
Heemstede - Heemstede kan 
trots zijn: de jonge Heemsteed-
se filmmaker Jonathan ten Broe-
ke wist afgelopen zondag samen 
met Davey Driessen, Jikkie Schel-
ling en Merlijn Willemsen zowel 
de 1e prijs als de publieksprijs te 
winnen met hun korte komische 
film ‘Wattefack heb je in je zak?’. 
Zij waren een van de 15 finalis-
ten tijdens de 14de editie van de 
filmwedstrijd ‘Shoot Your Shot’ 
die werd gehouden in de Film-
schuur te Haarlem, die overigens 
samen met de Toneelschuur dit 
jaar 50 jaar bestaat. ‘Shoot Your 
Shot’ is een jaarlijkse filmcompe-
titie voor jongeren tussen 15 en 
21 jaar uit Haarlem en omgeving. 
In totaal waren er dit jaar 40 in-
zendingen, een recordaantal. Het 
niveau van de inzendingen was 
tamelijk hoog.
Opmerkelijk was dat Jonathan 
ten Broeke met deze inzending 
gekozen had voor een kort ko-
misch filmpje, de enige in dit gen-
re van de 15 getoonde inzendin-
gen. Dat maakte dit filmpje uniek. 
Het jurycommentaar was ook lo-
vend: “Het stukje ‘Wat heb je al-
lemaal nog meer in je zak zitten?’ 
‘Alles wat je ooit nodig zult heb-
ben.’ willen we nomineren voor 
de beste dialoog van Shoot Your 
Shot 2018. De rest mag er ook 
wezen: Wattefack is een volwas-
sen, sprookjesachtige, artistiek 
uitgesproken film die ons allen 
betoverd achter heeft gelaten.” 
De jury van Shoot Your Shot be-
stond uit cameraman Christian 
van Duuren, filmrecensent  Hu-
go Emmerzael, scenarioschrijver 
Daan Gielis, actrice Ellen Parren, 

filmregisseur Ena Sendijarević en 
Filmschuur-Toneelschuur jonge-
renambassadeur Lisa Straatman. 
Ze waren verrast door de hoge 
kwaliteit van de films, die duide-
lijk met veel liefde en passie zijn 
gemaakt. Het publiek kon via 
stemkastjes zijn stem uit brengen 
voor de publieksprijs. Ook het pu-
bliek kende de meeste stemmen 
aan ‘Wattefack heb je in je zak’  
toe.
‘Wattefack heb je in je zak?’ wordt 

van donderdag 13 tot en met 
woensdag 19 december ver-
toond als voorfilm bij alle films 
in de Filmschuur. Daarnaast kre-
gen de winnaars een waardebon 
van Open Studio aangeboden 
en biedt EYE Filmmuseum Am-
sterdam een plek aan in de Mo-
vieZone Jury op één van de gro-
te filmfestivals en gratis toegang 
tot de MovieZone Talent Day. 
Het filmpje is ook te zien via de-
ze link op Vimeo: https://vimeo.

com/301469171
De tweede prijs ging naar ´Don’t 
feed the reptiles´ van Guido 
Duijn, de derde prijs naar ‘Dear 
Big Bang, a love not given light-
ly’ van Lotus Hebbing en de 
aanmoedigingsprijs was voor 
‘Breaking Shot’ van Tamar Aydin 
en Charlotte Bernson. De winnen-
de films zijn te zien op:
www.shootyourshot.nl.

Bart Jonker
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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede – Een Hollander 
tussen de Franse impressionis-
me (Avantgarde) is Johan Bar-
thold Jongkind (1819-1891). 
Het licht wordt op het water 
weerkaatst en geeft de bomen 
contouren. Tegen de avond-
lucht tekent zich het silhou-
et van de ondergaande zon af. 
Romantisch, echter niet aan de 
Seine, maar aan de Leidsevaart 
in Heemstede.

Marenka Groenhuijzen

Mooi 
Heemstede 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809
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MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

BEZORGERS

Werk van Jongkind.

Let op: andere verschijningsdag in de kerstweek

De Heemsteder verschijnt 
één keer op maandag
Heemstede - De Heemsteder 
verschijnt in de kerstweek op 
maandag 24 december. Er komt 
dan geen krant op woensdag 
uit, wanneer het immers Twee-
de Kerstdag (26 december) is. De 
krant wordt gemaakt op vrijdag 
21 december. Levert u uw adver-
tentie daarom aan op die dag, ui-
terlijk 12.00 uur. Ook voor kopij-
schrijvers geldt: lever uw persbe-
richt aan op vrijdag 21 december, 
vóór 12.00 uur. De krant wordt 
verspreid op maandag 24 decem-
ber. De échte, volle, kerstkrant 
brengen wij eerder, op woensdag 

19 december. De deadline voor 
die krant is zoals gewoonlijk op 
dinsdag, 12.00 uur.
In de eerste week van het nieuwe 
jaar verschijnen we weer gewoon 
op woensdag. Het is dan 2 janua-
ri. Let wel: de deadline voor kopij 
en advertenties voor die uitgave 
is maandag 31 december, 12.00 
uur. Dinsdag 1 januari is het kan-
toor gesloten. 

Informatie over adverteren in de 
kerstkrant? Mail naar:
verkoop@heemsteder.nl of bel:
023-8200170.

Omgekeerde afvalscheiding in ‘Merlenhoven’

Wethouder Van der Have, midden, vertelt over de pilot.

Heemstede - Zaterdag 8 decem-
ber kon wethouder Annelies van 
der Have aankondigen dat de ge-
meenteraad toestemming heeft 
verleend om met een rest-afval 
pilot te beginnen in de wijk Mer-
lenhoven.  
Het project kende een valse start 
rond deze tijd vorig jaar toen de 
gemeente ‘out of the blue’ een 
‘pilot’ aankondigde met een der-
de bak. Dit viel niet in goede aar-
de bij de bewoners, van wie ruim 
40% een petitie inleverde waar-
mee zij hun ongenoegen lieten 
blijken.
In overleg met de toenmalige 
wethouder is vrij snel besloten 
om de proef uit te stellen en wel-
licht in een andere vorm te gie-
ten. In ieder geval was de conclu-
sie dat medewerking van de wijk 
essentieel is gebleken, wil zo’n 
pilot succesvol verlopen. Bete-
re communicatie zou een van de 
verbeterpunten worden.
Inmiddels is een klankbordgroep 
gevormd bestaande uit de ge-
meente, Meerlanden en 16 ver-
tegenwoordigers uit de wijk. De-
ze groep is diverse keren bijeen 
geweest en na lange discussies 
is uiteindelijk unaniem gekozen 

voor een pilot met omgekeerd 
ophalen. Dat wil zeggen: de groe-
ne GFT-bak blijft en de huidi-
ge grijze restafval bak wordt de 
bak voor PMD (plastic, metaal en 
drankkartons). Het (kleine beet-
je) restafval wat er dan overblijft 
dient naar één van de vijf breng-
locaties in de wijk gebracht te 
worden.
De landelijke doelstelling van 
100kg restafval per huishouden 
zou hiermee gehaald moeten 
kunnen worden.
Ondanks het bar slechte weer, de 
meegebrachte tent kon niet op-
gezet worden wegens de harde 
wind, kwamen zo’n 70 buurtbe-
woners naar de informatiesessie 
die de gemeente had georgani-
seerd afgelopen zaterdag, op het 
Beatrixplantsoen. In een enkel 
geval was er kritiek. De meerder-
heid was positief over de verbe-
terede communicatie en het plan 
voor omgekeerd ophalen dat nu 
op tafel ligt.
Voordat de pilot gaat beginnen, 
wellicht eind maart, zal er nog 
verdere communicatie komen 
en zal er waarschijnlijk nog een 
tweede infosessie in de wijk ko-
men. 

GEEN KRANT? 0251-674433

ZONDAG OPEN!
VAN 12.00 - 17.00 UUR

 Gezellige
Kerstshow

Kijk voor de aanbiedingen
op pagina 5

En zie kerstaanbiedingen
op pagina 7

Kwaliteitsslagerij

Heemsteedse film ‘Wattefack heb je in je zak?’
wint de eerste prijs èn de publieksprijs 

Van links naar rechts: Jonathan ten Broeke, Jikkie Schelling en Davey Driessen (foto: Bart Jonker Productions).

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

 

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 129-131 is in 
1926 gebouwd door J.W.H. van 
Overvest, die al op nummer 133 
zat. Het was een flinke uitbrei-
ding van zijn garageactivitei-
ten. In het Haarlems Dagblad 
van 2 augustus 1926 is een ar-
tikel te lezen dat Overvest een 
nieuwe garage heeft laten bou-
wen met showroom en winkel 
naast zijn huidige garage. Het 
bovengedeelte bestaat uit wo-
ningen. Overvest was er in ie-

der geval tot en met 1942 ge-
vestigd, aldus het stratenboek 
uit dat jaar.
Van voor de oorlog lezen we 
advertenties in het Haarlems 
Dagblad over ‘Zandvoortsche-
laan 129’ van o.a. een depot in 
wijnen van confiseur J. de Nijs 
(1928) en mevrouw A. Akker-
mans met chique dames- en 
kinderkleding (1939). Ook een 
verlovingsadvertentie van Har-
ry Akkermans geeft nr. 129 als 

adres (1943).
Na de oorlog zat autohandel ‘All 
Round Service’ van Maus Gatso-
nides in het pand. In 1945 ad-
verteert hij op Zandvoortselaan 
131. Gatsonides was een be-
kende in de autoracerij en ral-
ly’s, maar ook van zijn eigen au-
tofabrikaat ‘Gatso’. Ook is hij be-
kend geworden van de ‘Gatso-
meter’ en flitspalen. Begin ja-
ren 50 ging hij failliet. De gara-
ge werd voortgezet door C.J. 
Brouwers (stratenboek Heem-
stede 1952). Uit 1965 is er een 
bouwtekening voor aanpassing 
van de gevel. 
In 1975 adverteert de garage 
als ‘C.J. Brouwers & zoon’, ook 
Zandvoortselaan 82, In ieder 
geval tot 1993, aldus het stra-
tenboek van Heemstede van 
dat jaar. De toenfoto is uit de 
tijd van Brouwers uit het NHA, 
jaartal onbekend. Na Brouwers 
kwam ‘Automobielbedrijf Tin-
holt’ in het pand, in ieder geval 
tot 2001 (van dat jaar bestaat 
een foto).
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 3 december 2018, 
de panden zijn nog wel her-
kenbaar, maar tegenwoordig 
woningen. Mocht u informatie 
over de Zandvoortselaan heb-
ben dan kunt u terecht via we-
bmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (27)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 16 december 
Derde Adventszondag

10u. ds. P.I.C. Terpstra, m.m.v. de 
cantorij, crèche en kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 16 december om 10u.
3e Adventszondag

Ds. J. de Goei.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 13 dec., 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Zondag 16 dec. 10u.
Eucharistieviering. In Between.

J.-J. van Peperstraten.  
Maandag 17 dec. 19u.

meditatieve Adventviering, met 
boeteviering. Dameskoor.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 16 dec. 10.00 uur
spreker: dhr Co Kempeneers

For Your Glory Ministries.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 16 december, 10u. 
Derde Adventszondag

 ‘JOOST’ viering met ds. Aart Mak
Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 16 december, 10u.
Voorganger ds. N. Scholten

3e Advent, Viering Heilig
Avondmaal.

 
www.adventskerk.com

GEEN KRANT?    0251-674433

Joost-viering
‘Hoofd vol zorgen, hart vol hoop’
Regio - Op zondag 16 december 
organiseert Trefpunt Bennebroek 
een Joostviering met als thema 
‘een hoofd vol zorgen, een hart 
vol hoop’.
Joost maakt zich zorgen. Over 
politieke uitersten die ontstaan, 
over het klimaat, over vluchte-
lingen, over voldoende drinkwa-
ter, over dictators, over de nade-
len van internet. Joost maakt zich 
ook zorgen en heeft daarnaast 
zeker ook hoop. Over de emanci-
patie, over duurzame initiatieven, 
over journalisten die nog kritisch 
durven zijn, over de voordelen 
van het internet, over het groei-
end bewustzijn dat het anders 

moet. Zorg en hoop gaan vaak 
hand in hand, overlappen elkaar. 
Waar sta jij? Is dat ook waar je wil 
staan? Wat is er voor nodig om 
daar te staan waar je wilt staan? 

Aart Mak
De bijeenkomst wordt geleid 
door ds. Aart Mak. Aart Mak is als 
predikant verbonden aan Kerk 
Zonder Grenzen in Bloemendaal. 
Zijn stichting Tuimelteksten pu-
bliceert dagelijks creatieve tek-
sten op Twitter en Facebook.

Joost
Joost-vieringen zijn goed te vol-
gen, juist voor mensen die niet 

vaak in de kerk komen. De Joost-
viering is er elke derde zondag 
van de maand om 10.00 uur in 
het Trefpunt aan het Akonieten-
plein 1 in Bennebroek. Kinderen 
tot 15 jaar volgen een apart pro-
gramma. 

Kerstwensboom van PKN 
Heemstede weer op de Binnenweg
Heemstede - Het wordt geen 
witte kerst dit jaar, vast niet. Maar 
wel groen! De Protestante Kerk 
Heemstede doet mee met dat 
groen én licht: de grote kerst-
boom voor op de Binnenweg, 
hoek Julianalaan is dit jaar weer 
de plek waar je je wens mag op-
hangen. PKN is daar op zaterdag 
15 en zondag 16 december.
Kerst is ook een tijd dat je een 
beetje meer piekert wellicht, 
denkt aan mensen die ziek zijn of 
die je moet missen. Je kunt een 
‘kaarsje aansteken’ op de Binnen-
weg, zomaar op straat. Tussen de 
boodschappen door. Er zijn drie-
honderd prachtige houten kaars-
jes om een wens op te schrijven 
en in die hele grote boom op te 
hangen. Een wens voor iemand 
of iets, voor jezelf, voor een ander, 
voor de wereld, alles kan. De Kerstwensboom 2017.

Ds. Aart Mak

Gulle gift Bavo Stichting voor kerstactiviteiten
Ontmoeting tegen eenzaamheid
Heemstede - De december-
maand is voor velen een feest-
maand, met tijd voor gezin, fami-
lie en vrienden: warm met elkaar 
bij de kachel, kaarsjes aan, fami-
liemaaltijden.. maar dat is niet 
voor iedereen zo, veel mensen 
zijn eenzaam en zien als een berg 
op tegen de decembermaand.

De activiteiten die WIJ Heemste-
de organiseert zijn voor iedereen, 
laagdrempelig, met een open 
sfeer. Of u met een vriendin of 
vriend komt, of alleen, er is mak-
kelijk aansluiting. Tussen de acti-
viteiten door wordt altijd koffie of 
thee gedronken met elkaar en is 
er tijd voor ontmoeting, een ge-
sprekje en aandacht voor elkaar.
Ook de Bavo Stichting vindt ont-
moeten belangrijk en onder-
steunt WIJ Heemstede door de 
gift, om ontmoetingsactiviteiten 

te organiseren in de december-
maand.
Zoals bijvoorbeeld de film Kedi 
met daarna een gezellige Kerst-
lunch op donderdagochtend 13 
december of het Klankschalen 
concert, op donderdagavond 13 
december.
Zingen met elkaar verbindt! 
Komt u ook kerstliederen zingen 
op vrijdagochtend 14 december? 
Naar de verhalen luisteren van 
anderen of zelf uw verhaal ver-
tellen kan bij het kerstsamenzijn 
met Arie Molendijk op woens-
dagmiddag 19 december.
Natuurlijk is er weer het traditio-
nele 5-gangen Kerstdiner op don-
derdagavond 20 december, de 
kok heeft een heerlijk menu voor 
u bedacht. (Opgeven kan nog tot 
dinsdag 18 december 10.00 uur, 
kijkt u voor het menu in de adver-
tentie elders in deze krant).

Ten slotte kunt u een heerlijke 
kerstpudding maken op vrijdag-
ochtend 21 december.
Alle bijzonderheden, zoals tijden 
en prijzen vindt u op:
www.wijheemstede.nl.
U kunt ook bellen voor informa-
tie of om te reserveren via 023-
5483828.

Hogere opbrengst 
Alzheimercollecte

Heemstede - De opbrengst 
van de Alzheimer Nederland 
collecte, in november, was 
€4.005,-. Er werd maar liefst 
€500 meer opgehaald dan 
in 2017.

Knutselclub 
maakt kerst-
verrassing
Heemstede - Woensdag 19 de-
cember werkt de Knutselclub van 
WIJ Heemstede aan een kerst-
verrassing. De knutselclub is er 
voor 5 t/m 10 jaar, van 13.30 tot 
15.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten: €5. Aanmel-
den via: 023-5483828.
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Ray van den Berg kappers & haarwerken
Voor ieder haarprobleem een oplossing
Regio - Ray van den Berg kappers 
& haarwerken in Beverwijk is ruim 
52 jaar geleden begonnen als 
een traditionele dameskapsalon 
en nu uitgegroeid tot een multi-
functionele salon voor de moder-
ne man en vrouw. De stuk voor 
stuk tophaarstylisten zorgen voor 
een geslaagd bezoek aan de sa-
lon.
De direct naastgelegen haar-
werksalon is de plek waar gasten 
komen die, al dan niet tijdelijk, 
weinig of geen haar hebben. In 
deze discrete en ruime salon wer-
ken haarwerk(pruiken)-specialis-
ten aan de juiste oplossing voor 
haarproblemen. Dit kan gaan 
om tijdelijke haaruitval door che-
motherapie of medicatie. Regu-
liere kaalheid of haaruitval door 
stress of door een operatie (Gas-
tric bypass). Maar ook steeds va-
ker voorkomende haarziektes als 
Alopecia Areata, Frontalis, Andro-
genetica, allergie of eczeem kan 
haaruitval veroorzaken. Een op-
lossing kan zijn een haarstuk, pas-
send en op maat gemaakt, mooi 
verwerkt met behoud van het ei-
gen haar. Of een geheel haarwerk 
(pruik), al dan niet handgeknoopt 
van bijvoorbeeld écht Europees 
haar of juist lichtgewicht synthe-
tisch haar. Dan is er nog een keus 
in bevestiging, binnenwerk, kleur, 
lengte en structuur.
U begrijpt, voor iedere wens, pro-
bleem of advies is er bij Ray van 
den Berg een passend en per-

soonlijke  oplossing. Door de 
meer dan 40 jaar ervaring in haar-
werken en pruiken, mag de salon 
namens alle zorgverzekeringen 
haarwerk, pruiken en haarstuk-
ken leveren en declareren. 
U kunt er ook terecht voor haar-
verlenging met hairextensions 
van Great Lengths.

Op dit moment is de salon zich 
aan het voorbereiden op een zeer 
rigoreuze verbouwing. Het doel is 
de gast de ultieme salonbeleving 
te laten ervaren tijdens het sa-
lonbezoek. Vanaf 7 januari 2019 
wordt zes weken doorgewerkt in 
een soort noodsalon, direct naast 

de huidige salon. Half februari 
worden de deuren geopend van 
een nieuwe en zeer verrassende, 
niet eerder vertoonde uitstraling. 
De huidige merken waar de salon 
mee kleurt, stylet en finishet, zo-
als Kevin Murphy, Eleven Austra-
lia én Mediceuticals, zullen ook in 
de vernieuwde salon verkrijgbaar 
zijn. Alle producten zijn uiteraard 
Parabene en Sulfaten-vrij en be-
vatten geen PPD’s.

Meer informatie:
Ray van den berg kappers & 
haarwerken. Hilbersplein 27-29, 
Beverwijk. Tel. 0251-234041 en
www.vandenbergkappers.nl.

Kerstconcerten

•  Zaterdag 15 december 
zingt het Kathedrale Koor 
‘A Ceremonie of Carols’ van 
Benjamin Britten. In het 
koor o.a. leerlingen van 
de Koorschool Haarlem. 
19u. €15 toegang. voorver-
koop €12,50, <12 jaar gra-
tis. In de Nieuwe Sint Bavo, 
Leidsevaart Haarlem.

•  Zondag 16 december 
Bachs Weihnachtsoratori-
um, 14.30 uur door Haar-
lems Gemengd Koor. 
Philharmonie Haarlem. 
Kaartverkoop zie: www.
hgk-koor.nl.

•  Zondag 16 december 
Odyssee Kerstconcert 
14.30 uur in Trefpunt Ben-
nebroek. Kaarten via 
www.koorodyssee.nl of 
023-5848861.

•  Dinsdag 18 december 
geeft Neva Ensemble uit 
Sint Petersburg een con-
cert in de St. Jozefkerk Ben-
nebroek, Aanvang 20.00 
uur - kerk open vanaf 19.30 
uur Adres: Kerklaan 9 Ben-
nebroek.

•  Woensdag 19 december 
Reserveren niet noodza-
kelijk, entree gratis.* Lus-
trum-kerstconcert Leiden 
English Choir Doopsgezin-
de Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem. Kaarten: €18 bij 
leden van het koor of via 
www.lec.nl. en eventueel 
aan de zaal (€20). Aanvang: 
20.15 uur.

•  Donderdag 20 december 
Choir of St. John’s College 
& Bavo Cantorij, uit Cam-
bridge. 20u. Prijs: €27,50. 
Kaarten: www.bavocon-
cert.nl of aan de deur. Sint 
Bavo, Leidsevaart Haarlem.

•  Vrijdag 21 december Ora-
toriumkoor Bennebroek 
presenteert ‘Kerst(samen)
zang’ olv. Frank Hameleers. 
Aanv. 20u. Akonietenplein 
1 te Bennebroek. Vrijwil-
lige bijdrage. Info: www. 
hetokb.nl.

•  Zaterdag 22 december 
‘Felicem Natalem’, kerst-
concert door Het Wei-
land Ensemble,16.00 uur, 
Nieuwe Kerk in Haarlem. 
Kaarten: €17,50 via www. 
weilandensemble.nl.

•  Zondag 23 december 
Nine Lessons and Carols, 
in een donkere kathe-
draal (Sint Bavo, 
L e i d s e v a a r t 
Haarlem) treedt 
het koor met 
brandende kaar-
sen in processie. 
20u. Gratis toe-
gang, deurcol-
lecte na afloop. 

Grote, trouwe klantenkring
Vitaminstore Heemstede bestaat 20 
jaar en heeft mooie jubileumacties
Heemstede - Twintig jaar gele-
den werd de tweede Vitamin-
store van Nederland geopend, 
in een klein pand aan de Binnen-
weg in Heemstede. Al vanaf het 
allereerste begin kon men daar 
terecht voor hoogwaardige voe-
dingssupplementen, sportvoe-
ding en bijvoorbeeld natuurcos-
metica van Dr. Hauschka. Het ge-
dreven vaste team van Heemste-
de heeft een luisterend oor en 
goed advies hoog in het vaandel 
staan. En dat maakt deze winkel, 
die gevestigd is op de Binnenweg 
19, tot een bijzondere plek met 
een grote, trouwe klantenkring.
 

Vitaminstore Heemstede staat 
al vijftien jaar onder leiding van 
natuurgeneeskundig therapeut 
en drogist Marianne. Samen met 
de diëtiste Ellen, die al 10 jaar in 
dienst is, en schoonheidsspeci-
aliste Louise, die ook alweer drie 
jaar in dienst is, is het elke dag 
hun missie om Heemstede en 

omstreken een stukje gezonder 
te maken. Hierbij staat de klant en 
zijn of haar levenswijze centraal.
 
Het assortiment van de winkel is 
in de afgelopen twintig jaar met 
haar tijd meegegaan. Zo is de na-
tuurcosmeticalijn uitgebreid met 
bijvoorbeeld het stijlvolle Letse 
natuurcosmetica merk Madara. 
Vitaminstore kon ook niet ach-
terblijven in de nog altijd sterk 
groeiende trend van de vegan 
producten. Daarom introduceer-
de het bijvoorbeeld de plantaar-
dige sportvoeding van het stoere, 
duurzame, Nederlandse merk: Fit 
Green. Ook is in de afgelopen ja-
ren de superlijn van Vitaminstore 
toegevoegd en de naam verklapt 
het misschien al: deze lijn van 
het eigen merk staat garant voor 
hoogwaardige vitamines en mi-
neralen met de beste verbindin-
gen en ingrediënten. Sinds een 
paar maanden zit de superlijn bo-
vendien in een nieuw en duur-
zaam jasje.

 Het twintigjarig bestaan van Vi-
taminstore Heemstede moet na-
tuurlijk gevierd worden. Kom 
daarom van 14 t/m 16 december 
langs en profiteer van mooie ju-
bileumacties (bijvoorbeeld 20% 
korting op het eigen merk van Vi-
taminstore).
 
 Kijk ook op www.vitaminstore.nl.

‘Favoriete Heemsteedse locaties’
Nieuwe ‘Klare lijnillustraties’ 
van Eric Coolen
Heemstede - Vanaf heden t/m 
25 januari exposeert illustrator 
Eric J. Coolen (1965) een reeks 
‘Heemstede in klare lijnillustra-
ties’ in het raadhuis van Heem-
stede. Het gaat om nieuwe teke-
ningen en enkele nieuwe edities 
van eerder getekend werk. De il-
lustraties tonen Eric’s favoriete 
Heemsteedse lokaties. Bijvoor-
beeld de bibliotheek, de water-
toren en het verdwenen ‘centrum 
111 de Sneeuwbal’. De illustraties 
zijn zowel in dag- als nachteditie 
getekend en afgedrukt als piëzo-
grafie. Op 18 december verschijnt 
van Coolen tevens het Heem- 
stede Doe- Spel- en Kleurboek. 
Verkrijgbaarbij boekhandel Blok-
ker en via www.ericcoolen.nl.
Coolen ontving voor zijn werk de 
Kunst en Cultuurprijs De Olifant, 
de penning van verdienste en 

de antitheseprijs. Studio Coolen 
bevindt zich aan de Wouwer-
manstraat 57 in Haarlem. Kijk ook 
op: www.ericcoolen.nl.

Uit college en raad
Muilkorven, toiletgebruik 
en vuurwerk
Heemstede - - In het college en 
de raad zijn diverse onderwerpen 
aan de orde gekomen.
De gemeente gaat samen met de 
stichting Alzheimer werken aan 
meer begrip en passende hulp 
aan patiënten, hun naasten en 
mantelzorgers. Binnen het loket 
Heemstede werkt al een demen-
tiecoach die betrokkenen de weg 
kan wijzen. De stichting en de 
gemeente willen ook trainingen 
aanbieden hoe je om moet gaan 
met deze ziekte die momenteel 
190.000 Nederlanders treft.

Muilkorf
Vanaf 1 januari is het verplicht om 
honden, die vallen onder de spe-
ciale groep probleemhonden, te 
muilkorven op eigen terrein. Het 
betreft honden die als agressief 
te boek staan. De Rijksoverheid 
heeft een lijst met 21 hondenras-
sen die als bijtgevaarlijk bekend 
staan. De APV verordening in 
Heemstede is daartoe aangepast. 
Dit na klachten van bezorgers en 
leveranciers die bepaalde perce-
len (tuinen) niet durven te betre-
den wegens een verdachte hond. 

Toiletgebruik in winkels
De gemeente gaat in overleg 
met de winkeliers om hen te ver-
zoeken hun toilet(ten) beschik-
baar te stellen voor winkelend 
publiek. Er zou zo een netwerk-
je kunnen ontstaan van meerde-
re zaken. 

Vuurwerkvrije straten
Het CDA kwam met een voorstel 
om bewoners in één straat samen 
te laten uitmaken of hun straat 
tijdens de oud- en nieuwviering 
vuurwerkvrij wordt. Consensus in 
een straat zal lastig zijn en hand-
haven is vrijwel onmogelijk daar 
opsporingsambtenaren hun han-
den al vol hebben. GroenLinks 
steunt het voorstel en D66 vindt 
het sympathiek maar te laat in 
het jaar om er nu nog iets mee te 
doen. De VVD acht het geen taak 
van de gemeente en wijst op de 
eigen verantwoordelijkheid van 
de burgers. HBB ziet het plan ook 
niet zitten, maar wijst wel op een 
adequate handhaving bij over-
last.

Eric van Westerloo

Film & kerstlunch 
bij WIJ Heemstede
Heemstede - ‘Kedi’ is een bijzon-
dere film met prachtige beelden 
over de honderdduizenden kat-
ten die zwerven door de stad Is-
tanbul en in en uit het leven van 
vele mensen dwalen. Katten en 
hun jongen brengen vreugde 
en geven een doel aan de men-
sen die voor hen kiezen. Als u 
van katten houdt, wilt u deze film 
niet missen! Maar ook als u niet 
van katten houdt zullen de bij-
zondere verhalen u zeker boei-
en. De film, genaamd ‘Kedi’, wordt 
vertoond bij WIJ Heemstede in 
de Luifel. Na de film kunt u aan-
sluitend mee-eten aan de kerst-
lunch in de foyer van de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede en wel 
op donderdag 13 december om 
10.30 uur. De entree met lunch 
is €13,50. Opgeven via www. 
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Het is feestmaand en iedereen is weer volop kerstinkopen aan 
het doen op de kerstmarkt, in winkels en in de warenhuizen. Ik 
dacht toen even aan de tijd dat ik ooit als jonge jongen begon-
nen ben bij C&A op de herenafdeling aan het Damrak in Amster-
dam. Midden in de stad, het was daar werkelijk af en toe een re-
ality-versie van de Britse comedy  ‘Wordt U Al Geholpen’. Mijn 
filiaalleider was een ex-marinier die je altijd streng aankeek. Er 
werd natuurlijk ook gestolen als de raven. Op een dag kwam 
hij van de roltrap af naar me toe met een lege hanger van een 
gestolen leren jas, waarmee hij dreigend naar mij wees en zei: 
“Gejat!” Waarop ik antwoordde: “Nou, Wim, dan mogen we blij 
zijn dat we de hanger nog hebben.” Hij kon er gelukkig om la-
chen. Alle damesverkoopsters, veelal Amsterdams, hadden  al-
lemaal hetzelfde haarspoelinkje: mahonie van L’Oreal. Dan had 
er weer een caissière haar haar laten doen. Probeer dan maar 
niet complimenteus te zijn in de trant van:  “Goh, Sylvia, wat 
zit je haar mooi.” Nooit zeggen dus, want je krijgt direct een 
Amsterdams lik-op-stuk-antwoord: “Heb ik anders zo’n rotkop 
dan?” Op de herenafdeling stond ik samen met een oudere ver-
koper, Ernst. Die nam nooit een blad voor de mond. Die riep rus-
tig op een volle afdeling met klanten: “Oh, die gaan jatten, dat 
zie je aan hun hele smoelwerk.” Die man had een heerlijke hu-
mor. Op een dag stonden we bij de paskamer, het was rustig op 
de afdeling. Een deel van de paskamers sloten we dan af met 
een schot. We zagen achter het schot voortdurend een gordijn 
van de paskamer bewegen en dachten dat er een winkeldief be-
zig was, dus wij erop af. We rukten het gordijn open en… we 
wisten beiden niet wat we zagen. Open en bloot was een stel-
letje met amoureuze taferelen bezig.  Mijn collega Ernst, van de 
tongriem gesneden, zei gelijk: “Meneer, mevrouw, dat doen we 
hier niet, maak het maar af, maar dan eruit!” ‘Niet meer dan twee 
stuks in de paskamer meenemen’ staat er nog op het bordje. En 
zo was het nooit saai op de werkvloer. Wat er af en toe gebeur-
de was onvoorstelbaar. Als je dacht: ”Is dit ook nog mogelijk?”, 
dan was dit mogelijk.

Afijn: Je kijkt nergens meer zo snel van op. Je wordt er wel ruim-
denkend van en vervalt niet meer zo snel in een pashokjesgeest. 

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Pashokjesgeest  

Kerstworkshop succes 
op Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen zon-
dagmorgen 9 december was het 
Tuinhuis op KIMT weer gevuld 
met gezelligheid. De tafel lag vol 
met kersttakken, kerstverlichting, 
ballen en andere versierselen om 
een grote dennenappel te ver-
sieren voor kerst. De deelnemers 
gingen tevreden naar huis met 
een prachtig kerststuk. Kom In 

Mijn Tuin is een bijzonder groen-, 
natuur- en educatief project in 
wandelbos Groenendaal, Heem-
stede. Het doel is het bevorderen 
van de kennis van, en het plezier 
in het (moes)tuinieren voor kin-
deren, (groot-)ouders en minder-
validen. (meer info:
www.kominmijntuin.com). In de 
kerstvakantie (4 januari) wordt 

er ook weer een workshop ‘uilen-
ballen pluizen’ gehouden; nadere 
informatie volgt.
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Ook voor inbrekers breken de feestdagen weer aan
Regio - Bijna een derde (32%) 
van de deelnemers aan het jaar-
lijkse onderzoek van de Nationale 
Inbraakpreventie Weken (NIPW) 
laat, bij afwezigheid tijdens de 
feestdagen, geen bewoonde in-
druk achter in hun woning. Het 
huis blijft volledig donker. Ruim 
de helft (51%) laat slechts een 
of twee lampjes branden. Coen 
Staal, voorzitter van de Nationa-
le Inbraakpreventie Weken, zegt 
hierover: “Helemaal donker of 
slechts een of twee lampjes aan, 
staat min of meer gelijk aan een 
brie�e op de deur met ‘wij zijn 
niet thuis met de feestdagen’. In-
brekers weten dan dat ze volop 
de tijd hebben om toe te slaan. 
Juist tijdens de feestdagen wordt 
bijna twee keer zo vaak ingebro-
ken als in de rest van het jaar. Tref 
daarom de juiste maatregelen.”

Wat is wel goed?
Bijna een kwart regelt zelf, met 
behulp van een app, tijdschake-
laars of de buren, dat de lampen 
die ze normaliter aanhebben, ook 
tijdens hun afwezigheid aangaan. 
“Zo is het voor een inbreker on-
duidelijk of er iemand thuis is. Hij 

zal dan eerder bij een woning in-
breken waar het wel evident is 
dat men er niet is”, aldus Staal.

Wat kan er beter?
“Deuren goed op slot doen en 
een bewoonde indruk achter-
laten: dat zou iedereen sowie-
so moeten doen”, zegt Staal. “Ge-
woon volop de verlichting aan. 
Het kost misschien wat extra 
aan stroom, maar brengt een in-
breker wel aan het twijfelen. In-
ventariseer op een vrije middag 
ook eens de zwakke plekken van 
je huis.” Onderzoek laat name-
lijk zien dat bijna iedereen onte-
recht denkt dat het met de bevei-
liging van zijn huis wel snor zit. 
Toch zijn bijvoorbeeld maar liefst 
vier van de vijf achterdeuren zo-
danig slecht beveiligd dat een 
inbreker binnen enkele minu-
ten binnen is. “Je kunt de achter-
deur dan wel goed op slot draai-
en, maar een zwak slot of beslag 
houdt inbrekers echt niet tegen. 
En als het huis geen bewoonde 
indruk maakt, weet de inbreker 
dat ie voldoende tijd heeft om 
zijn gang te gaan”, aldus Staal.

Extra hulp biedt de InbraakPre-
ventieCheck op www.inbraakmis-
lukt.nl. Daarmee is aan de hand 
van foto’s eenvoudig te controle-
ren hoe het nu gesteld is met de 
beveiliging van je huis en wat er 
eventueel aan verbeterd kan wor-
den.

Volgens cijfers van de politie 
slaan inbrekers vooral toe in de 
avonduren tussen 17.00 en 21.00 
uur. Tijdens dat heerlijke diner bij 
familie of goede vrienden dus. 
Een inbreker weet dat hij dan rus-
tig zijn gang kan gaan en slaat bij 
het gemakkelijkste doelwit toe.

Om het voor de inbreker geen 
feestje te maken, heeft de stich-
ting Nationale Inbraakpreventie 
Weken vijf simpele tips:

Laat met behulp van een tijdscha-
kelaar of app de lampen aangaan 
die je normaal ook aanhebt. Stel 
ze in op het tijdstip dat het don-
ker wordt. Niet allemaal tege-
lijk, maar met een minuutje of 
wat verschil. Denk ook aan het 
inschakelen van de verlichting 
op de bovenverdieping; je bent 

tenslotte niet de hele avond in 
je huiskamer. Laat vooral niet al-
leen de lichtjes van je kerstboom 
branden om het te doen lijken of 
je thuis bent. Daarmee bereik je 
juist het tegenovergestelde.
Laat een bewoonde indruk ach-
ter. Zet bij een avondje weg bij-
voorbeeld ook de tv aan. Dit 
zorgt voor geluid en ‘bewegend’ 
licht. Wat ook heel goed kan is het 
neerzetten van ‘nep-kaarsen’. Die 
werken op een batterij, flikkeren 
net zoals een echte kaars en ge-
ven de indruk dat hier toch echt 
iemand thuis is.
Ga je op vakantie? Vraag of ie-
mand de post weghaalt en laat 
het aanrecht ietwat rommelig 
ogen.
Vraag de buren om een oogje in 
het zeil te houden en liefst ook de 
lamellen of gordijnen vroeg in de 
avond even te sluiten en ’s mor-
gens weer te openen. Wellicht 
kunnen zij ook extra verlichting 
aandoen.
Start een whatsappgroep in de 
buurt om elkaar te waarschuwen 
bij verdachte situaties. Kijk op 
www.wabp.nl welke whatsapp-
groepen in jouw buurt actief zijn.

Subsidie voor verbetering Noord-Hollands water
Regio - Grondeigenaren, zoals 
landbouwers, die maatregelen 
willen nemen om de waterkwali-
teit of –kwantiteit in Noord-Hol-
land te verbeteren kunnen daar-
voor subsidie aanvragen. Projec-
ten moeten het watersysteem be-
ter bestand maken tegen de ge-
volgen van klimaatverandering, 
de waterkwaliteit verbeteren 
of de biodiversiteit in het water 
versterken. In totaal is €800.000 
beschikbaar. 
 
Verbetering Noord-Hollands
water
De maatregelen moeten bijdra-
gen aan het voorkomen of be-
perken van wateroverlast, water-
tekort of verzilting van grond- 
en oppervlaktewater of bijdra-
gen aan een verbeterde kwali-
teit van het grond- en oppervlak-
tewater. Deze doelen zijn vastge-
legd in de provinciale Watervi-

sie 2021 en de waterbeheerplan-
nen van de waterschappen. Ook 
projecten die de biodiversiteit in 
het water gunstig beïnvloeden, 
komen in aanmerking voor deze 
subsidie. Daarnaast moet er een 
directe link zijn met landbouwac-
tiviteiten.
 
Meer informatie en aanvragen
Subsidie kan tot 4 januari 2019 
worden aangevraagd via de 
website van de provincie: www.
noord-holland.nl/Loket/Subsi-
dies/Subsidieregelingen.

Daar staat meer informatie over 
de voorwaarden, zoals de lijst van 
investeringen die voor subsidie in 
aanmerking kunnen komen.
 
Plattelandsontwikkeling 
in Noord-Holland
De regeling is onderdeel van het 
Plattelandsontwikkelingspro-

gramma (POP). Dit is een Euro-
pees subsidieprogramma voor 
ontwikkelingen in het buitenge-
bied met een focus op innova-
tie en duurzaamheid. Het bestaat 

uit verschillende deelregelin-
gen. Per provincie wordt bepaald 
waar de subsidie het best aan be-
steed kan worden en op welke 
manier.

Foto: Provincie NH

Afrika en India 
ontmoeten elkaar
Regio - Wereldmuziekduo Pa-
radiya bestaat in haar basis uit 
twee zeer ervaren instrumenta-
listen Kees van Boxtel op Indiase 
Bansuri (bamboefluit) en Albert 
Distelbrink op West Afrikaanse 
Kora (harp). Zij combineren op dit 
album de warme klanken van de
harp en fluit en laten West-Afri-
kaanse melodieën samensmelten 
met Indiase Ragas. De cd presen-
tatie vind plaats op 16 december 
om 15.00 uur in het Lichthuis in 
Haarlem. Het Lichthuis vormt
 een prachtig decor bij de beto-
verde klanken van deze mystieke
muzikale reis.

Paradiya heeft met veel liefde en 
aandacht aan dit derde studio al-
bum, Beyond Light, gewerkt. Het 
album is een unieke cross-over 
(in het Indiaas ook wel Jugalban-
di genoemd) tussen Traditione-
le Indiase en West Afrikaanse mu-
ziek. Beide stijlen vinden hun oor-
sprong in eeuwenoude gebrui-
ken bij Afrikaans en Indiase volks-
stammen. Ook in onze huidige 
tijd en samenleving wordt steeds 
meer bekend over de positieve 
invloed van muziek op lichaam 
en geest.
Entree: €15,-, of via:
www.helendegeluiden.nl.

Grey Lotus speelt nieuwe soundtrack in de Pletterij
Regio - Dinsdag 18 december or-
ganiseert de Haarlemse progres-
sieve folk en rockband Grey Lo-
tus de improsessie in de Pletterij. 
De band heeft de afgelopen tien 
jaar vooral furore gemaakt met 
een kenmerkende stijl waarin 
zorgvuldig gecomponeerde lied-
jes gecombineerd worden met 
grensverleggende experimenten.

Daan Arisz componeerde en mix-
te in het verleden al muziek voor 
diverse documentaires. Tjalling 
Schrik is een veel geziene slag-
werker in het muziektheater en 
Niels van der Weiden compo-
neerde diverse uitdagende wer-
ken voor moderne dans en film.
Op de vooravond van het GOLF-
Festival zal Grey Lotus de psyche-

delische, Franse sci-fi animatie-
film ‘La Planète Sauvage’ uit 1973 
voorzien van een nieuwe, geim-
proviseerde soundtrack. 
Tijdens het tweede deel van de 
avond staat het aanwezige muzi-
kanten vrij om deel te nemen aan 
korte muzikale improvisaties. Ver-
wacht een bezwerende, verras-
sende avond met sfeervolle klan-

ken, wilde impro, waanzinnige 
animaties van verre planeten en 
vreemde, blauwe wezens.
Het concert begint om 20.30 uur, 
de zaal gaat open om 20.00 uur. 
Toegang gratis, een vrijwillige bij-
drage is van harte welkom. Reser-
veren op www.pletterij.nl. 
De Pletterij is te vinden aan de 
Lange Herenvest 122, Haarlem. 

‘Chopin en tijdgenoten’ 
in Bloemendaal
Regio - - In de sfeervolle Kapel in 
Bloemendaal aan de Potgieter-
weg 4, speelt de jonge concert-
pianist
Maurice van Schoonhoven op 
vrijdagavond 14 december het 
tweede concert in een serie van
4 pianoconcerten, geheel gewijd 
aan Frédéric Chopin. Naast de 
weergaloze Chopin brengt 
Van Schoonhoven deze avond  
Chopin’s tijdgenoten voor het 
voetlicht. Met onder andere 
prachtige stukken van Muzio Cle-
menti, Robert Schumann, Franz 
Liszt, Franz Schubert en Domeni-
co Scarlatti. 

Maurice van Schoonhoven
“Een pianist van uitzonderlijke 
klasse, die met zijn begrip van de 
muziek buitengewoon veel kleur 
en intense diepte geeft aan zijn 
pianospel”, aldus Wibi Soerjadi.  
“Hij heeft het vermogen om de 
muziek te laten klinken alsof het 
vanzelf ontstaat”.  Afgelopen fe-
bruari nog trad Van Schoonho-
ven, samen met meesterpianist 

Bernd Brackman, op in de gro-
te zaal van de Philharmonie in 
Haarlem. Vorige week kreeg Van 
Schoonhoven een staande ovatie 
tijdens een uitverkocht concert in 
London. 

Nog twee concerten
Dit concert is het tweede uit een 
serie van 4 concerten op de vrij-
dagavond in Bloemendaal: Cho-
pin serie plus. Het volgende con-
cert is op 15 februari (Beethoven 
en Chopin door Bernd Brackman) 
en 5 april (slotconcert rondom 
Chopin door Brackman en Van 
Schoonhoven). 
Kaarten en prijzen 
Kaarten à 19,50 zijn verkrijgbaar 
op www.chopinserieplus.nl. Hou-
ders van een CJP/Kinderen beta-
len €12,50. Kaarten zijn ook ver-
krijgbaar op de avond van de 
voorstelling bij de kassa van de 
Kapel, maar het aantal plaatsen 
is beperkt. Reserveren wordt dus 
aangeraden. 
Toegang is inclusief een kopje 
koffie.

Drie bijzondere kerstuitvoeringen in 
de nieuwe Sint Bavo
Regio - Kerst is geen kerst zon-
der een bezoek aan een concert 
in de nieuwe Sint Bavo. En dit jaar 
kunt u zelfs kiezen uit drie con-
certen. Het Kerstconcert, de Nine 
Lessons & Carols en een samen-
werking van de Bavo Cantorij en 
het vermaarde Choir of St. John’s 
College uit Cambridge. Stuk voor 
stuk optredens van hoog niveau 
die u met een jubelend kerstge-
voel weer naar buiten laten gaan.
15 december: ontroerende kinder-
stemmen
Het Kathedrale Koor zingt ‘A Ce-

remonie of Carols’ van Benja-
min Britten o.l.v.  Sanne Nieu-
wenhuijsen en Rens Tienstra. Met 
Ton van Eck (orgel), Sophie Ol-
theten (harp) en Anna Marieke 
Zijlstra (hobo). In het koor zitten 
o.a. leerlingen van de Koorschool 
Haarlem, een unieke basisschool 
aan de Westergracht waar naast 
het reguliere onderwijs dagelijks 
zang -en muziekles wordt ge- 
geven. 
20 december: Choir of St. John’s 
College & Bavo Cantorij
Ook the Choir of St John’s Colle-

ge uit Cambridge geeft een con-
cert om niet te missen. Prachti-
ge stukken van Eric Witacre, Pe-
ter Wishart, Rachmaninoff en Jo-
nathan Dove worden door dit bij-
zondere koor en de Bavo Cantorij 
gezongen. Dit kerstconcert is een 
uitgelezen kans om het beroem-
de Choir of St. Johns College uit 
Cambridge live te zien. 

23 december: Nine Lessons and 
arols
In een donkere kathedraal treedt 
het koor met brandende kaarsen 

in processie onder het zingen van 
‘Once in a Royal David’s city’. Ook 
echte kerstklassiekers als ‘O lit-
tle town of Bethlehem’ en ‘ O co-
me, all ye faithful’ ontbreken na-
tuurlijk niet tijdens deze sfeervol-
le viering. 

Tijden en prijzen
Het Kerstconcert 15 december, 
19 uur. Prijs: € 15,-, voorverkoop 
€ 12,50, <12 jaar gratis.

Choir of St. John’s & Bavocantorij 
20 december, 20 uur. Prijs: € 27,50
Kaarten zijn te koop via www.
bavoconcert.nl of aan de deur.

Nine Lessons & Carols 23 decem-
ber, 20 uur. Gratis toegang, deur-
collecte na afloop.

Neva Ensemble uit Sint Petersburg 
komt naar Bennebroek 
Regio - Het Neva Ensemble 
geeft al 26 jaar in de periode de-
cember/januari vele concerten 
in heel Nederland, en doet dit 
jaar ook Bennebroek aan! Het 
koor bestaat uit twee zangeres-
sen, drie zangers en een pianis-
te.                                          Op het pro-
gramma staan een paar liederen 
van Slavisch-Byzantijnse kerkmu-
ziek, kerstliederen, gevolgd door 
Russische volksmuziek, over lief 
en leed van het uitgestrekte plat-
teland. Het concert wordt afge-

sloten met aria’s, duetten, roman-
ces en trio’s van beroemde (Russi-
sche) componisten. Een prachtig 
programma voor iedereen!
Op 18 december kunt u dit con-
cert bijwonen.
Aanvang is 20.00 uur - kerk open 
vanaf 19.30 uur. Kerklaan 9, Ben-
nebroek.

Reserveren is niet noodzakelijk 
en de entree is gratis. Tijdens de 
pauze is er koffie/thee tegen een 
kleine vergoeding.

Maurice van Schoonhoven.
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Cheval Blanc, Sanz en Proefl okaal De Groene Druif slaan gastvrije handen ineen
“Een uniek en tijdelijk arrangement voor een 
gastronomische kennismaking”
Heemstede - Op een unieke en 
gastronomische manier ken-
nismaken met de horeca in de 
Jan van Goyenstraat, dat kan nu
tijdelijk tot en met 31 januari. 
Sterrenrestaurant Cheval Blanc, 
Brasserie Sanz en Proefl okaal De 
Groene Druif slaan de handen
ineen en bieden gezamenlijk een 
uniek en heerlijk arrangement 
aan voor 59,50 euro per persoon, 
vanaf vier personen. Dit arrange-
ment geldt op dinsdag, woens-
dag en donderdag. 

Paul Reder, eigenaar van De
Groene Druif: “Dit arrangement 
is als idee tot stand gekomen uit 
een gezamenlijke brainstorm, 
met als doel om de drie verschil-
lende horecaetablissementen in 
de Jan van Goyenstraat samen 
nog beter op de kaart te zetten.” 
Ton Nelissen, eigenaar van ster-
renrestaurant Cheval Blanc be-
vestigt dit: “Wij hebben als Che-
val Blanc, Sanz en De Groe-
ne Druif besloten om gezamen-
lijk als gastheer op te treden, om
iedereen eens kennis te laten
maken met de gastvrije hore-
ca die de Jan van Goyenstraat 
biedt. Heel veel mensen kennen 
de straat wel en zijn weleens in 
een van de horecagelegenheden
geweest. We zijn echter wel drie 
verschillende horecagelegen-
heden met een eigen klanten-

groep. Niet iedereen stapt na-
melijk makkelijk een sterrenres-
taurant binnen of gaat iets drin-
ken in een café. Dat wilden we 
doorbreken door ons gezamen-
lijke gastheerschap via dit ar-
rangement in te zetten. Op
deze manier maak je kennis met 
het beste van drie werelden dat 
tevens drempelverlagend werkt. 
Tot nu toe ontvangen we ook 
heel positieve en enthousiaste
reacties.”

Paul: “Zo begint het arrangement 
bij De Groene Druif om 18.30 
uur, waar je een glaasje met een 
amuse krijgt aangeboden. Om 
19.00 uur word je door de gast-
heer van het volgende etablisse-
ment opgehaald voor een twee-
gangendiner met bijpassende 
wijn.” Ton vervolgt: “Dit kan zo-
wel eerst Sanz zijn en dan Che-
val Blanc, maar kan ook omge-
draaid worden vanwege de logis-
tiek, het tijdsbestek en om meer-

dere tafels te kunnen bieden, die 
gereed zijn. Om 20.00 uur word 
je dan door de gastheer van het 
derde etablissement opgehaald 
voor een tweegangendiner met 
bijpassende wijn. Ter afsluiting 
wordt er koffi  e of thee geser-
veerd met friandises. Het ophalen 
van de gasten door een gastheer 
geeft ook extra cachet: je voelt je 
dan echt een gewaardeerde gast 
en je bent echt uit eten.  We heb-
ben bewust voor dit strakke tijd-
schema gekozen, omdat je tafel 
dan klaar is en gerechten op tijd 
uitgeserveerd kunnen worden. 
Ook omdat het arrangement op 
een doordeweekse avond plaats-
vindt: de meeste mensen moeten 
doorgaans de volgende dag weer 
werken.“

Het arrangement dient van tevo-
ren gereserveerd te worden op
info@cheval-blanc.nl. Dit ge-
schiedt  op basis van beschik-
baarheid. Tevens dient het arran-
gement bij de reservering direct 
voldaan te worden. Dit is puur uit 
administratieve overwegingen, 
omdat het een samenwerking 
van drie horecaondernemingen 
betreft. Na betaling en beschik-
baarheid volgt er een bevesti-
gingse-mail, die als reserverings-
bewijs dient. 

Bart Jonker

Van links naar rechts: Ton Nelissen (Cheval Blanc), Kim Fortgans (Sanz) en 
Paul Reder (De Groene Druif).

Inloopspreekuur Loft Uitvaartbegeleiding
Heemstede - Op maandag 17 de-
cember houdt Loft Uitvaartbe-
geleiding tussen 16.00 en 17.00 
uur inloopspreekuur in De Nieu-
we Lente, Raadhuisstraat 56A in 
Heemstede. U bent van harte wel-
kom met alle vragen die u heeft 
of om kennis met Loft Uitvaartbe-
geleiding te maken.  Lukt het niet 
om langs te komen, bel dan voor 
een afspraak: 06–20380224.
Een uitvaart is tegenwoordig niet 
meer aan strikte regels gebon-
den. Wel of niet in de kerk, dra-
gers, of sprekers, bloemen… het 
is aan u. Wat echter blijft is dat de 
uitvaartplechtigheid een weer-
spiegeling zou moeten zijn van 
degene die is overleden en van u 

als nabestaanden. U bent tenslot-
te degene die afscheid neemt.
De hoeveelheid keuzes is alleen 
maar groter geworden. Dat be-
gint al met de keuze van de lo-
catie en rouwkaart. Ook voor het 
overlijden vinden steeds vaker 
mensen het prettig om al voor 
het overlijden contact op te ne-
men. Om informatie in te win-
nen over wat zoal mogelijk is of 
een kostenindicatie te krijgen. 
U kunt aangeven hoe u uw ei-
gen afscheid ziet. Door uw wen-
sen ten aanzien van bijvoor-
beeld cremeren of begraven vast 
te leggen heeft u invloed op uw 
eigen uitvaart. Nabestaanden 
kunnen uw wensen dan als lei-

draad voor het afscheid gebrui-
ken. En kunt u vooraf (laten) uw 
uitvaartpolis(sen) laten checken 
wat de huidige waarde is. En als 
u geen uitvaartpolis heeft, is er 
dan voldoende budget voor een 
uitvaart zoals u dat wilt? Wij van 
Loft Uitvaartbegeleiding kunnen 
u adviseren bij het maken van 
keuzes, uw persoonlijke wensen 
vast leggen in een Rustament, 
de waarde van uw uitvaartpo-
lis checken en u inzage geven in 
de kosten van een uitvaart. U wilt 
uw nabestaanden toch ook graag 
ontzorgen? Informeer bij Loft Uit-
vaartbegeleiding wat de kosten 
en mogelijkheden zijn voor de 
keuzes die u als wens heeft.

Tina Hair viert 5-jarig jubileum
Heemstede - Tina Hair viert de-
ze week haar 5-jarig bestaan. 
Precies vijf jaar geleden open-
de de eigenaresse Tina de deu-
ren van haar kapsalon aan de 
Zandvoortselaan in Heemste-
de. Hiermee had zij haar lang 
gekoesterde meisjesdroom 
waargemaakt.
Tina wist al van jongs af aan 
al dat zij kapster wilde wor-
den. Als klein meisje ging zij 
met haar moeder mee naar de 
kapper en lette goed op hoe 
de kapster bezig was. Jaren la-
ter volgde zij een kappersop-
leiding en startte haar carriè-
re als kapster bij een kapsalon 
in Haarlem. Tina had altijd de 
ambitie om haar eigen salon te 
openen. Tina’s vader is onder-
nemer en zodoende heeft zij 
het ondernemen met de pap-
lepel ingegoten gekregen. Een 
eigen salon openen was haar 
volgende stap.
In december 2013 werd haar 
droom werkelijkheid. Tina 
opende haar eigen salon in 
Heemstede en had binnen een 
korte tijd een vaste klanten-
kring opgebouwd. 
Afgelopen zaterdag vierde Tina 

Hair haar 5-jarig bestaan met 
haar vaste klanten & vrienden 
en kennissen, onder het genot 
van een hapje en een drankje. 
Haar klanten kwamen zaterdag 
langs om de jarige Tina te felici-
teren met haar jubileum en na-
men een bloemetje mee om Ti-
na in het zonnetje te zetten.
Bij Tina Hair kun je terecht voor 
knippen, kleuren, opsteken en 
keratinebehandelingen, maar 
ook voor bruidsmake-up, en 
-kapsel, ontharen en gezichts-
reiniging. Reserveringen kun-
nen zowel telefonisch als onli-
ne worden geboekt. Het team 
van Tina Hair is volledig op de 
hoogte van de laatste trends 
en ontwikkelingen en ziet pre-
cies wat bij iemand past. ‘’Wij 
geven veel aandacht aan klan-
ten en nemen voor iedereen de 
tijd’. Aldus de trotse Tina.

Tina Hair is geopend van dins-
dag t/m zaterdag van 9.00 tot 
18.00 uur. Zandvoortselaan 4A, 
2106 CN Heemstede.
www.Tinahair.nl

Tekst en foto door
Sales & Branding.

‘Bekend om hoogstaande technische behendigheid’
Pianoduo Scholtes & Janssens in Oude Kerk
Heemstede - Lestari Scholtes en 
Gwylim Janssens worden van-
daag-de-dag erkend als een van 
de meest veelbelovende piano-
duo’s van hun generatie. Hun de-
buut in Carnegie Hall in mei 2009 
werd enorm geprezen. Een duo in 
topvorm, werd gezegd. Het duo 
staat bekend om zijn betoveren-
de klank, zeer hoogstaande tech-
nische behendigheid en hun in-
tense en energieke optredens. 

Op vrijdag 14 december spelen 
Scholtes en Janssens in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. Het 

optreden begint daar 20.15 uur.
Het Pianoduo won de afgelopen 
jaren vele nationale en internati-
onale prijzen waaronder in 2010 
de Vriendenkrans van het Con-
certgebouw in het prestigieuze 
Vriendenkrans Concours. Hierbij 
werden zij uitgeroepen tot Ra-
dio4 Talent van het Jaar 2010. De 
twee wonnen alle prijzen tijdens 
het Internationale Kamermuziek 
Concours Almere 2009. 

In mei 2012 keerde het tweetal 
terug naar Carnegie Hall, waar 
zij wederom lovend werden ont-

vangen door publiek en pers.
“Superb teamwork – two as one 
– with excellent, turn-on-a-dime 
transitions between episodes” 
schreef de Amerikaanse pers over 
hun uitvoering van Igor Stravins-
ky’s Petrushka.
Het Duo speelt werken van o.a. 
Strawinsky (Petrushka) Rachma-
ninov en Satie.

Entree voor het Heemsteeds op-
treden is €19,50. Kaarten koopt u 
online: www.podiaheemstede.nl 
of via de theaterlijn 023-5483838 
of aan de zaal.

CruquiusConcert met prachtige barokmuziek 
uitgevoerd door het Scaramuccia Ensemble
Regio - Het Scaramuccia Ensem-
ble is opgericht in 2013 op initi-
atief van violist Javier Lupiáñez 
met als doel om het vergeten
barok repertoire te herontdek-
ken. 
Het ensemble bestaande uit
Javier Lupiáñez Ruiz (viool), In-
és Salinas (cello)en Patrícia Vin-
tém (klavecimbel), neemt u mee 
op reis door het prachtige muzi-
kale Italië rond 1717. De luisteraar
womet werken van de componis-
ten Vivaldi, Montanari, Pisendel 
en Bitti.

Het is het verhaal van musicus Pi-
sendel die een reis maakt door 

Italië en steeds moest kiezen wel-
ke geweldige muziek hij in zijn 
koff er mee terug kon nemen naar 
Dresden. Zijn keuze is zaterdag-
avond 15 december te horen in 
Cruquius Museum. Het concert 
begint om 20.15 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar via de 
website www.CruquiusConcer-
ten.nl of via de kassa van schouw-
burg de Meerse: 023-5563700. De 
toegangsprijs is €23,- (incl. pauze-
consumptie).

Op de website vindt u uitgebrei-
de informatie en zijn vele musici 
ook te zien en te horen.

VEW
herpakt zich 
Heemstede - Dat VEW en VVC na 
90 minuten voetbal de punten 
zouden delen daar zag het zater-
dagmiddag 8 december niet naar 
uit. Met storm in de rug was VVC 
tot aan de pauze heer en meester. 
VEW moest zich beperken tot wat 
schaarse uitvallen. Het was lastig 
voetballen voor beide teams. Bij 
vlagen zeilden door VEW wegge-
werkte ballen net zo hard weer te-
rug richting hun eigen doel. VVC 
zag veel diep gespeelde ballen, 
door de wind gevangen, over de 
achter- of zijlijn verdwijnen. Het 
wachten was op een doelpunt 
van VVC. De supporters van VVC 
hoefden niet lang te wachten. Na 
wat kansjes was het Stef Robbert 
die de bal vanuit een corner op 
zijn rug kreeg. De bal verdween 
miraculeus in het doel. Kort daar-
na was het opnieuw Roberts die 
een verdedigende fout afstrafte. 
Tot aan de rust deden zich nog 
volop mogelijkheden voor om 

de oorsprong te vergroten, waar-
bij de verdediging van VEW won-
derwel op de been bleef. VEW 
kampt, net als vele andere teams, 
in dit stadium van de competi-
tie, met een fl ink aantal blessu-
res en afwezigen. Toen VEW na 
vijf minuten spelen ook steunpi-
laar Sven van der Weijden moest 
missen met een spieblessure, kon 
coach Jerry Verschoor zijn teleur-
stelling maar moeilijk verbergen. 
Na de pauze een getergd VEW. 
Door meer inzet namen zij gaan-
deweg het initiatie over. De meer 
dan uitstekende doelman Thierry 
Wesseling van VVC haalde Niels 
Dekker in de zestienmeter onder-
uit. De leidsman kende een straf-
schop toe die volgens de VVC 
‘ers discutabel was. Gerben Sie-
zenga schoot de bal feilloos bin-
nen. Het sein voor VEW om voluit 
door te gaan. VVC Doelman Wes-
seling bleek een grote sta in de 
weg. Met knap uitkomen en red-
dingen op de lijn hield hij VEW 
van verder scoren af. Vijf minuten 
voor het verstrijken van de speel-
tijd kwam VEW alsnog langszij. 
Vanuit een corner kopte Jasper 
van der Veldt de gelijkmaker (2-
2) binnen. Het punt werd gevierd. 
VEW dat dit seizoen veel tegen-
slagen kent staat helemaal on-
deraan in de derde klasse zater-
dag. Het verschil in punten met 
de boven hen staande ploegen 
is nog klein. Bij twee overwinnin-
gen kan VEW zich aansluiten bij 
de middenmoot.

Op zaterdag 15 december gaat 
VEW op bezoek bij Pancratius in 
Badhoevedorp. 

Eric van Westerloo

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Bij Lopers Company by Enno
Boekpresentatie ‘De Tien, 
de Halve, de Hele’
Heemstede - Hardlopen is een 
erg populaire sport. Je kan het 
doen wanneer en waar jij het wilt. 
Maar hoe loop je nu goed en hoe 
bereid je jezelf voor op een wed-
strijd.

Rob Veer (1957) heeft over deze 
onderwerpen en nog veel meer 
een boek geschreven. Zaterdag 
15 december om 15.00 uur komt 
hij zijn boek De Tien De halve De 
Hele presenteren en signeren bij 
Lopers Company by Enno 

Op 16-jarige leeftijd gaf Rob Veer 
zijn eerste training. Tijdens zijn 
studie en later in combinatie met 
een baan als wiskundedocent 
bleef hij trainingen geven. Vanaf 
2002 houdt hij zich volledig be-
zig met zijn passie: het begelei-
den van hardlopers en triatleten. 

Bijna twee jaar heeft Rob Veer ge-
werkt aan dit bijzondere hard-
loopboek: “Ik ben erg trots op 
het resultaat: niet alleen op de in-
houd, maar ook op de vorm. Bij 
het schrijven heb ik altijd voor 
ogen gehouden dat de theorie 

relevant en begrijpelijk moet zijn 
voor zowel hardlopers - ongeacht 
hun niveau - als trainers.”

Het was een enorm project: uit-
eindelijk hebben ruim vijftig an-
deren er aan meegewerkt. Onder 
hen o.a. de atleten Kamiel Maase 
en Abdi Nageeye en de trainers 
Bram Wassenaar en Guido Har-
tensveld en specialisten als sport-
artsen, fysiotherapeuten en coa-
ches die bereid waren om vanuit 
hun specifieke deskundigheid de 
meest actuele informatie te de-
len. 

et boek bevat vele schema’s, 50 
afbeeldingen en ruim 70 foto’. De 
persoonlijke ervaringen van Jip 
Vastenburg en Michel Butter en 
hun trainingsschema’s maken het 
boek meer dan compleet.

In de presentatie gaat Rob Veer in 
op enkele ‘trainingsbasics’ die in 
het boek ruimschoots aan bod ko-
men. Ook zal er gelegenheid zijn 
het boek gesigneerd te kopen.
U bent welkom op de Binnenweg 
35, Heemstede.

Ontmoeting met Yvette van Boven
Heemstede - Van 15.00 tot 16.00 
uur, zaterdag 15 december, heeft 
Boekhandel Blokker (tv-kok) Yvet-
te van Boven te gast. 

Yvette zal kort worden geïnter-
viewd en daarna haar boeken sig-
neren.
De aanleiding is het onlangs ver-
schenen boek ‘De grote oven van 
Van Boven’.

Wat komt er allemaal uit de oven 
van Yvette van Boven? Soufflé 
van waterkers met roquefort, ge-
vulde zeebaars, worstenbroodjes 
met ui en venkel, rabarber-aman-
delplaatcake - krijgt u al honger?
Twee jaar lang bedacht Yvette 
voor Volkskrant Magazine elke 
week een ovenrecept. Meer dan 
50 van de lekkerste en leukste ge-
rechten uit de serie zijn nu ge-
bundeld in dit fijne boek. Steeds 
met duidelijke, foolproof recep-

tuur zoals we van Yvette gewend 
zijn én voorzien van een mooie 
tekening met korte instructies. 
Alles gaat de oven in: groente, 

vlees, vis en uiteraard wordt er 
ook zoet gebakken. Een heerlijk 
nieuw boek vol inspiratie. Toe-
gang vrij, Binnenweg 138.

‘Kroniek van een erfenis’
Heemstede - Op zondag 16 de-
cember signeert Ingeborg van ’t 
Pas Bosch haar boek ‘Kroniek van 
een erfenis’ bij Boekhandel Blok-
ker. Zij doet dat van 14.00 tot 
15.00 uur. In september 2018 ver-
scheen deze roman. 

Over dit boek: “Als je altijd een 
masker hebt gedragen, kun je dan 
nog worden wie je bent?’ Christi-
aan wordt in 1885 in New York ge-
boren als zoon van een Holland-
se handelaar in menselijk haar. In 
een stad waar rijkdom, decaden-
tie en seksuele vrijheid rond 1900 
aan de orde van de dag zijn, zoekt 
hij naar zijn identiteit.

Het brengt hem in New York op 
plaatsen die het daglicht niet 
kunnen verdragen. Daar leert hij 
al snel dat hij zichzelf niet kan 
en mag zijn. Als zijn dominan-
te vader hem mee terugneemt 
naar het industriële Eindhoven, 
vindt hij stukje bij beetje uit wie 
hij is. Een geheime erfenis en een 
hevige verliefdheid confronte-
ren hem echter met leugens en 
bedrog. De waarheid komt pas 
twee generaties later boven ta-
fel… 
 
Ingeborg van ’t Pad Bosch (1971) 
werkte vijftien jaar lang als psy-

choloog, totdat ze met haar gezin 
in 2010 naar New York verhuis-
de. Daar begon ze met schrijven 
voor diverse nieuwssites en tijd-
schriften.
Inmiddels verscheen van haar 
hand ‘Familie Jansen goes New 
York (2016)’ en is zij hoofdredac-
teur van ‘De Wereldwijven (2017)’.
 
Zondag 16 december, tijdens 
de kerstmarkt in het centrum, is 
Blokker geopend.

Kinderkerstfeestje in het weeshuis 
van Museum Haarlem
Regio - Kinderen van vier tot tien 
jaar zijn woensdagmiddag 19 de-
cember van harte welkom in Mu-
seum Haarlem. De Weeshuiska-
mer is dan volop in kerstsfeer met 
glinsterende lichtjes en kerstver-
sieringen. Samen met hun ouders 
(of opa’s en oma’s) gaan de kinde-
ren ontdekken hoe de weeshuis-
kinderen vroeger hun kerstfeest 
vierden. 

Twee muisjes vieren kerst
In de Weeshuiskamer is ook een 
geheimzinnige kist met kleding 
van vroeger. De kinderen kunnen 
zich als een echt weeskind verkle-
den. Daarna vertelt de regentes 
van het weeshuis een spannend 
verhaal over twee muisjes die tij-
dens Kerstmis moederziel alleen 
in het weeshuis waren. De kinde-
ren horen hoe de weeshuiskinde-
ren vroeger leefden, wat ze aten 
en hoe zij het kerstfeest vierden. 
De middag wordt afgesloten met 
warme chocolademelk en kerst-
kransjes in het museumcafé. 
De middag begint om 14.00 uur 
en duurt tot 15.30 uur. De kosten 
voor het kerstfeestje zijn 3 euro 
per deelnemer. Voor kinderen is 
de toegang tot het museum gra-
tis; volwassen betalen 7 euro of 
hebben gratis toegang met de 
museumkaart. Meld je kind aan 
via:

activiteiten@museumhaarlem.nl. 
Er is plek voor maximaal vijftien 
kinderen.

Weeshuiskamer
In Museum Haarlem is een ech-
te Weeshuiskamer ingericht. 
Vroeger konden niet alle kin-
deren thuis wonen. En wie niet 
thuis kon wonen, ging meestal 
naar het weeshuis. De Weeshuis-
kamer is onderdeel van de vaste 
tentoonstelling van het museum 
en oefent op kinderen grote aan-
trekkingskracht uit. In de Wees-

huiskamer ontdek je hoe het was 
om als kind in armoede en zon-
der ouders op te groeien. Er is een 
kinderslaapkamer en een opstel-
ling van de regentessen. 

Museum Haarlem 
Het museum bevindt zich in het 
winkelhart van historisch Haar-
lem, aan het Groot Heiligland 47, 
te Haarlem. Openingstijden zijn 
dinsdag t/m zaterdag van 11.00-
17.00 uur en zondag en maandag 
12.00-17.00 uur. Zie ook:
www.museumhaarlem.nl.

Grote poezenverzameling in Kleinste 
museum van Haarlem
Regio - Het Kleinste museum van 
Haarlem presenteert vanaf heden 
tot en met vrijdag 28 januari een 
deel van de poezenverzameling 
van de Haarlemse schilderes He-
len van Vuure. Te zien zijn o.a. ge-
bruiksvoorwerpen waarin de af-
beeldingen en vormen van kat-
ten zijn verwerkt, zoals een poe-
zeneierwekker die miauwt, een 
poezenfluitketel (met een muis 
in de bek), poezen plantenbak-
jes en poezenbekers. Ook zijn in 
het kleinste museum schilderij-
en, foto’s en andere afbeeldingen 
van poezen te zien.  De feestelijke 
opening vond plaats op zondag 9 
december.  De toegang is gratis.
Helen van Vuure is een grote kat-
tenliefhebster. Vanaf haar vroeg-

ste jeugd verzamelt zij objecten 
die een link hebben met poezen. 
‘’Waarom een kat?, de liefde tus-
sen mens en kat is een raadselach-
tig soort”, aldus Van Vuure, “hon-
den kun je houden, katten alleen 
maar liefhebben, katten doen 
wat ze willen, katten kunnen da-
gen nietsdoen.” Ook in haar eigen 
werk is de poes veelvuldig aan-
wezig. Inmiddels neemt de poe-
zencollectie van Helen van Vuure 
een groot deel van haar huis in 
beslag.  Het Kleinste museum 
van Haarlem presenteert 10 x per 
jaar een uniek voorwerp of verza-
meling van een min of meer be-
kende Haarlemmer. Het Kleinste 
museum van Haarlem is onder-
deel van Kunst centrum Haarlem.  

Kunst centrum Haarlem is al bij-
na 50 jaar het centrum in de regio 
Kennemerland voor kunstuitleen. 
De collectie bestaat uit meer dan 
6000 kunstwerken. Het kunstcen-
trum heeft ook winkel met design 
en gebruiksvoorwerpen. Naast 
de kunstuitleen en winkel pre-
senteert Kunst centrum Haarlem 
regel-matig exposities en orga-
niseert bijeenkomsten over beel-
dende kunst in de ruimste zin van 
het woord. Het Kunst centrum 
Haarlem is open van dinsdag tot 
en met zaterdag van 11.00 tot 
17.00 uur. In verband met de de-
cembermaand is de het kunst-
centrum ook open op de zonda-
gen 16 en 23 december tussen 
12.00-17.00 uur.

Kerstliederen 
zingen

Heemstede - Kerstliede-
ren zingen doe je samen bij 
WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de op vrijdag 14 december 
om 10.00 uur. De entree is 
€5,-. Opgeven mag via www. 
wijheemstede.nl of 5483828. 
Gewoon binnenlopen mag 
ook.

Busexcursie 
naar kasteel 
Amerongen
Heemstede - WIJ Heemstede or-
ganiseert op zaterdag 15 de-
cember een bezoek aan kas-
teel Amerongen. Het ‘Huys’ is ge-
huld in kerstsfeer, prachtig ver-
sierd met lichtjes, guirlandes en 
prachtig opgemaakte kerstbo-
men. Voorafgaand gebruikt u het 
diner op een prachtige locatie in 
Doorn. De Engelen (de textielvrij-
willigers) hebben zelfgemaakte 
kerstversieringen en er worden 
allerlei activiteiten en muziek-
evenementen georganiseerd om 
kerst te vieren. Schitterend ge-
legen in Nationaal Park Utrecht-
se Heuvelrug vormt ‘De oranje-
rie’ onderdeel van het park Huis 
Doorn. Hier krijgt u een aperitief 
(bubbels) en 2-gangendiner. De 
locatie is speciaal voor dit gezel-
schap gereserveerd. Graag bij in-
schrijving vermelden of u vis of 
vlees wilt als hoofdgerecht.

Kosten voor deze excursie inclu-
sief diner: €79,50.
Opgeven: via:
www.wijheemstede.nl of
023-5483828.

Muntenclub 
komt bijeen
Regio - Maandag 17 decem-
ber vindt weer een bijeenkomst 
plaats van de Muntenclub in 
Kennemerland. Ditmaal met een 
feestelijk tintje in verband met 
de feestdagen, met o.a. een leu-
ke veiling en leuke en interessan-
te kavels. Ze zijn voor de veiling 
te bekijken. Na de veiling is er een 
goed verzorgde verloting. Ieder-
een is van harte welkom, neem 
gerust uw partner of een intro-
ducé mee. Aanvang is vanaf 19.00 
uur, de locatie is ‘Het Terras’, Dink-
grevelaan 17, Santpoort-Noord
Meer weten over de Muntenclub? 
Bel 06-26404240.

Workshop omgaan met ‘Mijn Overheid’
Heemstede - Maandag 17 de-
cember van 10.00 tot 12.00 uur 
kun je deelnemen aan de work-
shop ‘Mijn Overheid’. SeniorWeb 
Haarlem organiseert die in de 
Luifel/WIJ Heemstede, Herenweg 
96.
De overheid gaat over van pa-
pieren communicatie (brieven) 
naar digitale communicatie. Op 
de website ‘mijn.overheid.nl’ staat 
in een beveiligde omgeving hoe 
je geregistreerd bent bij de over-

heid en daar kun je lopende za-
ken bekijken bij overheidsinstan-
ties zoals de gemeente en de Be-
lastingdienst. In deze workshop 
ga je zelf aan de slag om daar-
mee vertrouwd te raken. Piet-
Hein Buur, vrijwilliger van Senior-
Web Haarlem, neemt de begelei-
ding op zich.
Aanmelden bij WIJ Heemstede: 
023-5483828 of
info@wijheemstede.nl.
Deelname: €5.

Nieuw boek ter gelegenheid van 
uitbreiding gemeente Haarlemmermeer
Regio - De gemeente Haarlem-
mermeer wordt met ingang van 
1 januari 2019 een stukje gro-
ter: Haarlemmerliede en Spaarn-
woude komen erbij. Een prachti-

ge groene buffer met een lange 
historie.
De verenigingen Historisch Half-
weg, de Historische Werkgroep 
Spaarndam en de Dorpsvereni-

ging Haarlemmerliede en Spaarn-
woude publiceren een herden-
kingsboek: Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude – Van veenwilder-
nis tot wonen in het groen.

Het boek verschijnt bij Kantoor 
Verschoor Boekmakers in Heem-
stede.

Auteur Frank van de Poll belicht 
onder meer hoe het gebied in de 
middeleeuwen in cultuur is ge-
bracht, hoe het water beheerd 
werd, wat de aanleg van de trek-
vaart Haarlem-Amsterdam be-
tekend heeft, wat de droogleg-
ging van het Haarlemmermeer 
voor impact had, hoe het gebied 
bestuurlijk in elkaar zat, wat voor 
mensen er gewoond hebben en 
wonen, en vooral: hoe mooi het 
gebied is. Tevens plaatst hij het 
gebied in een wat ruimere histori-
sche en landschappelijke context.

Het boek is vanaf 12 december te 
koop in de boekwinkel en in on-
der meer Haarlemmermeermu-
seum De Cruquius. Kijk ook op 
www.kantoorverschoor.nl

Ingeborg van ’t Pad Bosch.

Kerstbingo bij VEW
Heemstede - Op zaterdag 15 
december organiseert VEW aan 
de Sportparklaan haar jaarlijkse 
kerstbingo. Nieuw dit jaar is de 
Oosterse maaltijd die vooraf gaat 
aan de Bingo. Om 18.00 vangt de 
maaltijd aan. Deelname: €12,50. 
Reserveren: andreavanhoudt@
quicknet.nl Om 19.30 uur begint 
de Bingo, in de pauze wordt u in 
de kerst stemming gebracht door 
een optreden van Marc Randall. 
De avond eindigt met een loterij.
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Livestreamverbinding in Bibliotheek Haarlem Centrum
Schrijf mee met het Groot Dictee der Nederlandse Taal
Regio - Doe jij niets liever dan 
teksten doorvlooien op taal- en 
spelfouten? Kom dan zaterdag 
15 december je kennis van de Ne-
derlandse taal op de proef stellen 
tijdens het Groot Dictee der Ne-
derlandse Taal. 

Luister via een livestreamverbin-
ding naar ‘de Taalstaat’, het radio-
programma van Frits Spits dat 
die dag live wordt uitgezonden 
vanuit de Doelenzaal in de Bibli-
otheek Haarlem Centrum (Gast-

huisstraat 32). Schrijf mee met 
het dictee. Vanaf 10.00 uur word 
je feestelijk ingehaald door het 
muzikale trio ‘Funfare’. Het Doe-
lenplein is extra gezellig met een 
Boek & Zopie-tent. Om stipt 11.00 
uur is de start van het dictee.

Zorg dus dat je op tijd in de Bibli-
otheek bent. Pen in de aanslag en 
schrijven maar! Er zijn leuke prij-
zen te winnen Reserveer je gra-
tis kaartje online via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Vogelhospitaal vangt meer dan 4000 vogels op
Regio - In de nieuwsbrief van Vo-
gelhospitaal en stichting Vogel-
rampenfonds wordt bekendge-
maakt dat er dit jaar een druk-
te van belang was; zo’n 4000 vol-
gens, gewond of erger, zijn dit 
jaar naar het hospitaal in Haarlem 
gebracht.

Een sterke groei ten opzichte 
van eerdere jaren. De behuizing 
bood voldoende ruimte maar 
vrijwilligers kan het Vogelhospi-
taal altijd gebruiken. Opmerke-
lijke zaken zijn er ook. Zo was er 
een kauw die in een schoorsteen 

klem kwam te zitten in gaas-
draad. Dierenambulance Velsen 
spoedde naar de schoorsteen toe 
die zowel het gaas als de vogel 
uit de schoorsteen haalde. Na wat 
knip- en zaagwerk kon de kauw 
zijn weg weer vervolgen. Geluk-

kig niets aan de hand met het 
beestje. Dat kon niet worden ge-
zegd van de watervogel van de 
foto met twee zwaargewonde 
poten. Medewerkers van het Vo-
gelhospitaal vonden het dier ver-
strikt in visdraad. Beide poten wa-
ren dusdanig verwond dat ze niet 
meer te gebruiken waren; voor 
deze vogel geen toekomst meer. 
Hij moest worden afgemaakt. Ge-
lukkig zijn er veel vogels die door 
het hospitaal een beter lot tege-
moet gaan. Wil je meer informa-
tie? Ga naar de Facebookpagina 
‘Vogelhospitaal’ of kijk op www.

vogelhospitaal.nl Bellen kan ook: 
023-5255302. Het hospitaal voor 
vogelopvang is gevestigd aan de 
Viergaardeweg 292 te Haarlem.

Verhalenpaal Spade krijgt gedicht 
van Polderdichter Haarlemmermeer
Regio - Wat is een Verhalenpaal 
zonder een gedicht van de Pol-
derdichter?

Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius vroeg Mirjam Noach, 
Polderdichter van Haarlemmer-
meer, een gedicht te schrijven 
voor een van de Verhalenpalen 
van het Buitenmuseum. Mirjam 
Noach koos de paal die de Ring-
vaart markeert, het monument 
van het jaar 2018.

Nog drie Verhalenpalen maken 
kans op een eigen gedicht als zij 
voor 31 december genomineerd 
worden door het publiek.

Nomineer een Verhalenpaal
Sinds maart 2018 staan er vijf-
tien Verhalenpalen op bijzonde-
re erfgoedlocaties in de polder en 
vormen het Buitenmuseum van 
Haarlemmermeer.

Elke verhalenpaal heeft een QR-
code waarachter informatie en 
anekdotes over het erfgoed te 
vinden zijn. Leverancier van per-
soonlijke anekdotes over ge-

schiedenis van Haarlemmermeer 
is bijvoorbeeld de Verhalentafel 
die plaatsvindt in het Historisch 
Museum. Wilt u een Verhalen-
paal nomineren voor een gedicht 
door onze Polderdichter?

Kijk op: www.erfgoedhaarlem-
mermeer.nl voor het overzicht 
van de Verhalenpalen en stuur 
uw nominatie in voor 31 decem-
ber via:
schakelsaandeketting@shmdc.nl.

Polderdichter Mirjam Noach
Mirjam Noach, geboren Amster-
damse opgegroeid in Aalsmeer, is 
in 2018 gekozen tot de eerste Pol-
derdichter van Haarlemmermeer 
voor de periode van twee jaar. 

Mirjam: “Met de geschiedenis 
komt de vooruitgang. Als je weet 
waaruit iets is ontstaan, dan komt 
het begrip en zie je de schoon-
heid. Als Polderdichter heb ik ge-
leerd Haarlemmermeer door an-
dere ogen te bekijken. Hoe im-
mens groot is de drooglegging 
geweest en alles wat daaruit 
volgde…” 

Mirjam Noach Polderdichter, 
staande voor Verhalenpaal 07 – 
SPADE bij de Ringvaart.

‘Geitenstop’ van kracht in Noord-Holland
Regio - In de provincie Noord-
Holland geldt per 12 december 
2018 een stop op de groei van 
het aantal geiten. Voorlopig mo-
gen er geen nieuwe geitenboer-
derijen meer bijkomen, mogen 
geitenhouderijen niet meer uit-
breiden en is omschakeling naar 
een geitenhouderij niet mogelijk.

Gedeputeerde Jaap Bond (land-
bouw): “Na de landelijke onrust 
rondom de mogelijke effecten 
op de volksgezondheid van gei-
tenhouderijen dicht in de buurt 
van woonwijken, namen vijf an-

dere provincies al eerder maat-
regelen. De afgelopen weken zijn 
er meerdere signalen binnenge-
komen dat het aantal geiten in 
de provincie Noord-Holland har-
der toeneemt dan in de afgelo-
pen jaren. Daarnaast kreeg ik vra-
gen van wethouders hoe zij met 
deze groei moeten omgaan, maar 
ook met de onrust die ontstaat bij 
hun inwoners. Ik vind het heel 
vervelend voor de boeren die 
hiermee getroffen worden. Wij 
hebben echter geen andere keu-
ze dan deze tijdelijke maatregel 
in te voeren.”

Provinciale Staten hebben op 
10 december een zogenaamd 
voorbereidingsbesluit genomen 
waardoor de stop per 12 decem-
ber 2018 van kracht is. Het voor-
bereidingsbesluit is zes maan-
den geldig. In de tussentijd wordt 
de Provinciale Ruimtelijke Ver-
ordening (PRV) aangepast. Hier-
in staan de spelregels voor ruim-
telijke ontwikkelingen binnen 
Noord-Holland. De PRV bevat on-
der andere regels ten aanzien van 
de soort en de grootte van (agra-
rische) bedrijven.
Uit landelijk onderzoek van Vee-

houderij, Gezondheid Omwonen-
den (VGO) blijkt dat inwoners bin-
nen een straal van twee kilome-
ter van een geitenhouderij meer 
kans hebben op een longontste-
king. De oorzaak van dit verhoog-
de risico is echter niet bekend, 
daarom wordt verder onderzoek 
gedaan. Naar verwachting zijn de 
resultaten in 2021 bekend. Tot-
dat er meer duidelijkheid is over 
het verband tussen de toename 
aan longontstekingen en de aan-
wezigheid van geitenhouderijen, 
blijft de Noord-Hollandse geiten-
stop van kracht.

HBC G1 - Waterloo G1    3-6  
Resultaten uit het verleden...
Heemstede - De laatste wedstrijd van dit jaar komt Waterloo 
op bezoek. Weliswaar ging de heenwedstrijd verloren, maar de 
goede resultaten van de afgelopen weken gaven voldoende 
hoop op een mooie reeks. En ja, dat is geen garantie maar hoop 
doet leven.

De door coach George geselecteerde acht spelers begonnen en-
thousiast aan de wedstrijd. De opbouw door Sebastiaan, voorna-
melijk via Liban, werkte naar behoren. Wat onzorgvuldigheden 
zorgde er toch voor dat Waterloo een voorsprong nam, en zelfs 
kon uitbouwen tot 0-3. HBC liet zich niet onbetuigd en het duo 
Martijn en Arjen maakte het Waterloo toch zo lastig dat de laat-
ste de ruststand op 1-3 kon bepalen. 

Omdat er zeker kansen waren ging HBC met vertrouwen aan 
de tweede helft beginnen. Davy en Jeroen probeerden het van 
afstand, maar troffen geen doel. Langzamerhand verloor HBC 
de organisatie en gingen meer spelers voor zichzelf spelen. 
Dat maakte het voor Waterloo mogelijk nog drie keer te scoren. 
HBC bleef het wel proberen, en maakte daardoor ook nog 2 doel-
punten, maar de wedstrijd was eigenlijk al verloren.

In het nieuwe jaar zijn er weer nieuwe kansen. Of dat gaat luk-
ken...

Leo Holdorp

Ingezonden sport

Deze zondag: kerstmarkt
in Heemstede Centrum
Heemstede - Aanstaande zon-
dag 16 december staat Heemste-
de Centrum in teken van de sfeer-
volle kerst-cadeaumarkt.

Je kunt van 11.00 tot 17.00 uur 
langs alle kramen wandelen. De 
rijbaan van het noordelijk ge-
deelte van de Binnenweg is daar-
toe afgesloten, hier zijn de kra-
men opgesteld, en op de trottoirs 
van de Raadhuisstraat. Tientallen 
standhouders richten stuk voor 
stuk sfeervol hun verlichte markt-
kraam in en presenteren brocan-
te- en lifestyle artikelen, zelfge-
maakte kerstdecoraties en kerst-
kaarten, prachtige sieraden en 
een keur aan cadeauartikelen, 

kleding, delicatessen, streekpro-
ducten, enz.

Plaatselijke winkeliers staan op 
de markt met speciale aanbiedin-
gen. Veelal zijn winkeliers die dag 
open. Kom genieten van diverse 
‘kerstattracties’ die zich telkens 
verplaatsen door de hele winkel-
straat en kom vooral proeven op 
kraampjes met glühwein, warme 
choco, snacks en ander lekkers.

De winkelstraat is voorzien van 
feestverlichting en een aantal 
verlichte kerstbomen. Deze kerst-
markt is mede door het grote 
aantal deelnemers een must om 
te bezoeken.

Foto van de Oude Bavo Cantorij (gemaakt door Gwendelyn Luijk)

Varen op historische trekvaart tussen Haarlem en Leiden 
Regio - De gemeente Haarlem 
gaat twee steigers aan de Leidse-
vaart aanleggen als aanlegplaats 
voor boten. Ook komen er infor-
matiepanelen voor vaarrecrean-
ten. Dit is de eerste stap in het 
aantrekkelijker maken van de his-
torische trekvaart tussen Haar-
lem en Leiden voor de recreatie-
vaart. De provincie Noord-Hol-
land draagt hier €90.000 aan bij. 
De provincie en de gemeen-

ten werken aan betere informa-
tie over de trekvaart en meer be-
kendheid van het vaartraject bij 
booteigenaren. Behalve Haar-
lem, Heemstede en Bloemendaal 
doen ook de Zuid-Hollandse ge-
meenten hieraan mee.

Historische trekvaart
De trekvaart is in de tweede helft 
van de 17e eeuw gegraven, onge-
veer 30 kilometer lang en strekt 

zich uit van de Marepoort in Lei-
den tot aan het Spaarne in Haar-
lem. Twee eeuwen lang vertrok-
ken vanuit Haarlem en Leiden ne-
gen trekschuiten per dag. In to-
taal gingen er een kleine 15 mil-
joen passagiers mee.

Waterrecreatie in 
Noord-Holland
De provincie werkt samen met 
waterbeheerders en gebruikers 

aan betere vaarverbindingen, in 
combinatie met wandel- en fiets-
netwerken en cultuurhistorische 
bestemmingen. Dit levert veel 
kansen op voor ondernemers in 
Noord-Holland.
In totaal hebben Gedeputeerde 
Staten voor 2018 €791.220 toe-
gekend aan 16 waterrecreatie-
projecten in Noord-Holland. Het 
voorstel wordt in maart 2019 in 
Provinciale Staten behandeld. 

Carols in de Grote of St.-Bavokerk
Regio - Carols in de Adventsperi-
ode? Ook dat kan. 
In de traditie van de Anglicaanse 
kerk worden al in de adventspe-
riode diensten gehouden. Hier-
in klinken afwisselend lezingen 
en adventsliederen, die de sfeer 

en de verwachting van kerst op-
roepen. De liederen worden ge-
zongen in mooie composities van 
meestal (maar niet altijd) Engelse 
componisten.
De Oude Bavo Cantorij o.l.v. An-
ton Pauw brengt deze ten geho-

re in de Advent Carol Service op 
zaterdag 15 december om 15.30 
uur in de Grote of St.-Bavokerk 
aan de Grote Markt in Haarlem. 
Organist is Christiaan de Vries.
Allen van harte welkom in deze 
gratis toegankelijke viering.





13 december
  Film Kedi en aansluitend lunch 
bij WIJ Heemstede, 10.30u. He-
renweg 96. €13,50. Opgave: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

14 december
  Pianoduo Scholtes & Janssens 
(piano á quatre mains op het 
hoogste niveau: Satie, Rachma-
ninov, Stravinsky  Oude kerk, 
20.15 uur, entree €19,50.

  Kinderdisco bij Plexat, de Lui-
fel, Herenweg 96. Thema: Win-
terwonderland, 19-21u. €3.

  Kerstliederen samenzang bij 
WIJ Heemstede, Luifel, Heren-
weg 96. 10u. Entree: €5. Opge-
ven: www.wijheemstede.nl of 
5483828. Gewoon binnenlo-
pen mag ook.

21 december
  Kerstpudding maken, 10-12u 
bij WIJ Heemstede, Heren-
weg 96. Kosten: €5. Opgeven 
via www.wijheemstede.nl of 
5483828.

15 december
  Spinvis, muziekvoorstelling, 
soms verstild, soms keihard. De 
Luifel, 20.15 uur entree €22,50.

  Cruquiusconcert met barok-
muziek door het Scaramuc-
cia Ensemble, 20.15u. Cruqui-
us Museum. Kaarten à €23 via 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse: 023-5563700.

  Boekpresentatie van hardloop-
boek ‘De Tien, de Halve, de 
Hele’ bij Lopers Company by 
Enno, Binnenweg 35 Heem- 
stede. 15u.

  Busexcursie naar kasteel 
Amerongen van WIJ Heemste-
de. (incl diner) €79,50 deelna-
mekosten. Alle info en opgave: 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828.

  Kerstbingo bij voetbalvereni-
ging VEW, Sportparklaan. Met 
muziek en loterij. Met maaltijd: 
€12,50 en aanv: 18u. Aanv bin-
go is 19.30u. 

  Bij Boekhandel Blokker te gast 
Yvette van Boven die haar boek 
‘De grote oven van Van Bo-
ven’ signeert. 15- 16u. Toegang 
vrij. 023-5282472. Info: www. 
boekhandelblokker.nl.

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

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

▲

  Ingeborg van ’t Pas Bosch sig-
neert haar roman ‘Kroniek 
van een erfenis’ bij Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138. 
14-15u. Info: 023-5282472 en 
www.boekhandelblokker.nl.

  Kinderen gaan kerststukjes ma-
ken met WWF-regioteam. Te-
vens andere kinderactiviteiten. 
13-16u. Aanmelden bij mee-
renbollenstreek@wnfregio- 
team.nl / info: www.deoostein-
de.nl. €4,50 voor WNF Rangers, 
€ 5,- voor niet-Rangers.

  VVD-kraam op de kerstmarkt 
Heemstede (nabij de oliebol-
lenkraam), 11-16u.

  Kanovaren in zwembad 
Sport-Plaza, Sportparklaan. 
Workshop door kanover-
eniging Waterwolf (Cruqui-
us), 14-15.30u. Deelname 
vrij voor de zwembadbezoe-
ker. Daarna demo kanopolo. 
Info: www. kvwaterwolf.nl.

30 december
  10.000 stappenwandeling (1,5 
tot 2 uur lopen). Start achter-
kant station Heemstede-Aer-
denhout.

17 december
  Workshop ‘Mijn Overheid’ bij 
SeniorWeb, 10-12u, WIJ Heem-
stede, Herenweg 96. Deelname: 
€5. Aanmelden: 023-5483828 of  
info@wijheemstede.nl.

18 december
  Presentatie ‘Marktplaats’ in 
de Luifel, Herenweg 96 (WIJ 
Heemstede). 10-12u. Neem 
je eigen laptop of tablet mee. 
Toegang gratis, aanmelden 
niet nodig.

19 december
  Knutselclub WIJ Heemstede 
voor kinderen van 5 t/m 10, 
13.30-15u. Molenwerf, Molen-
werfslaan 11. €5,- / aanmelden: 
023-5483828.

  Kerstsamenzijn met ds Arie 
Molendijk bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, 14-16u. En-
tree: €2,50 voor koffie met 
een kerstkransje. Opgeven: 
www.wijheemstede.nl of 
5483828.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede. 
Info: www.ericcoolen.nl. 
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WWF gaat beestachtige kerststukjes 
maken bij ‘de Oosteinde’
Regio - Op zondagmiddag 16 de-
cember staan de vrijwilligers van 
het WWF-regioteam traditiege-
trouw met een kraam bij tuin-
centrum De Oosteinde in Hille-
gom. Klanten van het tuincen-
trum kunnen bij de kraam terecht 
voor meer informatie en voor het 
kopen van WWF-artikelen bij-
voorbeeld als origineel kerstca-
deau. Vanuit de stand organiseert 
het WWF-team ook leuke, creatie-
ve activiteiten voor kinderen van 
4 tot en met 12 jaar. De activitei-
ten duren van 13.00 tot 16.00 uur.
 
WNF-artikelen
In de kraam staat een keur van 
WWF-artikelen. Van een handige 
en duurzame dopper met tijgers 
er op, tot leuke legpuzzels voor 
jonge kinderen, zachte dieren-
knuffels en mooi kinderservies. 
Alle aankopen dragen bij aan na-
tuurbescherming over de hele 
wereld. Alle bee(s)tjes helpen!
 
Kinderactiviteiten
Kinderen kunnen een glitter 
kerststukje, een sleutelhanger 

van foam of een leuk dierfiguur 
maken. Voor deelname kopen zij 
voor €5,- een strippenkaart. Jon-
ge WWF leden (Rangers) betalen 
€4,50. Het tuincentrum stelt ma-
teriaal ter beschikking. De gehele 
opbrengst komt dan ook ten goe-
de aan het WWF. Graag vooraf 

aanmelden door een e-mail met 
NAW-gegevens te sturen naar 
meerenbollenstreek@wnfregio-
team.nl.
Tuincentrum de Oosteinde be-
vindt zich aan de Zandlaan 22, 
Hillegom.
Info: www.deoosteinde.nl.

In the Christmasmood
Kerstconcert met drie koren in de Bavo
Heemstede - Muziek kan je ra-
ken tot in je ziel, haalt je uit het 
leven van alledag en neemt je 
mee naar kerstmis. Je moest er 
zondagmiddag wel even de drei-
gende wolken voor gezien hou-
den. Eenmaal droog in de war-
me Bavo kerk aan de Herenweg 
was de ontvangst met muziek 
van het Blazersensemble Symp-
hoenix uit Hillegom eigentijds 
en toch vol kerstgevoel. Jazzy 
muziek van blazers met de klank 
van een Big Band die jazzmuziek 
speelde, waarin stukjes van kerst-
liederen weerklonken. Een mooi 
begin met die swingende Christ-
masmood.
Dan komen de bekende liederen 
als ‘de Herdertjes’, ‘Wij komen te-
zamen’, ‘Nu zijt wellekome’, ‘Stil-
le nacht’, en ‘Midden in de Win-
ternacht’, herkenbaar voor ieder-
een. Een goede keuze want ie-
dereen kon meezingen en deed 
dat ook. Daarvoor waren ze ook 
gekomen, om vast de kerststem-
ming te proeven en dan is zelf 
meedoen met de muziek een 
goed begin. Dirigent van het 
Bavokoor, Rob Draijer tevens di-
rigent van het Blazersensem-

ble Symphoenix, nam als bas zelf 
ook enkele liederen voor zijn re-
kening. Organist Wim Rijhold 
Meesters speelde enkele inter-
mezzo’s. 
Het Bavokoor was versterkt met 

enkele gastzangers die ook al-
le repetities hadden meegezon-
gen en de koren In Between en 
het Dameskoor die beiden ook 
behoren bij dat rijke muziekleven 
van de Bavo parochie. De mooie 

wens, een Zalig Kerstfeest werd 
vertolkt met het lied Feliz Navi-
dad van José F, een vredeswens 
van de Bavo Heemstede.

Ton van den Brink

VVD-Heemstede 
op kerstmarkt
in Heemstede

Heemstede - De VVD staat 
op zondag 16 december op 
de kerstmarkt. Deze markt 
is een mooie kans met in-
woners in gesprek te gaan 
over wat hen bezighoudt en 
welke zaken in Heemstede 
(nog) beter kunnen. Bezoe-
kers kunnen met individuele 
raadsleden in gesprek gaan.

De kraam van de VVD zal te 
vinden zijn op de Binnen-
weg aan het begin van de 
markt, in de buurt van de 
oliebollenwagen, van 11.00 
tot 16.00 uur. Er zijn oliebol-
len en ook warme chocola-
demelk.

Heemsteedse Lars en Tobias spelen in
spektakel Scrooge! naast Toneelgroep Het Volk
Regio - De Haarlemse kersttradi-
tie Scrooge! is terug en vindt ex-
tra feestelijk plaats in de 100-jari-
ge jubilerende Stadsschouwburg 
van 19 december tot en met 6 ja-
nuari. Het beroemde kerstverhaal 
voor jong en oud (8+) van Char-
les Dickens,  is in een geheel ei-
gen Haarlems jasje gestoken vol 
muziek, humor, een bijzondere 
vormgeving en een speciale twist, 
waar toneelschrijver Don Duyns 
voor tekende. De Haarlemse ont-
werper Rieks Swarte ontwierp de 
fantasierijke decors vol verbeel-
dingskracht, verfijnde humor en 
een bijzonder poppenspel, de re-
gie is in handen van Javier López 
Piñón. Het toneelspel wordt spec-
taculair neergezet door de Haar-
lemse Toneelgroep Het Volk, die 
wordt geflankeerd door zo’n der-
tigtal andere spelers, musici en 
dansers, waaronder veel kinde-
ren. Een gesprek met twee jonge 
acteurs uit Heemstede, de 11-jari-
ge spelers Lars Koenen en Tobias 
Aalbers en Wigbolt Kruijver van 
Toneelgroep Het Volk. 

Lars: “Een vriendin van mijn oma 
had het krantenartikel voor de 
audities gevonden. Eerst moest 
ik een foto van mezelf maken en 
die opsturen. Vervolgens werd 
ik uitgekozen voor de eerste au-

ditieronde. Ik moest een liedje, 
een dansje, een toneelstukje en 
een act van een minuut voorbe-
reiden, met een groepje van vier 
mensen en twee docenten. Ik 
ging door naar de tweede audi-
tieronde: daar moest ik hetzelf-
de doen, alleen met een grotere 
groep. Daarna werd ik gebeld dat 
ik in Scrooge! mocht meespelen.” 
Tobias: “Mijn moeder zag de audi-
tieoproep op Facebook. Mijn zus 
heeft weleens meegedaan aan de 
audities van Scrooge en zei dat 
het heel leuk was. Na mijn audi-
ties werd mijn vader gebeld en 
zei hij voor de grap: ‘Tobias, ik heb 
slecht nieuws voor je: je moet je 
tennistoernooi overslaan, want 
je bent aangenomen voor Scroo-
ge!’ Ik tennis ook graag, maar ik 
vond Scrooge! natuurlijk veel leu-
ker.” Wigbolt Kruijver, van Toneel-
groep Het Volk vult aan: “Nou 
hebben wij nog niet zoveel met 
de kinderen samengewerkt,  om-
dat zij apart repeteren. Zij moe-
ten natuurlijk van maandag tot 
en met vrijdag naar school. We 
zien elkaar eigenlijk nog maar 
kort, op zaterdag waar we geza-
menlijk repeteren. We repeteren 
hier in het repeteerzaaltje van de 
Schouwburg, maar straks gaan 
we echt op het podium van de 
Stadsschouwburgzaal repeteren. 

Daar moet het allemaal gebeu-
ren en allemaal bij elkaar komen. 
Bert Bunschoten en ik spelen 
in het stuk Beuk en Hout, en die 
spelen ook de rollen van Scroo-
ge en Marley. Deze voorstelling 
van Scrooge is een beetje een 
raamvertelling. Het verhaal van 
Scrooge en Marley maakt niet al-
leen deel uit van de voorstelling. 
De  Scrooge-elementen van Dic-
kens zijn eigenlijk ingebed in het 
verhaal dat Beuk en Hout aan het 
publiek vertellen. Dat maakt de-
ze voorstelling zo bijzonder, ook 

in de context van het decor met 
de poppen.” Lars: “Het is best wel 
bijzonder dat er zo een andere 
twist aan het  verhaal wordt ge-
ven, dat is erg leuk. De kinder-
cast speelt eigenlijke verschillen-
de rollen over het hele stuk.” Tobi-
as: Dat doe ik ook, alleen speel ik 
daarnaast nog de rol van de heel 
jonge Scrooge in zijn jeugd.”

Meer informatie en kaarten op 
www.scroogehaarlem.nl.

Bart Jonker

Van links naar rechts: Tobias Aalbers, Wigbolt Kruijver en Lars Koenen.

Kerstpudding 
maken
Heemstede - 
Vrijdag 21 de-
cember van 
10.00 tot 12.00 
uur kun je deel-
nemen met de activiteit ‘kerst-
pudding maken’ bij WIJ Heem-
stede.

Vroeger werd ver voor de Kerst 
al een traditionele kerstpudding 
gemaakt die dan nog heel lang 
moest nagaren om tijdens de 
kerstdagen op z’n lekkerst te zijn. 
Nu zijn er andere manieren zo-
als bijvoorbeeld de variatie van 
Yvette van Boven.
Doe mee, Herenweg 96. Kosten: 
€5,-
Opgeven via:
www.wijheemstede.nl of
5483828.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

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

� etsverlichting 
in Heemstede
Tijdens ‘de donkere dagen’ 
controleert de politie extra op 
werkende fi etsverlichting. Met 
goed werkende fi etsverlichting 
zien andere weggebruikers 
je beter. Hierdoor kunnen 
verkeersongelukken verminderd 
of voorkomen worden. De 
actie gebeurt in samenwerking 
met medewerkers van bureau 
Handhaving van de gemeente 
Heemstede. De fi etslichtcontroles 
vinden plaats op willekeurige 
locaties in Heemstede. 
Zorg dat je goed zichtbaar bent 
en voorkom een boete van € 55,- 
(exclusief administratiekosten).

Gewijzigde 
openingstijden 
gemeente rond 
de feestdagen
Het gemeentehuis is gesloten op:
- 24 december vanaf 13.00 uur.
- 25 en 26 december (Kerst). Ook de 

weekmarkt op 26 december vervalt.
- 31 december (Oudejaarsdag) vanaf 
 13.00 uur.
- 1 januari (Nieuwjaarsdag)
Op woensdag 2 januari zijn we open om 
10.00 uur.

Vergadering gemeenteraad 
19 december
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 19 december 
2018 om 20.00 uur in de Raadzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 19 december 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
Geagendeerd onder voorbehoud van 
voldoende voorbereiding in de commissies 
van 11, 12 en 13 december 2018
- Voorschoolse voorzieningen peuters
- Wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

(GR) Schoolverzuim en Voortijdig 
Schoolverlaten regio West-Kennemerland

- Financieel overzicht en verzoek aanvullend 
krediet Plein 1

- Nieuwe gemeenschappelijke regeling 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
2018

- Vaststellen belastingverordeningen 2019
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening
- Projectplan Omgevingsvisie 
 Bloemendaal-Heemstede
- Bespreekstuk MRA-samenwerking: 

inhoudelijke agenda, governance 
 en hoe nu verder?

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 29 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

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

Nadere regels Algemene begraafplaats 
Heemstede 2018
 Op 20 november 2018 heeft het college 
de Nadere regels Algemene begraafplaats 
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze zijn op 1 
december 2018 in werking op getreden. 

Verordening cliëntenparticipatie werk in 
inkomen Heemstede 2019
Op 29 november 2018 heeft de raad de 
Verordening cliëntenparticipatie werk in 
inkomen Heemstede 2019 vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking op 
1 januari 2019. De Verordening Wsw-raad 
en de Verordening cliëntenparticipatie 
Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015 
zijn hiermee vervallen.
Lees de volledige bekendmakingen in 
het digitale Gemeenteblad via zoek.
offi  cielebekendmakingen.nl.

Nieuwe regelgeving

Op 5 december 2018 het college van B&W 
goedkeuring verleend aan het verzoek een in/

uitrit aan te leggen bij Vondelkade 46, 2106 AK 
in Heemstede.

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over 
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/

werkaandeweg

In/uitrit Vondelkade 46



Workshop voor zwembadbezoekers, daarna demo ‘kanopolo’
Kanovaren in SportPlaza Groenendaal
Heemstede - - Ook deze winter 
heeft SportPlaza Groenendaal 
de samenwerking gezocht met 
kanovereniging ‘Waterwolf’ uit 
Cruquius om met de kano-acti-
viteit de zwembadbezoeker nog 
meer te laten genieten van wa-
tersporten. 

In de winterperiode komt de ka-
novereniging maandelijks van 
14.00 uur tot 15.30 uur kanowork-
shops geven aan zwembadbe-
zoekers. Na een korte uitleg over 
kanovaren kunnen de bezoekers 
in het wedstrijdbad zelf ervaren 
hoe het is om met een kajak te 
varen. De kanovereniging neemt 
tien kajaks mee voor kinderen en 
volwassenen, waardoor het echt 
een familieactiviteit kan zijn. De 
kanovereniging zorgt bij de ac-
tiviteit goed voor de veiligheid 
door het gebruik van zwemves-

ten. Er is voldoende begeleiding. 
Op zondag 16 december is de ka-
novereniging aanwezig om work-
shops te geven. Ieder is van harte 
welkom om deel te nemen. 

Vanaf half vier geven de kano-
vaarders zelf een demonstra-
tie kanopolo. Deze spectaculaire 
sport wint aan populariteit in Ne-
derland. De sport combineert fa-
cetten van diverse sporten met 

elkaar; snelheid, technische be-
heersing van de boot, kracht, tac-
tisch inzicht, en teambuilding. Bij 
de kanovereniging in Cruquius 
zijn twee jeugdteams die in 2019 
meedoen met het Nederland 
Kampioenschap. 

De kanovereniging geeft in het 
nieuwe jaar eskimoteer-lessen 
aan iedereen die deze techniek 
wil leren. Bij eskimoteren val je 
om met de kajak en vervolgens 
draai je met een speciale techniek 
jezelf en de kajak om zo weer bo-
ven water te eindigen. Een tech-
niek die zeker bij het kanopolo 
of het varen op wildwater rivie-
ren van belang is. De eskimoteer 
lessen vinden plaats in Sportpla-
za Groenendaal op diverse zater-
dagavonden vanaf januari. Meer 
informatie is te vinden op de 
website www.kvwaterwolf.nl.

Weinig overtreders bij 
verkeerscontrole
Heemstede - De politie heeft 
maandagmorgen 3 december 
een controle gehouden in de om-
geving van de Sportparklaan. 
Motoragenten reden in de om-
geving en begeleidden mogelij-
ke overtreders naar de parkeer-
plaats naast het sportcomplex. 
De controle, die van 10.00 tot 

12.00 duurde, was vooral gericht 
op speciaal transport. Voertuigen 
met aanhangers en taxi’s werden 
gecontroleerd. 
De controle leverde weinig over-
tredingen op. In totaal is er acht 
keer proces verbaal opgemaakt 
voor verschillende, maar slechts 
lichte overtredingen.

Beeld: Laurens Bosch

Blikschade bij harde 
botsing in Bloemendaal
Regio - Twee automobilisten 
zijn maandagmorgen 10 decem-
ber hard op elkaar geklapt op 
de Midden Duin- en Daalseweg. 
Rond 10.00 uur ging het fout op 
de kruising met de Koninginne-
duinweg. Politie, brandweer, een 
tweetal ambulances en het trau-
mateam zijn opgeroepen. Uitein-
delijk bleek de situatie mee te val-
len; niemand hoefde naar het zie-

kenhuis en de traumahelikopter 
is afgesteld.

In een van de twee auto’s za-
ten een moeder en twee kinde-
ren. De twee kleintjes hebben 
hun hoofdjes tegen elkaar gesto-
ten, maar liepen geen ernstige 
verwondingen op. Twee bergers 
kwamen ter plaatse om de auto’s 
weg te slepen.

Beeld: Laurens Bosch

SeniorWeb
over

Marktplaats 
Heemstede - Op dinsdag 
18 december kun je bij WIJ 
Heemstede wat meer te we-
ten komen hoe ‘Marktplaats’ 
werkt. Iets verkopen of ko-
pen op dit digitale platform? 
Hoe gaat dat? 

De presentatie vindt plaats 
tijdens de SeniorWeboch-
tend, die duurt van 10 tot 12 
uur in de Luifel/Wij Heemste-
de, Herenweg 96.
Aansluitend aan de presen-
tatie helpen de ervarings-
deskundigen van SeniorWeb 
je graag met vragen over PC, 
laptop, tablet, iPad of smart-
phone. Neem je eigen ap-
paraat mee! Toegang gratis. 
Aanmelden is niet nodig.

Beroemde SantaRun op 14 december
Regio - De beroemde SantaRun 
van Haarlem vindt dit jaar plaats 
op vrijdagavond 14 december.
Ren, huppel of dans mee met de-
ze Fun Run en schrijf je in voor 
€12,50 via:
www.SantaRunHaarlem.nl.
Je kunt kiezen tussen 3 km en 6 
km. Er worden zo’n 2000 deelne-

mers verwacht. De warming up 
vindt plaats op de Grote Markt 
en na de Run is er een kerstbor-
rel op de Grote Markt én een af-
ter party. Kortom trek je mooiste 
kerstmanout�t aan en doe mee! 
Het startschot wordt dit jaar ge-
daan door tv-presentatrice San-
dra Schuurhof.

De opbrengst gaat naar twee lo-
kale goede doelen die met kinde-
ren te maken hebben, t.w. Kinder-
universiteit Haarlem en Stichting 
Vaarwens Kennemerland.
 
Organisator van het wintereve-
nement is Rotaryclub Kennemer-
Laat.

Schubert 
meets 
Goethe in 
Bloemendaal
Regio - Op zondag 16 december 
treden de Griekse meesterpianist 
Vassilis Varvaresos en de Grieks-
Japanse topviolist NoÈ Inui op in 
het gemeentehuis van Bloemen-
daal.
In een afwisselend muzikaal-li-
terair programma wordt een link 
gelegd tussen de werken van 
Franz Schubert en die van Jo-
hann Wolfgang von Goethe. Het 
wordt een bijzonder concert, 
waarin de musici worden bijge-
staan door actrice Chiara Tissen. 

Zo horen we Goethes beroemd-
ste ballade Erlkˆnig, direct ge-
volgd door de Grand Caprice 
Erlkˆnig, een virtuoos werk van 
Schubert voor soloviool.

Ook zal voor solopiano Mephis-
to’s Waltz van Franz Liszt klinken. 
Verder worden er werken van 
Schubert voor viool en piano uit-
gevoerd, steeds afgewisseld door 
teksten van Goethe, zoals een 
fragment uit Die Leiden des Jun-
gen Werthers.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 14, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 350903, 
ontvangen 28 november 2018

- Hageveld 15, herstel voegwerk (in 6 jaar 
gefaseerd uit te voeren), wabonummer 
349810, ontvangen 28 november 2018

 - J.C. van Oostzanenlaan 2, het kappen 
van een beuk, wabonummer 351030, 
ontvangen 28 november 2018

- Roemer Visscherplein 3, het doorbreken 
van een muur, wabonummer 349907, 
ontvangen 26 november 2018

- Blekersvaartweg 8, het renoveren van 
ramen op de 1e verdieping, wabonummer 
351179, ontvangen 28 november 2018

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

- Spinozalaan tegen nr. 2, het plaatsen 
van een stalling voor een driewielfiets, 
wabonummer 345113, ontvangen 

 27 november 2018
- Mr. S. van Houtenstraat 3, het uitbreiden 

van een woonhuis, wabonummer 351491, 
ontvangen 30 november 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Blekersvaartweg 24, twee grote 

ramen met enkel glas vervangen door 
monumentenglas, wabonummer 323441, 
verzonden 3 december 2018

- Camplaan 17, het uitbreiden van een 
woonhuis en de bouw van een kelder, 
wabonummer 323853, verzonden 

 6 december 2018

- Jan van Goyenstraat 25A, het uitbreiden 
van de bovenwoning aan de achterzijde 
(2e verdieping) wabonummer 342744, 
verzonden 3 december 2018

- Lombokstraat 25, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 341094, 
verzonden 3 december 2018

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

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

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

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

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

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




