, 
van 14.00 tot 15.00 uur bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 in Heemstede. Aansluitend brengt het duo een 
kort bezoek aan het Brabants Schoenenhuis  (Dungel-
mans), Binnenweg 122. Jaap Robben, auteur van de suc-
cesvolle roman Birk, nam als ‘Van Bommelfan’ het initia-
tief om te kijken of goede literatuur en bijzondere schoe-
nen met elkaar te combineren zijn. Dit idee heeft Floris 
van Bommel aan het denken gezet, en heeft geresulteerd 
in de prachtig vormgegeven box met daarin onder ande-
re een exemplaar van Birk, een unieke wollen ‘Gentiluomo 
for Floris van Bommel’-sjaal. Deze giftbox is bij Blokker te 
koop en kost 49,95. U kunt deze dag ook gratis uw schoe-
nen laten lappen, van 12.00 tot 16.00 uur, tussen de boek-
handel en de schoenenzaak.







 

 

for Advent’. 16u, Imma- 
nuelkerk, Van Egmond-
straat 5 Haarlem-Noord. 

Kerstcarols door Gemengd 
koor ‘Zuid-West’ in de 
Oosterkerk, Zomerkade 
165 Haarlem. 16-17u. Kaar-
ten: 8,50 via 023-5286345 
of aan de zaal. Zaal open: 
15.30u. 

Concert vrouwenkoor 
‘Malle Babbe’, 15u in de 
Nieuwe kerk, Nieuwe-
kerksplein, Haarlem. Toe-
gang gratis, collecte bij de 
uitgang. www.vrouwen-
koormallebabbe.nl.

Jazz in Zandvoort met een 
optreden van zangeres 
Nathaly Masclé en bege-
leidingsband. Kerstsfeer. 
Aanv. 14.30u. Toegang: 15,- 

Auteursbezoek
Vrijdag 16 december 
signeert Ab Vriethof uit 
Heemstede zijn boek ‘Kijk’, 
over zijn ernstige oogaan-
doening. Bij boekhandel 
Blokker aan de Binnen-
weg 138 in Heemstede, 
start om 16.00 uur.

Bijeenkomsten
Dinsdag 20 december 
va 10u ‘privacy en veilig-
heid online’ door Senior-
Web Haarlem in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Toegang gratis.

Boekhandel Blokker 
Zondag 18 december 
signeren bij boekhan-
del Blokker, Binnenweg 
138, Jaap Robben en Flo-
ris van Bommel een giftbox 
ikv roman ‘Van Bommelfan’ 
(Robben). 14-15u. Tevens 
gratis schoenen laten lap-
pen (12–16u), tussen de 
boekhandel en schoenen-
winkel Dungelmans.
023-5282472
www.boekhandelblokker.nl

Film
Donderdag 15 decem-
ber Film & lunch bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 10u. Kosten 
tezamen: 13,50 euro. Re-
serveren tot uiterlijk dins-
dag 13 december:
www.wijheemstede.nl of 
023- 548 38 28 of bij de 
receptie van de Luifel.

Woensdag 21 december, 
20u. Film bij WIJ Heemste-
de met over beste vrien-
dinnen van wie de vriend-
schap op gespannen voet 
komt te staan. De Luifel, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Entree: 7,-. Reserveren: 
www.wijheemstede.nl of 
(023)548 38 28.

Jeugd
Zondag 18 december 
Peuter en kleuter pret bij 
WIJ Heemstede, Herenweg 
96 Heemstede. 11-12.30u. 
Thema ‘Fiep Westendorp’. 
V.a. 2,5 jaar tot 6 jr. Muziek, 
theater en pannenkoeken 
eten. Entree: 6,-. Opgave: 
www.wijheemstede.nl, of 
plexat@wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Woensdag 21 december 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, in de Molenwerf, Mo-

lenwerfslaan 11 Heemste-
de. 13.30-15u. Deelname: 
5,-. Aanmelden: 023-548 
38 28.

Koffie-ochtend
Autismecentrum 
Vrijdag 16 december, 
9.30-12u koffie-ochtend 
betrokkenen bij autisme 
met thema ‘Fijne feest-
dagen! Of niet?’.  Locatie: 
Oostvest 60, Haarlem. Toe-
gang gratis, wel aanmel-
den:  aichaarlem@hotmail.
com.www.autisme.nl  

Lezing
Dinsdag 20 december, 
14u Aukje Bos vertelt over 
Pieter Bruegel en zijn re-
latie met kerst. Bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 
Entree: 4,- euro. Reserve-
ren: www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Muziek
Donderdag 15 decem-
ber, Popkoor Voice Collec-
tive treedt op in De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede, 
20u. Gevarieerd repertoire 
aan popsongs. 8,- toegang. 
Reserveren via:
www.wijheemstede.nl.
Info over het koor:
www.voicecollective.nl

Zaterdag 17 decem-
ber Kerstconcert Trio Lu-
maka en Sabine Wüthrich, 
20.15 uur in Museum de 
Cruquius, Cruquius. Kaar-
ten 22.50 euro via www.
CruquiusConcerten.nl en 
a/d kassa van schouwburg 
de Meerse Hoofddorp, 
023-5563707.

Kerstconcert diverse ko-
ren in Kathedraal St Bavo, 
Leidsevaart, Haarlem. Aanv 
19u. Kaarten: 10,- a/d deur 
va 18.30u of via:
www.bavoconcert.nl.

15.30u Trio van Haarlem, 
Beethoven en Debussy. 
Nieuwe Kerk, Nieuwekers-
plein Haarlem. Toegang 
gratis, deurcollecte.
15.30-16.30 uur Oude Bavo 
Cantorij zingt adventslie-
deren met lezingen uit de 
bijbel, in Grote- of St. Bavo-
kerk (aan de Grote Markt 
Haarlem. Toegang gratis. 

Zondag 18 december 
14.30u Weihnachtsorato-
rium door Haarlems Ge-

AgendA

mengd Koor met begelei-
ding van Florilegium Mu-
sicum. Philharmonie Haar-
lem. Toegang: 32,-. Kaar-
ten aan de kassa of bij de 
koorleden.

Kerstliederen zingen in 
de Hervormde kerk Ben-
nebroek (Binnenweg 97) 
v.a.15u. Daarna glühwein 
en warme chocolademelk 
in het Jagershuis naast de 
kerk.

Kerstconcert in Oude Kerk 
Heemstede, ‘Festival of les-
sons and carols’. Met en-
semble ‘Capella Nova’. Te-
vens bijbellezing. 15u. 
Geen entree, wel deurcol-
lecte. Glühwein na afloop 
(Pauwehof).

Nine Lessons and Carols 

euro. Theater de Krocht, 
Grote Krocht 41 Zandvoort. 
Reserveren: 023-5310631 
of www.jazzinzandvoort.nl.

Zaterdag 24 decem-
ber Kerstnachtdienst 22u. 
in de Immanuelkerk Haar-
lem-Noord met muziek en 
gastspreker.
Zondag 25 december 10u. 
kerstviering met kerstlie-
deren en mmv Diciendo.
www.pknhaarlemnoord.nl

Tentoonstellingen/
exposities
T/m vrijdag 20 januari 
In Memoriam-tentoonstel-
ling KZOD-voorzitter Leo 
van Velzen. In de Waag a/h 
Spaarne en in de Klooster-
gangen, beide te Haarlem. 
Meer info: www.kzod.nl en 
facebook.

‘Erkend en veilig vuurwerk verkooppunt’ 
bij De Roos Heemstede
Heemstede - Bij De Roos in 
het centrum van Heemstede 
zijn de voorbereidingen voor 
de vuurwerkverkoop weer in 
volle gang. Niet alleen in de-
ze periode van het jaar wordt 
er hard aan gewerkt ook in 
andere maanden zoals mei 
en juni worden onderhoud 
en inspecties uitgevoerd aan 
bijvoorbeeld  de sprinklerin-
stallatie. Nu is het vooral een 
kwestie van uitpakken, web-
shopbeheer en tijdig weer 
bijbestellen.
De Roos is in Heemstede de 
enige dealer met de vuur-
werkcheck certificaten en 
mag derhalve de titel ‘erkend 
en veilig vuurwerk verkoop-
punt’ voeren. Voor de certifi-
cering moet er minimaal één 
medewerker van de verkoop-
crew in het bezit zijn van het 
certificaat. Hierbij is het uit-
gangspunt dat het beter en 
veiliger kan in de branche 
voor erkend en veilig consu-

menten vuurwerk. Niet één 
maar twee certificaten wer-
den dit jaar binnengesleept 
door De Roos want zowel 
Alexander Mengerink als zijn 
zoon Didier kregen beiden de 
hoogst haalbare score.
Voorlichting, instructie en 
vakkennis zijn belangrijk en 
uiteraard ook alle veiligheids-
voorschriften die hiermee sa-
menhangen.
 
De branche werkt hard aan 
goede afspraken met de 

overheid op regionaal en lan-
delijk niveau. Zo heeft de 
branche zelf maatregelen ge-
nomen om letsel met artike-
len die verkeerd werden ge-
bruikt structureel op te los-
sen door bijvoorbeeld baby-
pijltjes en Romeinse kaarsen 
van de markt te halen. Vuur-
werkcheck is een van de par-
tijen die hier hard aan mee-
werkt, de legale vuurwerk-
branche wil namelijk niets 
liever dan een mooie traditie 
in stand houden.
 
Kijk voor alle producten en 
informatie in de webshop: 
www.deroosvuurwerk.nl De 
hele familie is op stap ge-
weest om verschillende vuur-
werkshows te bekijken voor 
de laatste en nieuwste arti-
kelen. Heeft u vragen over 
vuurwerk of over veiligheids-
instructies dan kunt u mailen 
naar:
reactie@deroosvuurwerk.nl

Zandvlakte in 
Heemstede
Heemstede – Na een visvij-
ver en een natuurijsbaan is 
nu een woestijn ontstaan in 
het Havengebied van Heem-
stede.

Ter voorbereiding van de 
bouw van fase 1 (19 wo-
ningen en de dierenspeci-
aalzaak van Heems) gaat er 
in week 51 en week 2 ge-
heid worden en is dat het 
startsein voor de bouw van 
de eerste fase. De bouwtijd 
voor deze fase is een jaar 

en aansluitend volgt dan fa-
se 2. De verkoop hiervan 
start in het voorjaar van 2017, 

aldus een brief van de bouw-
firma aan de omwonenden 
van het terrein.

Foto: Harry Opheikens
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 14 december 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Bekendmakingen
- Vrijwilligerswerk in 
 Heemstede

Raadsvergadering op 
woensdag 21 december

Heemstede scoort goed in landelijke 
Energy Battle

Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat

Tentoonstellingen raadhuis Heemstede

Op 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid is de 
Bosch en Hovenschool gestart met de landelijke 
Energy Battle. Landelijk gezien behaalden zij 
een 2e plaats met een totale besparing van 
23% ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Tussen 14 november en 11 december deed de 
Crayenesterschool als tweede team mee aan deze 
wedstrijd. Zij bespaarden 19% op elektra en 22% 
op gas. De scholen werkten met energieteams die 
leerlingen en leerkrachten te motiveerden energie te 
besparen. Leerlingen van groep 7a liepen leslokalen 
na op het juiste gebruik van lampen, computers, 
digiborden en verwarming bij afwezigheid. Bij goede 
resultaten ontving de groep een groene kaart. De 10 
gezinnen die thuis bespaarden, deelden hun tips via 
een speciaal opgerichte Whats-appgroep. De leukste 

uitdaging was de ‘1-minuut douchen challenge’. Ter 
afsluiting houden de kinderen op 21 december een 
spreekbeurt over duurzame energie en de Energy 
Battle in het bijzijn van wethouder Sebastiaan 
Nieuwland. 

Eindsprint door wethouder en 
ambtenaren
Vanaf 9 januari 2017 gaat het laatste team aan de 
slag met energie besparen. Dit team bestaat uit 
wethouder Sebastiaan Nieuwland en 9 ambtenaren 
van de gemeente Heemstede. Op 10 februari 2017, 
de landelijke warme truiendag, wordt de winnende 
gemeente bekend gemaakt. Wil je alles blijven van 
de Energy Battle in Heemstede, volg ons dan op 
Facebook Duurzaam Heemstede.

Op zaterdag 24 december vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje aan de 
Raadhuisstraat. Op het podium voor Chocolaterie 

Van Dam speelt de Teisterband, in samenwerking 
met het Voorwegkoor, bekende kerstliederen. 
Ondernemers rond het plein delen lekkernijen 
uit aan het meezingende publiek.

In de publiekshal is in de maanden december 2016 
en januari 2017 werk te zien van Carolien Oedekerk. 
Tijdens deze tentoonstelling toont zij zowel abstract 
als figuratief werk. Een warme kleurexplosie 
in olieverf. Tot en met 26 januari 2017 is in de 
Burgerzaal werk te zien van Gemma van Schendelen 
en Christine van der Velden. Een mooie combinatie 
van natuurtekeningen, fotografie en sieraden. 
U bent van harte welkom tijdens de openingstijden 
van het raadhuis om de tentoonstellingen te komen 
bewonderen.



- Straatverlichting defect? 
- Losliggende stoeptegels?
- Kapot speeltoestel?

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

Cliëntenraadslid
U behartigt de gemeenschappelijke belangen 
van thuiszorgcliënten van Zorgbalans en Flexicura 
en geeft advies aan directie en management. 
De vergaderingen zijn 1x per maand op 
woensdagmiddag. Het bijwonen van bijeenkomsten 
over cliënten in de thuiszorg behoort ook tot uw 
takenpakket. 

Gastvrouw/gastheer
Als gastvrouw/gastheer assisteert u bij één van 
de maaltijden, drinkt u koffie met de bewoners 
en maakt een praatje met ze. Wilt u liever koffie 
zetten, helpen met het dekken van de tafels of 
ondersteuning geven bij één van de activiteiten, dan 
is dat ook mogelijk.

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede
Vacature Top 3

Logistiek vrijwilliger Kringloopwinkel
Voor deze leuke functie verricht u de volgende 
logistieke handelingen: uitzoeken van ingekomen 
goederen en het ontvangen en begeleiden van 
klanten die goederen komen brengen. 

Meer weten over ons vacatureaanbod?
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 21 december 
2016 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 21 december 2016
- Beëdiging raadslid D66
- Vragenuur

Hamerstukken
- Maatschappelijke opvang (inclusief “economisch 

daklozen”) en beschermd wonen
- Wijziging GR Schoolverzuim en Voortijdig 

Schoolverlaten West-Kennemerland
- Wijziging Bijzondere verordening structurele 

subsidies peuterspeelzaalwerk 2016
- Bijdrage voor proces tot samenvoeging Stichting 

WIJ Heemstede en Stichting Kontext
- Controleprotocol accountantscontrole 

jaarrekening 2016 t/m 2018 gemeente 
Heemstede

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2017

- Belastingverordeningen 2017
- Financiële verordening 2017

Overige punten
- Benoemingen in raadscommissies - D66
- Benoemingen in raadscommissies - HBB
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 21 

december 2016
- Beëdiging tijdelijk raadslid PvdA (onder 

voorbehoud)
- Benoemingen in raadscommissies – PvdA (onder 

voorbehoud)
- Wat verder ter tafel komt

Op www.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, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Bekendmaking Wet milieubeheer
De directeur van Omgevingsdienst IJmond 
stelt, namens het college van burgemeester 
en wethouders van Heemstede, op grond 
van artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit 
maatwerkvoorschriften vast voor Model Auto 
Club Heemstede, gelegen aan Cruquiusweg 43 te 
Heemstede met betrekking tot geluidnormen.

Inzage
De beschikking ligt tussen 14 december 2016 tot 
25 januari 2017 tijdens werkuren ter inzage bij 
Omgevingsdienst IJmond en in de publiekshal 
van het raadhuis tijdens openingstijden en op 

www.odijmond.nl. Voor inzage in stukken bij 
Omgevingsdienst IJmond kunt u op werkdagen 
telefonisch een afspraak maken tussen 09.00 uur en 
17.00 uur 

Bezwaar en voorlopige voorziening
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Algemene informatie
Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. 
Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.
Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. 
E-mail: info@odijmond.nl

Bekendmaking voorbereiding herziening 
bestemmingsplan ‘Landgoederen en 
Groene gebieden’
Bestemmingsplan in voorbereiding
Het college van B&W maakt hierbij krachtens artikel 
1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening de start 
bekend van de voorbereiding van de herziening 
van het geldende bestemmingsplan ‘Landgoederen 
en Groene Gebieden’. Dit bestemmingsplan heeft 
betrekking op landgoederen, buitenplaatsen 
en groene gebieden in Heemstede en beslaat 
ongeveer 50% van het gemeentelijk grondgebied.

Omschrijving van het bestemmingsplan
Het huidige bestemmingsplan ‘Landgoederen 
en Groene Gebieden’ is door de gemeenteraad 
vastgesteld op 29 maart 2007. De Wet ruimtelijke 
ordening schrijft voor dat een bestemmingsplan 
elke tien jaar moet worden herzien. Daarom wordt 
nu gewerkt aan een herziening van het plan. 
Het nieuwe bestemmingsplan is overwegend 
conserverend van aard. Dat wil zeggen dat de 
bestaande situatie weer wordt vastgelegd. Een 
belangrijk verschil met het huidige plan is dat het 
nieuwe plan straks helemaal digitaal raadpleegbaar 
is via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Stukken ter inzage en inschakeling 
deskundigen
Er zijn op dit moment geen stukken die voor 
inzage in aanmerking komen. Wel zijn alle 

van belang zijnde aanwezige documenten te 
raadplegen op www.heemstede.nl > Wonen > 
Bestemmingsplannen > Landgoederen en groene 
gebieden (algehele herziening)

Vanaf 2014 heeft de gemeente een aantal 
ontwikkelwensen ontvangen en besproken. Het 
resultaat hiervan is uiteindelijk beschreven in de 
op 1 maart 2016 door het college vastgestelde 
notitie ‘Inventarisatie ontwikkelingen herziening 
bestemmingsplan Landgoederen en Groene 
Gebieden’. Om deze reden wordt het niet 
noodzakelijk geacht nu gelegenheid te bieden 
zienswijzen in te dienen. Er wordt verder geen 
onafhankelijke deskundige om advies gevraagd. 
Onderzocht is of er een onafhankelijke instantie 
is die om advies kan worden gevraagd. Voor het 
nu geldende bestemmingsplan is een dergelijke 
instantie niet aanwezig. Daarbij is opgemerkt dat 
Rijk, provincie en hoogheemraadschap op grond 
van de Wet ruimtelijke ordening al formeel bij de 
voorbereiding worden betrokken.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met de heer R. Visser van de 
afdeling Ruimtelijk beleid via telefoonnummer 
023-5485752 of per e-mail rvisser@heemstede.nl.



Eerbetoon aan overleden voorzitter KZOD
Regio - In mei van dit jaar werd de Haar-
lemse kunstwereld opgeschikt door het 
plotseling overlijden van Leo van Velzen, 
de inspirerende en charismatische voorzit-
ter van Kunst Zij Ons Doel in Haarlem. Leo 
kon met zijn sympathieke uitstraling zon-
der meer als het gezicht van de bijna 200 
jaar oude kunstenaarsvereniging worden 
beschouwd. Een 200-jarig jubileum dat Leo 
helaas niet meer mag meemaken. Op inspi-

rerende wijze gaf hij gedurende een tiental 
jaren leiding aan de vereniging. Hij stimu-
leerde voortdurend leden om mee te doen 
aan exposities, motiveerde hen om met 
ideeën te komen en om hun capaciteiten 
volledig te benutten. Ook zette hij kunste-
naars aan om – evenals hijzelf op een zeer 
geëngageerde wijze - raakvlakken te zoe-
ken met maatschappelijke en politieke ont-
wikkelingen. Dat leidde tot een groot aantal 
exposities met een duidelijk sociaal-politie-
ke dimensie, zoals aanvang dit jaar de in-
drukwekkende tentoonstelling met als the-
ma ‘Ontworteld’ in de Haarlemse Klooster-
gangen. 
 
Vrij snel na het overlijden van Leo besloten 
medebestuursleden met echtgenote Ada 
Kors een In Memoriam tentoonstelling in 
De Waag en De Kloostergangen in Haar-
lem te organiseren. 
De schilderijen van Leo van Velzen worden 
in Haarlem vanaf donderdag 8 december 
geexposeerd in De Waag aan het Spaarne 
en in De Kloostergangen (Stadhuis) aan de 
Grote markt. Loopduur: in de Waag t/m vrij-
dag 30 december en in de Kloostergangen 
t/m vrijdag 20 januari. Zie ook:
www.kzod.nl en facebook.

Trio van Haarlem in de 
Nieuwe Kerk

Film bij
WIJ Heemstede
Heemstede - Woensdag 21 
december draait in de The-
aterzaal bij WIJ Heemste-
de een film met Drew Barry-
more en Toni Collette als bes-
te vriendinnen Milly en Jes-
se, die altijd alles hebben ge-
deeld: geheimen, kleding, hu-
mor en vriendjes. Nu probe-
ren ze volwassen te worden. 

Hun vriendschap komt ech-
ter op het spel te staan wan-
neer Jesse heel graag een 
kindje wil en Milly ontdekt 
dat ze borstkanker heeft. Een 
mooie, ontroerende film over 
hechte vriendschap. Belang-
stellenden zijn welkom in De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, aanvang 20.00 uur en 
entree 7 euro.
Reserveren:
www.wijheemstede.nl
of (023)548 38 28. 

Regio - In de serie Nieu-
we Kerk Concerten treedt 
op zaterdag 17 december 
het Trio van Haarlem op: 
Marielle Ponsen, viool/Jos 
Teeken, cello en Jonathan 
Waleson, piano. Het en-
semble bestaat sinds 2014, 
gaf reeds een aantal con-
certen maar presenteert 
zich zaterdag voor het eerst 

in Haarlem. Op het pro-
gramma staat het Piano-
trio op 1 nr 2 van Beetho-
ven en het pianotrio in G gr 
van Debussy.
Het concert begint om 
15.30 uur. De toegang is 
gratis, wel is er een deur-
collecte. 
Nieuwe Kerk, Nieuwe-
kerksplein te Haarlem.

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
- Johan Wagenaarlaan 1, het uitbreiden van een 

kinderdagverblijf van 10 naar 14 kindplaatsen, 
wabonummer 91850, ontvangen 30 november 
2016

Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Cruquiusweg 29, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 92180, ontvangen 30 november 
2016

- Amstellaan 32, het doorbreken van 
muren, plaatsen dakkapel op voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 91947, 

ontvangen 1 december 2016
- Limburglaan 4, wijzigen bestemming garage 

naar een atelier/lijstenmakerij, wabonummer 
92250, ontvangen 1 december 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Limburglaan 4, het wijzigen van de bestemming 

garage naar atelier/lijstenmakerij, wabonummer 
92250, ontvangen 1 december 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Achterweg 7A en 7B, brandveilig gebruik van de 

gebouwen Schakel/Terp, wabonummer 50234, 
verzonden 9 december 2016. Een beroepschrift 
moet uiterlijk 26 januari 2017 worden ingediend.

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Oosterlaan 18, het wijzigen van de voorgevel met 

2 extra ramen, wabonummer 88917, verzonden 9 
december 2016

- Van ‘t Hofflaan 2, het uitbreiden van het 
woonhuis, wabonummer 88675, verzonden 9 
december 2016

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

Omgevingsvergunningen

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

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

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

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

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

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

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