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OP ZOEK NAAR LEUKE 
BIJVERDIENSTE?
Verspreidnet is met 
spoed op zoek naar

BEZORGERS!
WIE HELPT? Goede verdienste!

Bel Martin van Ooijen: 0251-674433
of mail: info@verspreidnet.nl

Ook 50+ van harte welkom

Joh. Wagenaarlaan + Fr. Leharlaan

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Heemsteder 2 x op dinsdag
Heemstede – De Heemsteder verschijnt in de kerstperiode op 
dinsdag 23 december. Aanleveren kopij en advertenties dan 
vóór maandag 22 december, 12.00 uur. Voor Oud- en Nieuw ver-
schijnt de krant op dinsdag 30 december. Aanleveren kopij en 
advertenties: vóór maandag 29 december, 12.00 uur.

Aankomend weekend: Kerstshoppen 
op Lichtjesavond en extra koopzondag

Heemstede – Het winkelhart van Heemste-
de staat op zaterdag 20 december geheel in het 
teken van kerstshoppen tijdens het evenement 
‘Lichtjesavond’. Op een tweetal plaatsen wordt 
een kerstmarkt(je) georganiseerd en zowel kra-
men als winkels zijn tot negen uur ’s avonds ge-
opend. De kraampjes en winkels zijn uiteraard 
sfeervol verlicht en pakken allemaal uit met spe-
ciale artikelen. Hiermee kunt u de kerstsfeer na-

tuurlijk verhogen en nèt dat bijzondere cadeau 
vinden om iemand mee te verrassen.
Vanaf 16.00 uur zijn er op een tweetal podia live-
optredens van artiesten die passende muziek 
voor deze dagen ten gehore brengen, afgewis-
seld met gezellige kerstmuziek gedraaid door di-
verse dj’s. Zondag is een extra koopzondag, veel 
winkels zijn dan geopend tussen 12.00 en 17.00 
uur. Kijk ook op www.wch.nl.

‘Men wordt ietwat overbeschermend’

Klachtenstroom afsluiting 
overweg Averna op Facebook
Heemstede – Het zat er aan 
te komen, de afsluiting van de 
overweg ‘Alverna’ over het spoor. 
ProRail heeft de overweg afge-
sloten in aanloop naar de rechts-
zaak die over het sluiten dien-
de. Maar de rechter in Haarlem 
stelde op 16 oktober de afslui-
ting nog niet vast. Eind van het 
jaar wordt een uitspraak ver-
wacht of de overgang wel of niet 
openbaar is. De consequentie 
als ‘niet openbaar’ wordt uitge-
sproken is dat de populaire rou-
te voor wandelaars en fietsers 
echt dichtgaat. Veel gebruikers 
van de route zijn in het verweer 

gekomen. De fietsers- en wan-
delbond voorop maar daarnaast 
natuurlijk de hardlopers, wande-
laars met hun hond en recreatie-
ve fietsers. Op de facebookpagi-
na ‘Je ben Heemstedenaar als…’ 
is de sluiting van de overgang 
‘trending topic’. Inwoners discus-
siëren met elkaar over het nut 
en noodzaak en over de gevaren 
die miniem zouden zijn “Er is in 
vijf jaar een keer iets gebeurd”, 
laat iemand weten. “Maak er dan 
een tunneltje”, oppert iemand 
anders. Een andere Faceboo-
ker laat weten deze maatregel 
van ProRail betuttelend te vin-

den: “Men wordt ietwat overbe-
schermend.” Gemeente Heem-
stede doet niets, zo stelt iemand, 
immers als zij echt tegen het be-
sluit was, had de gemeente veel 
meer van zich laten horen. In het 
blad ‘Haarlemmer Wielen’ laat 
wethouder Van de Stadt weten 
dat hij het niet erg zou vinden als 
de gemeente de rechtszaak ver-
liest. “Krijgt de gemeente gelijk, 
dan blijft de overweg dicht. Krij-
gen we ongelijk, dan moet Pro-
Rail de overweg weer openen en 
goed beveiligen. Daar zullen we 
ProRail aan houden”, aldus Van 
der Stadt. 
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Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

Wij verzorgen
graag uw

Kerst 
wildbestelling!
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

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

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Regio - Zondag 21 december 
ds. M.E. Dijk (Zwolle), aanv. 
10.00 uur. Joostviering, 4e 
zondag Advent.
Kom in de Kring en Jeugd-
viering.
  

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 21 de-
cember, Vierde Adventszon-
dag, dienst in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein met ds. P.I.C. 
Terpstra. Om 10.00 uur. Crèche 
voor kinderen tot 4 jaar en 
Kinderkring voor kinderen van 
4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 21 december, aan-
vang 10:00 uur. Voorganger 
mevrouw W. van Rijn (Amster-
dam)
Woensdag 24 december, 
kerstnachtdienst aanvang 
20:00 uur. Kinderen van harte 
welkom! Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge
Donderdag 25 december, 1e 
kerstdag aanvang 10:00 uur. 
Met medewerking van het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra Mizée

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (4)

Van de panden 5 tm 13, dat als 
1 blok is gebouwd in de jaren 20 
nemen we Wilhelminaplein 9. De 
overige nummers zijn geen win-
kel geweest.

Ook hier maken we dankbaar 
gebruik van de Facebookpagi-
na’s “Nostalgisch Heemstede”, 
“Je bent Heemstedenaar als…..” 
en het NHA koppelen we de fo-
to’s van toen met de situatie van 
nu. Ook van persoonlijke archie-
ven maken we gebruik en zullen 
dat aangeven.

Wilhelminaplein heeft verschil-
lende winkeliers gehuisvest. De 
toenfoto toont het pand in 1957, 
afkomstig van de huidige be-
woonster Nicoline van der Tas-
Neeskens, die op de foto in de 
kinderwagen zit. Haar ouders 
hadden daar een Bloemenzaak, 
maar op deze foto zien we het 
pand in gebruik als showroom 
voor o.a. haarden. Roelf Lam-
merts, kachelsmid van beroep, 
had op Wilhelminaplein 9 een 
showroom tot aan het overlij-
den van dhr. Lammerts in 1977. 
Rondom kerst moesten de ka-
chels er uit voor de verkoop van 
kerststukken. Op het plein lagen 
de kerstbomen te koop. Het hui-
dige bloemenstalletje op het Wil-
helminaplein is ooit van de fami-
lie Neeskens geweest.
In de jaren 20 zaten de dames 
Ter Haak er met hun manufac-
turen. Eind jaren 1920 tot eind 

1940 was er de bloemenzaak van 
W. Wallenburg gevestigd. Daar-
na ongeveer drie jaar lang het 
Bloemenmagazijn J. Bosch.
De nufoto van Harry Ophei-
kens (december 2014) laat nu 
het pand als woning zien. Als 
je thans voor het pand staat en 
heel goed kijkt zie je nog een 
lichte verkleuring van de nieu-
were stenen waar toentertijd de 
winkeldeur heeft gezeten, maar 
nu een raam zit.

Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-
ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 
Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug. Ver-
tel uw verhaal erbij en misschien 
hebben andere lezers wel aan-
vullingen. Zo proberen we alle 
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Kerstavond 
viering  

Kinderen kunnen zich verkleden  
vanaf 19.30 uur. Mooie traditionele 
liederen samen zingen. Luisteren  
naar het verhaal van de geboorte.

Met een fascinerende en  
ontroerende film in een sfeer van  
100 jaar geleden, voor alle leeftijden: 

Een kerstviering die je niet wilt  
missen. Na afloop een glas wijn  
en kennismaken. Neem familie  

en vrienden mee. Voor een  
kerstnacht die er toe doet.

Een kerstavond  
voor het hele gezin!

Joyeux Noël /  
Merry Christmas

‘Komt allen tezamen’  
in de ADVENTSKERK

Leeuwenrikenlaan 7,  
Aerdenhout. 

 
Aanvang 20.00 uur.  

Kerk open om 19.15 uur.

Kinderkerstfeest
in Oude Kerk

Heemstede - Kom je ook 
naar het kinderkerstfeest op 
woensdag 24 december? Het 
belooft een mooie avond te 
worden met muziek, licht-
jes, kerstliedjes en een mooi 
kerstspel ‘Dichter bij kerst’. 
Na afl oop kun je buiten war-
me chocolademelk drinken. 
Het kinderkerstfeest is ge-
schikt voor kinderen van 4 tot 
9 jaar (voor kinderen onder de 
4 jaar is er een crèche). Toe-
gang gratis. Bij de uitgang 
wordt een collecte gehouden 
voor een goed doel.
Aanvang: 17.30 uur (de kerk 
gaat open om 17.15). Het duurt 
ongeveer drie kwartier 
Het feest is in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede.
Het kinderkerstfeest wordt 
georganiseerd door de Pro-
testantse Kerk & Petrakerk 
Heemstede. 

www.kerkpleinheemstede.nl
www.petrakerkheemstede.nl
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Zaterdag 20 december
gezellige proeverijdag

bij slagerij Van der Werff
en supermarkt De Koning

Heemstede – Alvast inspiratie opdoen voor de komende kerstdagen? Wat gaat u maken, heeft u al een idee? 
Welke smaken passen goed bij elkaar en doen we het dit jaar heel anders of houden we vast aan traditie? 
Voorgerechtjes? Tussengerechten misschien een idee? En die saus, maken we die zelf of…? Oja, het nage-
recht moet echt een knaller worden… Zomaar wat vragen die misschien ook bij u rijzen. Kom langs zaterdag 
aanstaande in de winkels van Van der Werff en De Koning, aan de Glipperdreef. De slagerij en supermarkt or-
ganiseren die dag vol proeverijen. Van koffie mét naar een soepje en allerlei hapjes die u ‘warm’ maken voor 
de kerstdagen. Vraag gerust aan de vakmensen uit de slagerij hoe dat vlees nu ook weer het beste be-

reid kan worden. In de supermarkt wordt vanaf 13.00 uur wijnadvies gegeven. De moeite waard 
want wie weet bij welk gerecht de juist wijn hoort? Precies, de adviseur. De proeverijtjes wor-
den door een vakkundig kok bereid. Hij maakt tien recepten uit het huisblad van de super-

markt ‘Boodschappen’. Wat een goed idee! Deze gezellige actie staat niet op zichzelf 
want ‘s middags is er ook muziek om van te genieten. Buiten de winkel treden 

de hoornblazers uit Vogelenzang voor u op tussen 14.00 en 15.00 uur. Alle 
gezelligheid wordt u aangeboden door de ondernemers van ‘de Glip’. 
Vanaf 14.00 uur kunt u zich opwarmen met een glaasje glühwein, 

heerlijk! En door de kerstman zelf geschonken! De proeverijen 
worden gepresenteerd tussen 8.00 en 17.00 uur.

U bent van harte welkom!

Oliebollen en 
Appelbeignets
Op de Glip
Vers uit eigen oven

 

Oliebollen
met of zonder krenten rozijnen,

10 voor 7,50
Appelbeignets

4 voor 5,00
Geopend zondag 28 december 
t/m Oudejaarsdag

Supermarkt de Koning





Heemstede – Creatief is hij 
zeker, de 26-jarige Laurens 
Mensink. Van oorsprong Heem-
stedenaar, studeert hij Indu-
strieel Ontwerpen aan de TU in 
Delft. Maar het creatieve komt 
ook zeker bij Laurens naar bo-
ven in het maken en creëren van 
muziek.
Muziek is een passie voor Lau-
rens geworden, maar niet vanaf 
zijn vroegste jeugd. “Ik had vroe-
ger toen ik een jaar 9 was wel 
een beetje keyboardles, maar 
dat was redelijk simpel”, ver-
telt hij. “Ik ben muzikaal aange-
legd, maar dat kwam pas veel la-
ter naar buiten. Ik fröbelde wat 
met muziekprogramma’s op de 
computer, zoals ‘Fruity loops’. De 
samples in dit programma had-
den nu niet de geweldigste ge-
luidskwaliteit, maar het ging 
er mij om melodieën bij elkaar 
te voegen. De basis van mijn 
composities is een melodie die 
in mijn hoofd zit. Deze speel ik 
dan na. Thuis hadden we een 
akoestische gitaar omdat mijn 
broers ooit gitaarles hadden, 
maar die werd nooit meer ge-
bruikt. Ik kreeg ineens de geest 
en begon mezelf het gitaarspe-
len aan te leren. Ik houd er na-
melijk van om dingen te doen die 
ik al geleerd heb en bekend zijn: 
ik denk dat ik daarom pas later 
begonnen ben met gitaarspe-
len. Ik zat toen al op de universi-
teit. Mijn eerste liedje dat ik kon 
spelen was ‘Street Spirit’ van Ra-
diohead. Ik heb  me het gitaar-
spelen eigen gemaakt en speel 
nu verschillende stijlen. Na een 
tijdje ben ik ook het zingen erbij 
gaan doen, op advies van mijn 
vrienden die een van mijn eigen 
nummers op de webcam had-
den gezien.  Ik maak deel uit van 
de band Homemade Water, waar 
ik ook nummers voor schrijf. We 
treden regelmatig op. Je ont-
dekt jezelf in de muziek en ver-

legt voortdurend grenzen. Ik zie 
mezelf als singer/songwriter: ik 
wil een verhaal vertellen met een 
clou. Het gaat veelal over erva-
ringen van mezelf en anderen: 
dat raakt de luisteraar.  Voor mij 
is de essentie van een nummer 
een duidelijke melodie, een goe-
de pop tune die blijft hangen bij 
de mensen. De melodie moet 
een nut hebben. In het begin-
sel schrijf ik eerst de muziek en 
daarna de tekst, die van toepas-
sing moet zijn op de sfeer en de 
emotie van de muziek. Muziek is 
te allen tijde emotie. Mijn doel is 

dan ook een compleet eigen stijl 
in de muziek te vinden die men-
sen aanspreekt en deze te ver-
spreiden. Ik wil de luisteraar iets 
meegeven waar ze zich in kun-
nen vinden met mijn handte-
kening. Zo trok ik vorig jaar als 
straatmuzikant door Europa: on-
der andere door België, Frankrijk 
en Spanje. De mensen reageer-
den heel enthousiast, het was 
een geweldige ervaring. En dat is 
waar ik voor ga en gelukkig van 
word!” Meer informatie op:
www.laurensmensink.nl. 
Bart Jonker
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Dutch Wedding Award 
voor Atelier NW 

Heemstede – Een prestigieuze 
prijs voor Atelier NW uit Heem-
stede! Vorige week woensdag 10 
december zijn de  winnaars van 
de Dutch Wedding Awards 2014 
bekendgemaakt. In diverse cate-
gorieën op het gebied van ‘trou-
wen’ en alles dat daar bij komt 
kijken waren awards te winnen. 
Het Heemsteedse Atelier NW is 
als ‘Beste Trouwringenspecialist 
van Nederland’ uit de bus geko-
men. Atelier NW en andere prijs-
winnaars zijn woensdagavond 
tijdens een feestelijke gala-uit-
reiking in de Laurenskerk te Rot-
terdam in het zonnetje gezet. 

De Dutch Wedding Awards is 
een initiatief van de Nederland-
se TrouwBranche Organisatie en 
belonen de leveranciers uit de 
trouwbranche die zich met hart 
en ziel inzetten voor de bruids-
paren en hun gasten.
 
Mirjam en Ruud van Atelier NW 
lieten weten heel trots op het 
winnen van deze mooie vak-
prijs te zijn! Atelier NW is te vin-
den aan het Wilhelminaplein 22 
in Heemstede. Het atelier is tot 
de kerst 7 dagen per week ge-
opend. info: 023-7518713 of 
www.ateliernw.nl.

Laurens Mensink: “Ik ga voor een 
duidelijke melodie die nut heeft”

Damad Licht Studio 
geopend aan Camplaan

Heemstede - Een van de lastigste opdrachten in huis is de ver-
lichting in orde te krijgen. Waar verlicht je wat en hoe. Voor veel 
mensen een probleem die ze graag vooruit schuiven en als laat-
ste ingevuld wordt. Dat het meestal beter kan wordt niet zo gauw 
onderkend. Dat het wel degelijk beter kan bewijzen de mensen 
van Damad Licht studio, sinds zondag 14 december geopend aan 
de Camplaan 6 in Heemstede. Tijdens de kerstmarkt openden 
Eugène Damad en Wouter Brakel hun Lichtstudio in een  be-
scheiden pand. Niet groot voor een verlichtingswinkel, maar wel 
een plaats waar u op afspraak terecht kunt voor een lichtadvies. 
Bedoeld voor particulieren en bedrijf. Met een ervaring van 27 
jaar in Den Haag en straks ook in Amsterdam. Met de vestiging 
in Heemstede bereikt men dan de hele Randstad. In Den Haag, 
inmiddels een begrip, waar de trends op het gebied van desig-
nverlichting nauwgezet worden gevolgd. Licht is hun specialis-
tisch vak. 

Topmerken
De collectie bestaat uitsluitend uit topmerken, Artemide, Flos, 
Moooi, Luce Plan, Bauhaus en Brand van Egmond. Zij realiseer-
den lichtplannen daadwerkelijk bij Unilever Zwitserland, de Bavo 
Kerk in Haarlem, de Koninklijke Haagse Schouwburg en de Eras-
mus Universiteit. Daarnaast diverse herenhuizen in Den haag en 
de eerste woningen in Haarlem. Op de uitgebreide nieuwe web-
site www.damadlichtstudio.nl kunt u inspiratie opdoen via foto`s 
van uitgevoerde projecten bij particulieren, organisaties  en be-
drijven.
Voor een afspraak in de showroom aan de Camplaan 6 kunt u 
contact opnemen met Damanlichtstudio, u wordt dan te woord 
gestaan door de heer Pepijn Meijer of de heer Eugène Damad. 
Een afspraak maken kan 7 dagen per week, overdag en ̀ s avonds 
mail: info@damadlichtstudio.nl of telefoonnummer 070-3647250.
Ton van den Brink 

    :singer/songwriter

Links Eugène Damad en rechts Wouter Brakel.
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Heemstede – De restaurants in 
Heemstede zijn echt een klasse 
apart. Neem nu Restaurant 139, 
gevestigd aan de Zandvoort-
selaan 139. Klassieke Spaan-
se keuken vermengd met fusion 
en moderne elementen. En deze 
verrassende culinaire kunstwer-
ken met de streling voor smaak 
en raffinement worden alle be-
reid door Spaanse chef kok Al-
varo Santiago Caro en zijn team. 
Ook Michelin proefde de geraf-
fineerde keuken en entourage 
van Restaurant 139 en beloonde 
het restaurant met een eervolle 
vermelding in hun Michelingids 
voor 2015. En daar mag je best 
trots op zijn!
Eigenaresse Christa van der 
Schoot reageert verrukt: “Wij 
voelen ons zeer vereerd met de  
vermelding die ons restaurant 
heeft gekregen in de Miche-
lingids van 2015 en beschou-
wen dit als een groot compli-
ment. Het geeft des te meer aan 

hoe ons restaurant gewaardeerd 
wordt en daar zijn we hartstik-
ke blij mee. Het geeft ons de spi-
rit om onze gasten nog meer het 
beste van het beste te serveren. 
De feestmaand december is daar 
natuurlijk bij uitstek geschikt 
voor om nog eens goed culinair 
uit te pakken en de smaakpapil-
len te verwennen. Zo starten wij 
op woensdag 17 december met 
een nieuw à la carte menu voor 
de winter. Het bevat wederom 
bijzondere nieuwe gerechten uit 
Spanje met een moderne twist. 
Gebracht met onze gedreven 
Spaanse passie voor koken. Tij-
dens alle kerstdagen zijn wij ge-
opend en serveren wij een heer-
lijk kerstmenu van 5 gangen voor 
59,50 euro. Daarbij kan gekozen 
worden voor een optioneel wijn-
arrangement. Bij dit menu die-
nen wij onze gasten graag van 
advies bij het kiezen van de juis-
te wijn. Voor de kerstdagen zijn 
nog maar enkele plaatsen in ons 

Verrassend kerstmenu en nieuw wintermenu

Eervolle Michelin vermelding 
voor Restaurant 139
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Velsens bedrijf scoort met 
opvallende ‘slechte’ slogan
Regio - And the winner is… 
‘Een timmer timmert, een tand-
arts boort… maar wij zitten lek-
ker in Velsen Noord’ van aan- 
nemersbedrijf Braak Velsen.
Tussen 8 en 14 december brach-
ten maar liefst 2080 mensen 
hun stem uit op de tien genomi-
neerde slogans op de website 
www.sloganverkiezing.nl.
De slogan van aannemersbedrijf 
Braak Velsen kwam met 28 pro-
cent van de 3.286 stemmen als 
slechtste uit de bus. Het bedrijf 
ontvangt de Blauwe Tegel voor 
de Slechtste Slogan van 2014.

Eigenaar Leon Braak is bijzon-
der blij met de verkiezing. Hij 
reageert onder andere op RTV 
Noord-Holland en vertelt over 
de totstandkoming van de slo-
gan: “De inspiratie kwam op een 
zondagochtend in bed. Ik had 
een bord van meters lang en 
moest daar wat mee. Daar-
bij kwam dat we Velsen- Noord 
graag positief op de kaart wil-
den zetten. Een creatief moment 
met mijn vrouw leverde uiteinde-
lijk deze slechtste - of juist beste 
-  slogan op.’’ 
Al bijna 10 jaar trekt de leus de 

aandacht. Juist door de eenvoud 
en de humor kennen veel men-
sen hem uit ‘t hoofd. “Mij wordt 
zelfs vaak gevraagd welk recla-
mebureau ik hiervoor heb inge-
schakeld. Haha. Iedereen be-
dankt voor het stemmen en nu 
weer gewoon aan het werk!’’

‘Kom In Mijn Tuin’ krijgt gift 
voor gedroomde huisvesting
Heemstede - Het bedrag van 
5.000,- euro dat de stichting Kom 
In Mijn Tuin heeft ontvangen van 
het VSBfonds is een enorme 
steun in de rug om in 2015 een 
droom te realiseren: de bouw 
van de kapschuur op het com-
plex in het Groenendaalse Bos. 
De totale kosten van deze bouw 
worden begroot op 61.000 euro. 
Na de gift van het VSBfonds is 
nog circa 15.000,- euro nodig om 
de bouw te kunnen financieren.
Op de locatie in het Groenen-
daalse Bos is op dit moment 
geen enkele huisvesting. In  de 
kapschuur wil KIMT educatieve 
lessen geven en ouderen, kinde-
ren en de deelnemers aan cur-
sussen moestuintuinieren  een 

plek bieden waar zij een kop-
je thee met elkaar kunnen drin-
ken. Maar huisvesting is ook om 
geplande activiteiten bij slecht 
weer door te kunnen laten gaan.
Kom In Mijn Tuin draait ge-
heel op vrijwilligers die het ple-
zier en de kennis van het moes-
tuinieren uit willen dragen en 
bevorderen. De doelstelling is 
ouderen,volwassenen, minder-
valide en kinderen samen te la-
ten tuinieren. 
Wilt u steunen? Stort dan op 
IBAN bankrekeningnummer 
NL90 RABO 0328 1832 88 t.n.v. 
stichting Kom In Mijn Tuin onder 
vermelding van Groene Vriend. 
Meer informatie:
www.kominmijntuin.com.

Heemstede - Bakker Bertram heeft zijn winkel helemaal kerst-
proof, oftewel: die ligt vol heerlijkheden om de dagen voor kerst, 
tijdens kerst en de dagen naar oudjaarsdag zo gezellig en sma-
kelijk mogelijk te maken. Heeft u zin in al dat kerst-lekkers? U 
bent van harte welkom bij Bertram aan de Binnenweg 143 in het 
centrum van Heemstede. De gezelligste bakkerswinkel heeft heel 
wat in huis: diverse soorten kerstchocoladefiguren, die doen het 
zo leuk op een schaaltje op tafel, en ééntje is niet genoeg. Na-
tuurlijk zijn er kerstkransjes. Mógen niet ontbreken tijdens een 
traditioneel kerstfeest. Tijdens de dagen rondom kerst heeft u 
een goede reden om een zalige kerststol in huis te halen, met 
amandelspijs, wellicht een beetje rum en met een hazelnoottop-
ping. Toppunt van een ‘zalig’ kerstfeest. Er is nog veel meer, kijk 
en koop of bestel alvast. Bakkerij Bertram: 023-528 2698.

Bertram is klaar voor 
kerst, u ook?

restaurant beschikbaar, dus is 
snel reserveren gewenst. Wij 
zorgen in ieder geval voor een 
onvergetelijke avond en smaak-
beleving.”

Restaurant 139, aan de Zand-
voortselaan 139 in Heemstede, 
tel. nr.: 023 – 74 306 34, e-mail 
info@restaurant139.nl,  Kijk voor 
meer informatie en de menu’s 
op www.restaurant139.nl of like 
Facebook.com/restaurant139.
Bart Jonker
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Fit & Slank in 2015 
Gewichtsverlies en behoud 
door een gezonde leefstijl

Fit & Slank is een landelijk 
opererende organisatie en 
bekend van de programma’s  
“Help mijn kind is te dik” van 
RTL4 en Operatie NL Fit van 
de Avro. In heel Nederland 
helpen de coaches van Fit & 
Slank mensen om op een ge-
zonde manier af te vallen. Fit & 
Slank is geen dieet maar houdt 
zich bezig met het ontwikkelen 
van een gezond eet -en leef-
patroon.  Monique Pijnenburg 
is erkend gewichtsconsulent 
en leefstijlcoach en geeft op 
dinsdagavond de cursussen 
van Fit & Slank in Heemstede 
bij Casca.
In 2015 start de nieuwe cur-
sus op dinsdag 13 januari van 
19.45-20.30 uur. De cursus be-
staat uit 8 wekelijkse lessen 
aan de hand van het cursus-
boek “Coach voor je vitale ge-
wicht”. De cursus kost 135,- 
euro (8 theorielessen van 45 
min; boek en werkboek; we-

kelijkse meting; analyse eet-
patroon en leefstijl; motivatie 
mails).
De cursus wordt in veel geval-
len (deels) door de zorgverze-
keraar vergoed.

Meer informatie/aanmelden:
info@vitaaljetijd.nl,
06-17009302,
www.vitaaljetijd.nl of
www.fit-slank.com.

Heemstede - Waarom is het toch altijd zo’n strijd, om slank 
te worden, slank te zijn en slank te blijven? Dieet na dieet 
wordt gevolgd, met als resultaat na al het afzien het wel-
bekende jojo-effect. Het kan anders. Geen dieet of pillen 
en poeders. We veranderen jouw leefstijl met een gezon-
de en eenvoudige methode: ‘de regel van 3’ en ‘de 7 af-
spraken’. Makkelijk te onthouden, makkelijk toepasbaar 
en zonder honger gevoel! Voedingscoach Monique helpt 
je hierbij met de het programma Fit & Slank.

Heemstede – Je kan geen TV 
zender zoeken of je komt wel 
een kook- en bakprogramma te-
gen, maar niets leert beter dan 
zelf doen. Niet verwonderlijk dat 
mensen bij patisserie Tummers 
in Heemstede vroegen wan-
neer zij een workshop organise-
ren. Dat wilden ze al graag en de 
teams van Tummers staan te po-
pelen, maar in de praktijk afspra-
ken maken, het bleek toch moei-
lijk met zoveel agenda`s. Met 
de komst van het Glazen Huis 
in Haarlem kwam ook de ge-
dachte op om mee te doen met 
die vraag: Serious Request. Wat 
doen wij eraan? Welnu, het Tum-
mers team organiseert vijf work-
shops in januari, u schrijft nu in 
en betaalt vast, zodat dat geld nu 
ook daadwerkelijk terecht komt 
bij het goede doel. Er zijn vijf 
workshops.

Kies bijvoorbeeld voor de work-
shop Brood masterclass voor be-
ginners, die verzorgd wordt door 
Donna Witte, de broodbakker en 
patissier, die onlangs nog zeven-
de werd bij de Europese kam-
pioenschappen in Denemar-
ken. Zij wordt geassisteerd door 
Matthijs Beerthuizen. De cursist 

gaat deeg bereiden met zijn han-
den en krijgt een introductie over 
de geschiedenis van het graan, 
meel en bloem. Dan een twee-
de menging van het deeg. Even 
tijd voor een belegd broodje met 
een glaasje wijn. Het deeg wordt 
voorbereid en er volgt een der-
de menging. Je  krijgt een toe-
lichting op het opmaken van 
een pavee, baguette, epi, fou-
gasse en boule, de verschillende 
broodmethodes, voordeeg, pouli, 
zuurdesem, de lancering van de 
opgemaakte broden en u neemt 
het heerlijke warme brood en 
een deegstuk, voor het weekend, 
mee naar huis. Deze workshop 
wordt gehouden in de ambach-
telijke broodbakkerij van Tum-
mers aan de Nijverheidsweg 17a

Zo ongeveer verlopen ook de 
volgende workshops van het 
maken van een Valentijnstaart 
met marsepeinen Cupido voor 
60 euro op de Binnenweg 133 
in Heemstede op 21 januari  met 
Annemieke Looij-Thuijs en Den-
nis Dekker en Shanne van Eer-
den, zij  leert er als leerling pa-
tissier hoe je een workshop leidt.
Altijd al gedroomd van het zelf 
maken van Plate Dessert, ve-

len al vanaf hun kind zijn! Dat 
kan nu voor gevorderden voor 
60 euro, maar dat gaat naar Se-
rious Request! Op 22 januari 
op de Binnenweg met Rosanne 
Buitenhuis die in 2013 de Gou-
den Gard won. Samen met Ro-
bert Ravensbergen, en de leer-
lingen Sabina Adams en Sarah 
van der Velde. Bonbons maak je 
met de wereldkampioen patis-
sier 2007 Ronald van Haarlem en 
Jeroen Heemskerk op 23 janua-
ri op de Kruisweg 642 in Hoofd-
dorp en Ronald en Jeroen geven 
op 29 januari ook in Hoofddorp 
een workshop Macaron beiden 
voor 75 euro. Tummers en het 
Tummers Team stellen hun ken-
nis, vrije tijd, grondstoffen en 
materialen beschikbaar voor de-
ze workshops. Aanmelden kan 
tot en met 23 december, want de 
volledige opbrengst gaat direct 
van Tummers aan de Binnenweg 
133 Heemstede of aan de Kruis-
weg 642 Hoofddorp naar Seri-
ous Request. De workshops du-
ren van 19.00 tot 21.30 uur en er 
zijn maximaal 8 deelnemers per 
workshop. Gauw uitgerekend 
toch een mooie 2650 euro`s voor 
Serious Request.
Ton van den Brink

Heemstede - Gaat u deze kerst 
voor blinkende of voor papie-
ren kerstversieringen? Kom dan 
zeker langs bij Wereldwinkel 
Heemstede. Daar zijn prachtige 
kerstdecoraties uit verre landen. 
Helemaal in stijl met de laatste 
trends… een blinkende en duur-
zame uitstraling!
Hoe fair de producten in de 
Wereldwinkel ook worden ge-
maakt en verhandeld, ze moe-
ten natuurlijk ook aansluiten bij 
de vraag en smaak van de Ne-
derlandse consument. De We-
reldwinkel besteedt daarom 

veel aandacht aan de ontwik-
keling van het assortiment en 
brengt elk jaar, samen met een 
trendwatcher, de modekleuren 
en thema’s in beeld. Daar gaan 
de ondernemers in Azië, Latijns-
Amerika en Afrika mee aan de 
slag. En dus vindt u bij de We-
reldwinkel prachtige kerstversie-
ringen van ver, helemaal in stijl 
met de laatste trends.
Bij Wereldwinkel Heemste-
de vindt u verschillende gro-
te en kleine kerststallen uit ver-
schillende culturen. Versieringen 
voor in de kerstboom van schelp, 

maisblad, papiermache en klei-
ne kraaltjes, maar ook  papieren 
versieringen in diverse vormen 
en kleuren. 
Kerstbomen van recycled pa-
pier en papieren waxinehouders. 
De papieren versieringen wor-
den gemaakt in het plaatsje Jai-
pur, een maharadjastadje aan de 
rand van de woestijn onder Del-
hi. De producent is ooit klein be-
gonnen in de kelder van zijn va-
der en is dankzij fairtrade uitge-
groeid tot een succesvolle on-
dernemer die inmiddels zelfs 
zijn eigen fabriek heeft. Hij levert 

veelzijdige met name van pa-
pier gemaakte producten. 
De Wereldwinkel is dé fairtrade 
cadeauwinkel van Nederland. 
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de We-
reldwinkel in een leefbare we-
reld voor iedereen. Elk product 
uit het assortiment is met zorg 
en volgens de fairtrade criteria 
geproduceerd en ingekocht. 
Zoekt u nog iets unieks voor 
de kerstdagen, een cadeau of 
kerstversiering? Of wilt u de 
Novibkalender of kerstkaar-
ten? Komt u dan gerust even 
kijken in de Wereldwinkel van 
Heemstede, Raadhuisstraat 29. 
Open op dinsdag t/m zaterdag 
en tot de kerstdagen ook op 
maandagmiddag.

Wereldwinkel dé fairtrade cadeauwinkel van Nederland

Helemaal in stijl met de laatste trends

Bridge 
basiscursus
Heemstede - De Bridge Basis-
cursus is een vervolg op de eer-
ste bridge-cursus, die u moet 
hebben gevolgd om hieraan mee 
te kunnen doen. Er wordt ver-
der ingegaan op allerlei aspec-
ten van het bridge, zodat u na af-

loop misschien al op zoek kunt 
naar een vereniging. Lesmateri-
aal kunt u tijdens de les kopen.

De Bridge Basiscursus is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start op maandag 
12 januari van 19.30 tot 22.00 
uur. Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel. (023)548 38 28 kies 1 of 
via www.casca.nl.

Tummers workshops voor Serious Request

Leren macarons maken? Bonbons? 
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Kerst in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk
Heemstede - Op woensdag 24 
december, kerstavond, om 19.30 
uur is er zoals elk jaar een ge-
zinskerstviering in de Onze Lie-
ve Vrouw Hemelvaartkerk. Het 
Kerstverhaal wordt gespeeld 

door kinderen en er worden 
kerstliedjes gezongen. Na afloop 
mogen de kinderen de levende 
kerststal bewonderen. Om 22.30 
uur kunt u de Plechtige Nacht-
mis bijwonen waarbij het paro-

chiële koor zingt. Op 1e kerstdag 
is er een Plechtige Hoogmis om 
10.30 uur waarbij het parochiële 
koor zingt. En op  2e  kerstdag 
om 10.30 uur een eucharistievie-
ring met samenzang.

Heemstede - Zaterdag 20 de-
cember signeert Sacha de Boer 
tijdens een proevrij van hapjes 
uit Back to Basics, ‘s middags 
van 16.00 tot 17.30 uur bij Boek-
handel Blokker in Heemstede. 
De toegang is vrij.
Back to basics is bedoeld voor 
iedereen die lekker, verantwoord 
en gevarieerd wil eten maar 
daarvoor niet uren in de keuken 
wil staan. Drie-sterrenchef Ja-
cob-Jan Boerma verplaatste zich 
in de thuiskok en zette zijn uitge-
breide kennis over ingrediënten 
en smaak om in eenvoudige re-
cepten. Terug naar de basis. Ko-
ken met respect voor de ingre-
diënten. Geen exotische super-
foods uit verre landen, maar ge-
makkelijk verkrijgbare verse pro-
ducten. Fotografe Sacha de Boer 
brengt de gerechten zo prach-
tig in beeld dat het water je in de 
mond loopt. Naast de mooi op-
gemaakte borden fotografeert ze 
ook het plezier van samen tafe-
len.Tijdens het bezoek van Sa-
cha is er een  proeverij van hap-
jes uit het boek, bereid door de 
fotografe.

Tuinarchitect
Zaterdagavond vertelt Dick Be-
ijer over het boek Twaalf Tuinen 
en hun ontwerpers. 
De tuinarchitect is aanwezig in 
de boekhandel tijdens de Kerst-
shopping Lichtjesavond, van 
19.30 tot 21.00 uur.
“Je moet niet te veel nadenken 
over tuinen, maar vertrouwen op 
je gevoel – tenminste dat doe ik. 
Liever dan mijn ontwerpen toe 
te lichten, laat ik de tuinen voor 
zich spreken”, vertelt Dick. “Elk 
ontwerp is een uitdaging, van 
vensterbank tot landschap. Wie 
mij goed wil leren kennen moet 
mijn tuinen kennen, want mijn 
tuinen zijn mijn hart.” U kunt 
kennismaken met hem bij Blok-
ker. Dick Beijer is een van de 
ontwerpers uit het boek Twaalf 
tuinen en hun ontwerpers.

KLM-huisjes
Zondagmiddag 21 december 

van 14.00 tot 16.00 uur vertelt en 
signeert Mark Zegeling ‘Sterke 
verhalen voor bij de borrel’. Ook 
nu is de toegang vrij. De KLM 
deelt al sinds de jaren ’50 in de 
Royal Class (en vanaf 1994 in de 
Business Class) Delfts blauwe 
huisjes uit, gevuld met jenever 
van Bols. De miniaturen worden 
wereldwijd gezien als icoon van 
Nederland. Minder bekend is dat 
de meeste KLM-huisjes repli-
ca’s zijn van bestaande (grach-
ten)huizen. Over de beroemde 
Delfts blauwe collectie, de echte 
monumenten en zijn bewoners is 
een uniek boek verschenen, met 
een overzicht van 500 jaar Ne-
derlandse geschiedenis en ar-
chitectuur.

Sterke Verhalen voor bij de bor-
rel, alle geheimen achter de ge-
vels van de KLM-huisjes biedt 
een exclusief kijkje in het leven 
van de (huidige) bewoners, met 
spraakmakende portretten van 
pioniers, stoere avonturiers en 
andere kleurrijke landgenoten 
die hun stempel op Nederland 
hebben gedrukt. De interviews 
met de huidige bewoners van de 
KLM-huisjes, uitgebreid archie-
fonderzoek en gesprekken met 
bouwhistorici leveren een schat 
aan anekdotes op.

Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 te Heemstede. Tel. 023-
5282472.

Sacha de Boer.

Regio - Op twee kerstdag een frisse neus halen tijdens een 
sfeervolle wandeling onder leiding van natuurgidsen die u 
meenemen op een boeiende reis door de natuur. Op vrijdag 26 
december organiseert IVN Zuid-Kennemerland haar jaarlijkse 
kerstwandeling door de Amsterdamse Waterleidingduinen in 
een misschien wel winters landschap.

Kerstwandeling in de Amsterdamse Waterleidingduinen
In de winter zie je door de bomen weer het bos

De Amsterdamse Waterleiding-
duinen kent een rijke en afwis-
selende natuur die uniek is voor 
Nederland. In de winter ont-
vouwt het gevarieerde land-
schap zich voor uw ogen en in-
eens zie je door de bomen weer 
het bos. Er zijn meer details te 

zien zoals de zware kromme tak-
ken van een majestueuze eik en 
de sporen van de laatste bronst. 
Damherten vaak verscholen in 
de zomer, tonen zich in een grote 
groep bij elkaar en u ziet winter-
gasten, vogels die je er in de zo-
mers niet zijn. Deze kerstwande-

ling is een aanrader voor ieder-
een die kennis wil maken met de 
bijzondere natuur in de nadagen 
van 2013. Start: 13.00 uur, ander-
half uur durend, vanaf de ingang 
Oase aan de 1e Leijweg 9 te Vo-
gelenzang.
Kosten: toegangskaart voor de 
duinen kunt u kopen bij de in-
gang. Vooraf aanmelden is ver-
plicht via ivnzk.kerstwandeling@
gmail.com of 06-31305324.
Meer informatie over  IVN en 
haar activiteiten vindt u op www.
ivn.nl/zuidkennemerland.

Kerstconcert Oude Kerk met glühwein
Heemstede - Zondag 21 december vindt 
om 15.00 uur in de Oude Kerk aan het Wilhel- 
minaplein te Heemstede het traditionele Kerst-
concert plaats. Dit jaar verzorgt het koor Plus Mi-
nus onder leiding van Wil Bakker een feestelijk 
concert. Op het programma staan bekende en 

onbekende Cristmas Carols. Na afloop is er een 
deurcollecte om de onkosten te bestrijden, wat 
daarvan overblijft is voor het Restauratiefonds 
van de Oude Kerk.
Daarna is er een gezellig samenzijn met warme 
glüwein in de naastgelegen Pauwehof.

Diverse kerstactiviteiten bij 
boekhandel Blokker

Sacha de Boer signeert

Buitenplaats Leyduin historisch in kaart gebracht
Heemstede - Vanaf 21 decem-
ber hangt er op Huis Leyduin een 
serie historische kaarten waarop 
de landschappelijke geschiede-
nis van buitenplaats Leyduin in 
de afgelopen vier eeuwen te zien 
is. De kaarten laten de ontwikke-
ling van eenvoudige hofstede tot 
voorname buitenplaats zien.

Verder is de vernieuwde exposi-
tie van de bewoningsgeschiede-
nis in de kamers te zien. Het por-
tret van P. Dorhout Mees die op-
dracht gaf tot de bouw van het 
huidige Huis, is na een halve 
eeuw terug-gekeerd op het Huis. 
Er zijn nieuwe portretten van de 
familie  Van Loon en nieuwe fa-

miliefoto’s van de familie Dor-
hout Mees te bezichtigen.
U bent welkom in Huis Leyduin 
op maandag tot en met vrijdag 
van 11.00-15.00 uur. De toe-
gangsprijs is 2,50 euro per per-
soon. In het huis kunt u het boek 
‘Leven op Leyduin’ inzien en 
desgewenst direct kopen.

Zitkamer Huis Leyduin in 1922.
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Happy 
Christmas                          

met Scrooge, Oliver Twist 
en Mary Poppins

Heemstede – Precies zoals 
de Stichting Community Ser-
vice van de Rotaryclub Heem-
stede voor ogen had. Kooplui 
in de marktkramen, zangkoren 
die kerstliederen zongen, defti-
ge dames en belangrijke heren 
uit de boeken van Dickens, waar 
het publiek zich aan kon verga-

pen in een soms waterig zonnetje dat de buien op af-
stand hield. Zondagmiddag het decor rond het Wilhel-
minaplein waar duizenden mensen genoten van die 
nostalgische sfeer die mensen zoeken tijdens de don-
kere dagen vóór de kerst. Marktkramen soms markt-
lieden in kleding van een kleine twee eeuwen geleden, 
waar het hele kerstdiner uitgezocht kon worden en 
vast voorproefjes geserveerd werden.  Met de bijbeho-
rende drankjes, wijnen, kazen, tot de kerststukjes toe. 
Dat droeg allemaal bij voor het goede doel, de exploita-
tie van het nieuwe hospice aan de rand van Heemste-
de, waar de twee Bijna Thuis Huizen worden gehuis-
vest. Met een rondfi etsend jazzorkest dat de aandacht trok, net als de schoorsteenvegers, 

zo uit de musical Mary Poppins gelopen. Met de Oude Kerk uit de 17e eeuw op 
de achtergrond, de oude muziektent, de vuurkorven, de Scrooges, Oliver Twistjes, 
en verdere Dickensfi guren een  schitterend panorama voor een sfeervolle kerst-
markt die perfect georganiseerd was en waar we de namen Marcel van Duiven-
bode en Jan Willemink best mogen noemen. Waar beiden vorig jaar begonnen 
aan een bescheiden optreden van enkele Rotaryleden in klederdracht anno 1820 
en een enkele kraam, stond er nu een volwaardige kerstmarkt met ruime keuze 
voor een geslaagd kerstfeest. Zij wensen u in Dickens taal een ‘Happy Christmas’.
Ton van den Brink  

vest. Met een rondfi etsend jazzorkest dat de aandacht trok, net als de schoorsteenvegers, 
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Aanrijding
met fietser 
Indische buurt
Heemstede –  Afgelopen maan-
dagmiddag vond rond 15.00 uur 
een aanrijding plaats tussen 
een fietser en een auto  op de 

hoek van Sumatrastraat en Mo-
lenwerfslaan. De politie en een 
ambulance waren snel ter plaat-
se.  De fietser kon door de GGD 
ter plaatse worden behandeld. 
De fiets en het voertuig hebben 
diverse beschadigingen opge- 
lopen.

De precieze toedracht van het 
ongeval is vooralsnog onbekend.
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Wat krijgen we nou?
Namens 200 leden van de vrouwenvereniging Kon. NVVH- 
Vrouwennetwerk Heemstede wil ik onze grote ergernis uitspreken 
over het opheffen van twee bushaltes op de Heemsteedse Dreef. 
Wie dit heeft verzonnen, moet zich serieus laten nakijken!

Was de slogan niet: laat de auto staan en doe meer met open-
baar vervoer? 
Of hadden wij dat toch verkeerd begrepen?
Als oudere bewoner moeten of willen wij regelmatig naar het 
Spaarneziekenhuis in Hoofddorp. Handig - je neemt dan bus 140 
die zo mooi over de (weinig gebruikte) busbaan rijdt en stapt voor 
de deur van het Spaarne ziekenhuis uit (of in). 

Maar…. nu woon je ergens in het tussengebied en wordt sinds 14 
december van ons verwacht dat wij of over de Heemsteedse dreef 
gaan teruglopen richting Haarlem naar de halte bij zorgcentrum 
Jacob in de Hout of we moeten een flink eind doorlopen naar de 
haltes bij het Julianaplein of het Wipperplein. In alle geval wordt de 
afstand verdubbeld van 235 m naar 465 meter.
Pff… héhé, mag je nog blij (!) zijn dat je deze afstand zonder 
rollator kunt doen en zó kun je dan toch nog met de bus bij het 
Spaarneziekenhuis in Hoofddorp terecht komen. Wat wordt de 
toekomstvisie van Connexxion? Nog een paar jaar en mogen/ 
kunnen we dan vanuit Heemstede gewoon doorlopen naar het 
Spaarne ziekenhuis? Want dat stukkie (met 2 haltes) kan er dan 
ook nog wel bij, toch?! 

Beste bestuurders van Connexxion/ RandstadNet, denk liever aan 
uw (oudere) clientèle die van het vervoer van de bus afhanke-
lijk zijn! 
Elisabeth Grolman van ’t Net,
voorzitter Kon. NVVH-Vrouwennetwerk, Heemstede

INGEZONDEN

Komst Recycle Designer bij
The Vintage Store groot succes
Heemstede - Hennie van Mal-
sen, recycle designer uit Zand-
voort was afgelopen weekend te 
gast bij The Vintage Store aan de 
Cruquiusweg. Het was een suc-
cesvol bezoek. 
Hennie sprak over de ‘recy-
cle couture’ in The Vintage Sto-
re, hij vindt de zaak vernieuwend 
en ‘goud waard’. De objecten 
van Hennie van Malsen  die in 
The Vintage Store zijn geplaatst 
staan nog enkele weken geëx-
poseerd. 
Hennie komt uit de wereld van 
mode en design. Hij hielp in de 
jaren 70 diverse grote Duitse top 
decorateurs met de etalages en 
adviseerde topmode. 
Hier ontstond het verlangen voor 
een eigen modezaak. 
In de mode studio zat een wand 
waar 37 jaar geleden een platte 
tv in zat.
Kent u nog de tv’s met houten 
kast, zo’n ouderwetse? Zaag 
de vorm van het beeldscherm 
in dunne plaat hout. Maak de 
knoppen van de tv aan de ach-
terzijde en voila.
Toentertijd heerste er nog een 
geitenwollensokkenimago aan 
hergebruik. Nu is dat gelukkig 
aan het verdwijnen, zo vertelde 
Hennie. “Besef wat we allemaal 
voor waardevolle en unieke za-
ken om ons heen hebben. Her-
gebruik is belangrijk voor moe-
der aarde. Geef grondstoffen een 
tweede leven.” 
Bij The Vintage Store zijn de drie 

Ook actie bij Vintage Store 
voor Serious request

Heemstede - Vanaf afgelopen maandag staat er in de winkel 
van The Vintage Store aan de Cruquiusweg 37A een Serious 
request collectebus.

Bij de koffiecorner kunt u na het bestellen van een kop koffie 
of thee een donatie in de bus doen. Er staat er ook eentje bij 
de kassa.

Er worden deze week diverse extra activiteiten georganiseerd 
waarbij de collectebus van Serious request extra gevuld zal wor-
den.

Zo is zaterdag het Studenten Koor Haarlem aanwezig. Zij zullen 
om 14.00 uur een optreden verzorgen. Diverse banken en kas-
ten zijn voorzien van een serious reguest aanduiding. Wordt dit 
artikel verkocht dan zal de aangegeven waarde van bijv. 2,50/ 
5,- euro of zelfs 10,- euro in de collectebus worden gedaan.

Op kerstavond zal een afvaardiging van The Vintage Store het 
totale bedrag dan doneren aan Serious request.

belangrijkste objecten uit zijn 
oeuvre te zien.
Bijvoorbeeld een 3-zitsbank-
je: door het samenbrengen van 
drie verschillende kringloop-
stoelen ontstaat een spannend 

3-zits bankje. Een houten zitting 
met schuimrubber afgewerkt 
met een bekleding van vintage- 
designerskledingstukken. Listig 
aan elkaar genaaid. 
In de lezing kwam een belangrijk 
aspect uit: creativiteit. Elk mens 
heeft kwaliteiten, mocht crea-
tiviteit niet in uw bagage zitten; 
geen nood, vraag hulp. Natuur-
lijk kunt u Hennie en het team 
van TVS terecht, of vraag hulp 
aan een kunstenaar, designer en 
handwerker. Zoek bij een recy-
cle store en wees creatief.  Maak 
het zelf of zet de kleermaker aan 
het werk. 

Regio - In de serie Jazz in Zand-
voort kunt u zondag 21 decem-
ber genieten van een kerstcon-
cert. U bent welkom in Thea-
ter de Krocht, Grote Krocht 41 
te Zandvoort. Voor u treedt op: 
Superb Voices. Aanvang: 14.30 
uur. Toegang: 15 euro.

Superb Voices is een professio-
neel zangtrio met zeer ervaren 
– en gelouterde zangeressen. 
Zangeres Nathaly Masclé was 

vorig seizoen als solist te gast en 
maakte een geweldige indruk, 
nu treedt ze op met haar collea-
ge Lucette Snellenburg en Liane 
Hoogeveen als het trio Superb 
Voices. Lucette studeerde ‘cum 
laude’  af aan het Hilversums 
Conservatorium en ‘bespeelt’ 
grote zalen met het gemak van 
een vakvrouw. Ze toerde als 
soliste o.a. met het Metropole 
orkest, de WDR Bigband en het 
Glenn Miller Orkest en maak-

te ze deel uit van de succes-
volle en onlangs heropgerich-
te vocalgroup Sisters en werk-
te samen met artiesten als 
Gerard Joling, Paul de Leeuw, 
Carlo Boszhard en Irene 
Moors, Cor Bakker, Lee Towers, 
René Froger, Johnny Logan, 
Robert Palmer, Rob de Nijs, Si-
mone Kleinsma, Dee Dee 
Bridgewater, Willeke Alberti en 
Berget Lewis. Liana Hoogeveen 
completeert het trio. De stem-
men mengen onderling prach-
tig en de arrangementen zijn 
een genot om naar te luisteren. 
De begeleidende musici zijn pia-
nist Jean Louis va Dam, slagwer-
ker Marc Schenk en contrabas-
sist Eric Timmermans.

Reserveren kan door te bellen 
naar 023-5310631 of via de web-
site www.jazzinzandvoort.nl.

Jazz in Zandvoort: kerstconcert
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Vocaal Ensemble Kwarts zingt 
in Nieuwe Kerk Haarlem
Regio – Werken van Schutz en 
Praetorius staan zondag 21 de-
cember op het programma van 
Vocaal Ensemble Kwarts. Het 
ensemble geeft haar kerstcon-
cert om 15.00 uur in de Nieuwe 
Kerk te Haarlem. De leiding is in 
handen van Gerrit Maas. Kwarts 
voert dit programma uit met een 
voor deze gelegenheid samen-
gesteld instrumentaal ensemble.
Heinrich Schutz (1585-1672) laat 
de verschillende rollen in Histo-
ria der Geburt Jesu Christi door 
verschillende zangers en instru-
menten spelen. Zo horen we de 
engel die tot Jozef spreekt, de 
herders, de wijzen uit het Oos-
ten, de hogepriester en de ko-
ning Herodes. De tenorsolist Erik 
Janse vertolkt de rol van evan-
gelist. Kwarts zal een aantal be-
kende koralen van Praetorius als 

intermezzi in het kerstverhaal 
van Schutz laten horen. Het pu-
bliek zal gevraagd worden en-
kele coupletten daarvan mee te 
zingen. 
Van de componist Michael Prae-
torius (1571-1621) zingt Kwarts 
ook Wachet Auf! Ruft uns die 
Stimme. Hierin treden maar liefst 
vier koren op, begeleid door twee 
virtuoze instrumentale partij-
en, die beurtelings door cornet-
to’s en violen worden bespeeld. 
Daarnaast Wie schon leuchtet 
der Morgenstern, geschreven 
voor twee koren. En tot slot Pu-
er Natus in Bethlehem met La-
tijnse en Duitse tekst. De Nieu-
we Kerk vindt u aan het Nieu-
we Kerksplein 36, Haarlem. Toe-
gangsprijs bedraagt 17,50 euro 
(voorverkoop 15 euro, jeugd tot 
16 jaar en CJP 10 euro.

Expo AIDS Memorial Quilts
Regio - In de Janskerk van het 
Noord-Hollands Archief in Haar-
lem zullen van zaterdag 20 de-
cember tot en met zaterdag 
17 januari 2015 AIDS Memo-
rial Quilts ten toon worden ge-
steld. De AIDS Memorial QUILT 
is ontstaan in 1987 in San Fran-
cisco. Het is een verzameling ge-
denkdoeken (naamvlaggen) ter 

nagedachtenis aan mensen die 
zijn overleden aan de gevolgen 
van AIDS. De Quilt werd in 1989 
genomineerd voor de Nobel-
prijs voor de Vrede en het is nog 
steeds het grootste bestaande 
gemeenschappelijke creatieve 
project.

Een tiental Nederlandse Quilts, 
die sinds september 2014 zijn 
aangemerkt als nationaal cul-
tureel erfgoed, zijn in bruikleen 
gesteld door de stichting NA-
MENproject Nederland. Enke-
le Quilts bevatten naamvlaggen 
van Haarlemse aidsslachtoffers. 
De expositieruimte aan de Jans-
straat 40 is geopend van dins-
dag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur. De toegang is vrij. De 
openingsceremonie vindt plaats 
op vrijdag 19 december om 17.00 
uur. Inloop vanaf 16.30 uur.

Verenigingen uit Bennebroek en omstreken 
halen 63.799,- euro op met Grote Clubactie

In totaal deden dit jaar meer dan 
6.000 verenigingen mee. Samen 
zijn 2,6 miljoen loten verkocht 
en werd er bijna 8 miljoen euro 
opgehaald waarvan 80% direct 
naar de clubkas gaat. Directeur 
Frank Molkenboer van de Grote 
Clubactie: “We zijn erg trots op 
deze opbrengst! De inkomsten 
van vrijwel alle goede doelen 
staan onder druk. Het is daarom 
fantastisch dat het verenigingen 

lukt om dit resultaat te behalen. 
Dit is vooral te danken aan tien-
duizenden enthousiaste vrijwilli-
gers met hart voor hun club.”
 
Nader verklaard zijn dit de ver-
enigingen uit de nabije omge-
ving van Heemstede die een gift 
ontvangen:
-  Sv Blijft Steeds Moedig uit Ben-

nebroek met een opbrengst 
van 2.008,11 euro;

Regio - Lotenverkopers van de Grote Clubactie zijn ook dit 
jaar weer fanatiek aan de slag gegaan voor hun sport-, cul-
tuur- of hobbyvereniging. De opbrengst van deelnemende ver-
enigingen uit Bennebroek, Haarlem en omstreken is in totaal 
63.799,- euro. De jaarlijkse financiële injectie die ze door de 
Grote Clubactie krijgen, is voor velen onmisbaar voor de aan-
schaf van onder meer materialen, inrichten van het clubhuis, 
organiseren van activiteiten.Alle deelnemende verenigingen 
hebben hun cheque in de brievenbus gekregen met het be-
drag dat hun lotenverkopers hebben opgehaald.

-  Tennisclub Zwaanshoek uit 
Bennebroek met een op-
brengst van 960,00 euro;

-  G-Tennisvereniging Smash 
uit Bennebroek met een op-
brengst van 369,72 euro.

Over de Grote Clubactie
De Grote Clubactie werd in 1972 
bedacht door Pierre Claessens, 
chef-redacteur bij het toenmali-
ge Nieuwsblad van het Zuiden. 
Tijdens de eerste Grote Clubac-
tie werden er 55.000 loten in Til-
burg verkocht.

Het unieke van de Grote Club-
actie is dat 80% direct naar de 
clubkas gaat, de resterende 20% 
gaat naar onder meer prijzen en 
de organisatie van de loterij. In 
1977 brak de Grote Clubactie 
landelijk door in heel Nederland.

Voorstel Haarlemmermeer ‘verleggen 
Spijkerboorroute’ niet gehonoreerd
Regio - Aan de Alderstafel van 
11 december jl. is door alle par-
tijen (luchtvaartsector, bewo-
ners, regionale bestuurders, 
Rijk) besloten dat het door Haar-
lemmermeer ingebrachte voor-
stel voor het verleggen van de 
Spykerboorroute niet wordt uit-
gevoerd.
Dit nadat het Nederlandse 
Lucht- en Ruimtevaartlabora-
torium (NLR) en de Luchtver-
keersleiding Nederland (LVNL) 
gezamenlijk tot de conclusie zijn 
gekomen dat verlegging van de 
route operationeel onhaalbaar is.

De Spijkerboorroute is een rou-
te vanaf de Kaagbaan en wordt 
sinds 1974 gebruikt. In 2002 is 
gestart met de bouw van de wijk 
Floriande, aan de westkant van 
Hoofddorp. De Spijkerboorroute, 
zoals deze in de luchtvaartgids 
gepubliceerd staat, loopt over 
deze wijk heen.

Sinds 2007 zijn er inspanningen 
verricht om de geluidbelasting 
van de Spijkerboorroute te ver-
minderen.

In 2007 is een maatregel ge-
start om het vliegverkeer gecon-
centreerder op de route te laten 
vliegen om de geluidbelasting 
in woonkernen aan weerskan-
ten van de route te verminderen. 
Door deze inspanningen is de 
geluidbelasting in woonkernen 
aan weerskanten van de Spijker-
boorroute licht afgenomen, de 
geluidbelasting onder de route is 
licht toegenomen.

Ook zijn in 2011 meerdere on-
derzoeken uitgevoerd naar een 
verlegging van de route. De re-
sultaten zijn afgewogen en heb-
ben ertoe geleid dat geen van de 
verkende opties op instemming 
kan rekenen van de omgeving.

De gemeente Haarlemmermeer 
heeft in maart 2014 opnieuw een 
voorstel ingediend voor de ver-
legging van de Spijkerboorrou-
te, op basis van een rapport van 
het NLR.
De centrale vraag in de uitge-
voerde analyse naar dit voorge-
legde voorstel was of het opera-
tioneel uitvoerbaar zou zijn voor 
de Luchtverkeersleiding Neder-
land (LVNL). LVNL heeft gecon-
stateerd dat het voorstel van de 
gemeente Haarlemmermeer de 
kans op conflicten in het lucht-
ruim en de ernst van deze con-
flicten en daarmee ook de com-
plexiteit van de operatie zal doen 
toenemen. In geval van bijvoor-
beeld onweers- of regenbui-
en zal dit nog eens worden ver-
sterkt. Dit geldt ook bij een toe-
name van het verkeer op Schip-
hol.

Op basis hiervan concludeert 
LVNL dat het voorstel van de ge-
meente Haarlemmermeer een 
negatief effect heeft op zowel de 
complexiteit als het veiligheids-
niveau van de verkeersafhande-
ling op Schiphol.

De analyse van LVNL is in een 
gesprek met onder meer de ge-
meente Haarlemmermeer, het 
NLR en LVNL toegelicht.
Het NLR heeft schriftelijk la-
ten weten dat het de redeneer-
lijn van LVNL begrijpt en dat een 
verlegging van de Spijkerboor-
route onmogelijk is als het pla-
fond van de complexiteit bereikt 
is.

Het voorstel zou bovendien lei-
den tot een aanzienlijke ver-
plaatsing van de geluidsbelas-
ting in de omgeving.

Werkelijk gevlogen grondpaden SPY 24 gedurende 4 dagen en alter-
natieve route.

Heemstede - Albert Heijn Heemstede is tijdens de komen-
de feestdagen extra veel open. Reuze handig om zondag vanaf 
twaalf uur ‘s middags terecht te kunnen in AH en zelfs op eerste 
kerstdag! Stel dat u iets vergeten bent om uw kerstdiner 
tot een groot succes te maken, lekker dan toch dat u bij Al-
bert Heijn nog terecht kunt. Of u heeft vergeten een goede 
fles wijn te kopen voor familie waar u op tweede kerstdag bent 
uitgenodigd. Wat nu? Bonbons had ook lekker geweest. Geen 
nood: ook op tweede kerstdag is AH in Heemstede gewoon 
open. Ook op oudjaarsdag én nieuwjaarsdag kunt u shoppen 
bij ‘appie’. 

Alle extra openingstijden nog even op een rijtje:

 Zondag 21 dec 2014:  12.00 tot 19.00 uur
 Maandag  22 dec 2014:  08.00 tot 20.00 uur
 Dinsdag 23 dec 2014:  08.00 tot 20.00 uur
 Woensdag 24 dec 2014:  07.00 tot 19.00 uur
 Donderdag 25 dec 2014:  12.00 tot 18.00 uur
 Vrijdag 26 dec 2014:   12.00 tot 19.00 uur
 Woensdag 31 dec 2014:   08.00 tot 18.00 uur
 Donderdag 1 januari 2015: 12.00 tot 18.00 uur

Albert Heijn extra geopend 
tijdens feestdagen
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Regio - Wat kan voetbal toch 
leuk zijn en dat is het ook. Ze-
ker als je na een half uurtje spe-
len al op 0-2 staat lijkt er geen 
vuiltje aan de lucht. Twee do-
de spelmomenten en een warrig 
fluitende scheidsrechter deden 
de wedstrijd kantelen. Het over-
kwam HFC afgelopen zondag in 
de uitwedstrijd tegen ADO’20. 
HFC was de betere ploeg. Met 
de uitblinkende middenvelders 
Van den Ban, Verdam en Nelis. 
ADO ’20 kwam in het stuk niet 
voor. Pas na 30 minuten spelen 
leverde Clive Keus een rollertje 
af richting de HFC doelman. Al 
na vier minuten kwam een diep-
tepass van Nelis feilloos richting 
Van den Ban die met zijn snel-
heid en behendigheid de ver-
dediger te snel af was en knap 
doelman Jack Laan passeerde 
0-1. Van den Ban zelf was het die 
aan de basis stond van een aan-
val die door Lionel Frederik werd 
verzilverd 0-2. Frederik speelt op-
vallend. Leuk om naar te kijken 
maar oh zo weinig rendement. 
Lachen naar het publiek en de 
bank van de tegenpartij, kletsend 
tegen de tegenstander haalt hij 
zichzelf uit zijn spel. Dat hij van 
coach Mulders de gehele wed-
strijd mocht blijven staan wijst op 
vertrouwen van de trainer maar 
hoe lang nog? Zijn collega aan 
de overzijde kwam zijn tegen-
stander ook zelden voorbij en hij 
werd dan ook na 60 minuten ge-
wisseld. Een simpele overtreding 
in het HFC strafschopgebied le-
verde een penalty voor ADO. De-

ze buitenkans werd door Marcel 
Huisman onberispelijk benut1-2.
Na de rust een ander ADO. Het 
speelde alle schroom van zich af 
en ging op jacht naar de gelijk-
maker. Bij HFC alle hens aan dek. 
Tot uitgespeelde kansen kwam 
ADO echter zelden. Scheids-
rechter Wiemer strooide met ge-
le kaarten en opvallend vaak was 
HFC de dupe van zijn beslissin-
gen. Lichte overtredingen wer-
den bestraft en heuse aanslagen 
met de mantel der liefde bedekt. 
Mulders bracht Tamerus in het 
veld voor de geblesseerde spits 
Tjon-A-Njoek, met de bedoe-
ling de voorsprong te consolide-
ren. Via een vrije trap kwam ADO 
alsnog aan de gelijkmaker. Vanaf 
18 meter schoot Jeffrey Kleibroek 
de bal in de kruising en liet doel-
man Van der Werff kansloos 2-2. 
HFC dacht toch nog de drie pun-
ten binnen te slepen en met twee 
verse aanvallers de strijd alsnog 
te beslissen. Van den Ban kreeg 
zijn tweede gele kaart van de 
middag en kon dus met rood ver-
trekken. De scheidsrechter dacht 
aan een schwalbe maar Van den 
Ban werd wel degelijk gevloerd 
dus was een penalty op zijn 
plaats geweest. De slotakkoor-
den waren voor HFC maar het 
mocht niet baten. ADO’20 vierde 
het gelijke spel als een overwin-
ning. Pas op 18 januari gaat de 
competitie verder. Op 3 januari 
speelt HFC de traditionele wed-
strijd tegen de voormalige inter-
nationals. 
Eric van Westerloo

‘Aanknopingspunten voor goede tweede seizoenshelft’

Goed spel VEW, maar geen punten
Heemstede - VEW heeft in de 
uitwedstrijd tegen VVA/de Spar-
taan met 2-1 verloren. Maar het 
goede spel van VEW geeft ver-
trouwen voor de tweede helft 
van de competitie. 

VEW startte zeer gemotiveerd 
aan de wedstrijd. VEW speel-
de vol energie en gedrevenheid 
waardoor VVA/de Spartaan er 
niet aan te pas kwam in de eer-
ste helft.  VEW creëerde ook 
kansen door haar goede spel. 
Maarliefst twee maal kwamen 
VEW-spelers vrij voor de kee-
per. Maar zowel Michiel Dekker 
als Thomas van Kampen hadden 
het vizier niet op scherp staan. 
Het leek er even op dat het niet 
zou gaan lukken voor de ploeg 
aan de sportparklaan in Heem-
stede. Maar de 3de klasser bleef 

aandringen en kwam nog voor 
de rust op een 0-1 voorsprong. 
Nadat de bal hoog voor het doel 
werd gebracht kon Thomas van 
Kampen doorkoppen naar Mi-
chiel Dekker, die beheerst af-
rondde. Ook in de tweede helft 
was VEW de bovenliggende par-
tij. Wel was er zo nu en dan wat 
meer druk van VVA/de Spar-
taan. Maar VEW leek alles onder 
controle te hebben. Tot 20 mi-
nuten voor tijd uit het niets het 
1-1 werd. Een speler van VVA/de 
Spartaan schoot een vrije trap 
van 35 meter keihard in de krui-
sing 1-1.
Desondanks leek VEW een punt-
je mee te nemen naar Heemste-
de. Maar 5 minuten voor tijd viel 
toch het doek voor VEW. Door 
het snel genomen hoekschop 
werd de defensie van VEW ver-

rast. De bal werd teruggelegd 
op de 16 meter en kon achter 
de VEW- doelman worden ge-
schoten. VEW verloor en had 
aan deze wedstrijd minimaal een 
punt moeten overhouden. Trai-
ner Sjoerd Hamann heeft ech-
ter enkele aanknopingspunten 
gezien voor een goede tweede 
seizoenshelft. VEW start op de 
22 januari met zijn tweede helft 
van het seizoen en oefent eerst 
nog tegen DSS op 14 januari en 
Olympia Haarlem op 17 januari. 
Ook zal er het eerste weekend 
van januari naar Texel worden af-
gereisd voor een trainingskamp.  
Aanstaande zaterdag kan de se-
lectie allereerst wat ontspannen. 
Om 20.00 uur begint namelijk de 
jaarlijkse VEW Bingo avond. Dit 
jaar is er live-muziek aanwezig. 
Iedereen is welkom. 

G-Voetballers scoren voor Serious Request!
Geen competitie verplichtingen meer, maar nog wel zin in voetbal. 
Wat doe je dan? Je neemt contact op met de bevriende clubs die 
zich ook al jaren bezig houden met het G-voetbal. Een mini toer-
nooi met HFC,  Bloemendaal en HBC is dan snel geregeld. Van-
wege de komst van het Glazen Huis naar Haarlem ontstond dit 
keer daarbij het idee het goede doel aan het toernooi te koppelen. 
Goed plan, en enthousiast werden door de organisators de club-
sponsors benaderd. Die ondersteunden direct ruimhartig het initia-
tief en zo was er al een startbedrag van 1.200,- euro nog voor een 
bal getrapt was. 

Op de wedstrijddag droegen alle spelers en begeleiders vervolgens 
minimaal 5,- euro per persoon bij en werd er volop gecollecteerd 

bij het aanwezige publiek. Aan het eind van het toernooi werden alle opbrengsten geteld en kon Pim 
van Zalingen het eindbedrag bekend maken. Er bleek contant nog eens 705,45 euro bijeengebracht te 
zijn, zodat de G-voetballers het mooie bedrag van 1.907,45 euro voor Serious Request bij het Glazen 
Huis kunnen afleveren. Een fantastisch resultaat!

Dat gastheer Hans van der Straaten later nog het sportieve resultaat bekend maakte was voorname-
lijk fijn voor HBC. Wederom was de eerste plaats bereikt door beide wedstrijden te winnen. We kijken 
nu alweer uit naar de volgende keer.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Kon. HFC laat twee punten achter in Heemskerk

www.lijfengezondheid.nl
Aanvullend verzekeren fysiotherapie?

Casca
Creatief 55+

Heemstede - Op het program-
ma staan dit najaar: het ma-
ken van een kleivogel voor in de 
tuin, een plantenpot met moza-
iek, armbanden van fimoklei, 
een collage van herfstbladeren 

en een etagère van serviesgoed. 
Geef u snel op, er zijn weer eni-
ge plekken vrij! Casca Creatief 
55+ is bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede van-
af maandag 12 januari van 13.30 
tot 15.30 uur. Opgeven kan tus-
sen 9 en 12 uur: tel. (023)548 38 
28 kies 1. Of via www.casca.nl.
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Woensdag 17 december
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de 
Luifel. Te zien is werk van
Max Koning.
Openingstijden, foyer Casca 
– de Luifel: 9.00 tot 17.00 uur 
(ma t/m do) en van 9.00 tot 
12.00 uur (vrij). 

Woensdag 17 december
t/m 20 december
Nieuwe expositie kunste-
naars in Het Kunstbedrijf. 
Met werk van Ger Brouns, 
Jolanda van hattum, Mieke 
ter Brake en Petra Olden-
burger.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56a 2101 HH Heemste-
de  De galerie is open woens-
dag t/m zaterdag 13.00 - 17.30 
uur.

Woensdag 17 december
t/m 27 december
Eindejaarsexpositie bij 
kunsthandel AmstelArt met 
werk van o.a Olga van der 
Klooster, Gabe de Vries en 
Marike Hoekstra. Wilhelmin-
aplein 12, Heemstede, tel. 023 
521 9488.

Woensdag 17 december
t/m 28 december
Kunstenaars tonen ‘Wat we 
niet willen zien’, portret-
tekenen in de Waag voor 
Serious Request. Geba-
seerd op het centrale thema 
van deze actie: het seksu-
ele geweld tegen meisjes en 
vrouwen in confl ictgebieden. 
(Niet geopend op beide 
Kerstdagen). Tijden: 13.00 
tot 17.00 uur. Info: www.
kzod.nl, www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel en www.
seriousrequest.3FM.nl.

Woensdag 17 december
t/m 31 december
Expositie schilderijen 
Heemsteedse kunstenaar 
Marc van Zuidam in winkel 
Mark van Keppel + Wallfords, 
Schagchelstraat 5, Haarlem. 
Info: 023-5310953.

Woensdag 17 decem-
ber t/m 14 januari
Franklin Meijer exposeert 
in de bibliotheek, Juliana-
plein 1 Heemstede. Gratis 
te bekijken. Meer informatie 
via www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl en via franklin-
meijer.nl.

Woensdag 17 december
t/m 16 januari
Expositie cursisten van 
Francis van der Meer bij 
Casca, activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Tijdens 

openingsuren: ma t/m vrij van 
9.00-12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur). 

Woensdag 17 december
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede. 

Woensdag 17 december
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voormalig 
gemeentehuis te Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5.
Van vrijdag 5 december tot 3 
februari 2015.
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Donderdag 18 december
en 19 december
Erik van Muiswinkel met 
‘Schettino’. Cabaret. Stads-
schouwburg, Wilsonsplein 23 
in Haarlem. Aanv. 20.15 uur, 
zonder pauze. Kaarten tussen 
17,- en 23,- euro, bestellen via 
www.theater-haarlem.nl of bij 
de VVV-ticketbox op de Grote 
Markt 2 in Haarlem.

Vrijdag 19 december
Eric Koller: ‘Koller blijft 
thuis’. Cabaret. Theater de 
Luifel, aanvang 20.15 uur. 
Kaarten nu tijdelijk 9,50 eu-
ro i.p.v. 18,50 euro alleen bij 
directe aankoop tot en met 
dinsdag 16 december. Op eer-
der gekochte kaarten geen 
restitutie. Via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa 
van de Luifel.

Zaterdag 20 december
Rauw, schaamteloos en 
stomend heet, zo betite-
len Vrijdag & Sandifort hun 
nieuwste programma. In 
theater De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Om 20.15 uur. 
Entree: 18,50 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater de 
Luifel.

Sacha de Boer signeert tij-
dens een proeverij uit ‘Back 
to Basics’. 16.00 - 17.30 uur. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede. Toe-
gang: vrij.

Kerstshoppen en Lichtjes-
avond in winkelcentrum 
Heemstede, 16.00-21.00 
uur. Diverse winkels geopend 
en kerstmarktjes op tweetal 
plaatsen. Ook live-muziek en 
dj’s. Info: www.wch.nl.

Dick Beijer, een van de 
ontwerpers  uit het boek 

AgendA ‘Twaalf tuinen en hun ont-
werpers’ vertelt en sig-
neert tijdens Kerstshopping 
Lichtjesavond in winkelhart 
Heemstede.
19.30 - 21.00 uur. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede. Tel. 023-5282472.
Toegang: vrij.

Zondag 21 december
Mark Zegeling ‘Sterke ver-
halen voor bij de borrel,
alle geheimen achter de 
gevels van de KLM-huisjes’. 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede.
14.00 - 16.00 uur. Toegang: vrij.
Tel. 023-5282472.

Extra koopzondag in win-
kelcentrum Heemstede, van 
12.00-17.00 uur.
Meer info: www.wch.nl.

Zaterdag 20 december
t/m 17 januari 
Tentoonstelling AIDS Me-
morial Quilts, verzameling 
gedenkdoeken (naamvlag-
gen) ter nagedachtenis aan 
mensen die zijn overleden aan 
de gevolgen van AIDS.
Jansstraat, dinsdag t/m vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur. Toe-
gang vrij. 

Zondag 21 december
Canto Ostinato in de Pink-
sterkerk. Audio visual spek-
takel.
Aanvang 20.15 uur, entree 19,- 
euro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of via de kassa 
van de Luifel. 

Koor Plus Minus, onder lei-
ding van Wil Bakker, zingt 
Cristmas Carols bekende 
en onbekende kerstliede-
ren in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heem-
stede.
Aanvang 15.00 uur. Toegang 
gratis. Deurcollecte. Na afl oop 
warme Glüwein in de Pauwe-
hof.

Superb Voices in Theater 
de Krocht, Grote Krocht 41, 
Zandvoort. Aanvang 14.30 
uur. Toegang 15,- euro. Reser-
veren kan door te bellen naar 
023-5310631 of via de website 
www.jazzinzandvoort.nl.

Zaterdag 27 december
Natuurwerkdag in wandel-
bos Groenendaal van 9.30-
15.00 uur. Olv IVN Zuid-Ken-
nemerland. Verzamelen: Land-
goed Groenendaal. Zorg zelf 
voor werkkleding, laarzen en 
koffi e.
Informatie bij Marc van Schie, 
06-22575748 en aanmelden 
graag via www.ivn.nl/afdeling/
zuid-kennemerland.

Vocaal Ensemble Kwarts 
treedt op in de Nieu-
we Kerk, Haarlem, Nieuwe 
Kerksplein 36. Toegang: 17,50 
euro, voorverkoop 15,- euro 
en jeugd tot 16 en CJP: 10,- 
euro. Aanvang 15.00 uur.

Werkzaamheden in het bos 
van de Overplaats

Heemstede - Landschap 
Noord-Holland voert werkzaam-
heden uit in het bos van de Over-
plaats. Langs de Prinsenlaan 
en de directe omgeving wor-
den bomen die gevaar opleve-
ren verwijderd. Daarnaast wordt 
een historische eikenlaan her-
plant. De werkzaamheden vloei-
en voort uit het beheerplan. Door 
de maatregelen worden de cul-
tuurhistorische waarden van de 
buitenplaats veiliggesteld. Voor-

af heeft overleg met de omwo-
nenden plaatsgehad. In het be-
gin van de 17e eeuw werden 
achter de duinen veel buitenver-
blijven aangelegd door rijke bur-
gers uit de grote steden omdat 
ze de drukke en vaak stinken-
de stad in de zomer wilden ont-
vluchten. Deze buitenverblijven 
kwamen in gebieden op niet al te 
grote afstand van de grote ste-
den. De Overplaats hoort bij de 
Buitenplaats de Hartekamp.

www.lijfengezondheid.nl
Libidoverhogend voedsel!

Heemstede –  In de laatste twee edities van de Heemsteder 
konden lezers meedoen aan een lezersactie voor de voorstellin-
gen ‘Schettino’ van Erik van Muiswinkel en ‘Kerst met een grote 
‘K’ van Karin Bloemen. De belangstelling hiervoor was enorm en 
de redactie mocht daarom vele inzendingen  ontvangen. Uit alle 
inzendingen zijn twee winnaars getrokken. Mieke Jongeneelen 
mag zich gelukkig prijzen met 2 kaarten voor de voorstelling van 
Erik van Muiswinkel. Marielle Heeremans is de gelukkige win-
nares voor de kerstvoorstelling van Karin Bloemen. Namens de 
redactie van de Heemsteder van harte gefeliciteerd en veel ple-
zier!  Een groot woord van dank aan Theater Haarlem voor het 
beschikbaar stellen van deze kaarten. De winnaars zijn inmid-
dels persoonlijk geïnformeerd.
De redactie

Winnaars lezersactie 
Stadsschouwburg bekend!



Expositie Rita Hawkins (89) in raadhuis van Heemstede
Verrast door kleurgebruik bij klassieke onderwerpen
Heemstede – Collegakunste-
naars die de schilderijen van Ri-
ta Hawkins-Scholberg woens-
dagmiddag 10 december bij de 
opening van haar expositie in de 
Burgerzaal bekeken, waren ver-
rast door haar kleurgebruik bij 
de klassieke onderwerpen, maar 
vooral ook door de ruimtelijke 
werking in haar abstracte wer-
ken. Voor een bijna negentigja-
rige schilderes leuke en onver-
wachte reacties uit de Heem-
steedse kunstwereld. Ook wet-
houder Christa Kuiper met cul-
tuur in haar portefeuille, was 
gecharmeerd van  haar uitbun-
dig gebruik van de kleur rood bij 
haar herfststukken.

Rita groeide op in een artistiek 
milieu in Maastricht, waar zij 
aangemoedigd werd door Pie-
ter Defesche, een huisvriend en 

directeur van de Jan van Eijck-
academie en ging zich bekwa-
men in het tekenen en schil-
deren. Zij volgde verschillende 
opleidingen in Maastricht en 
Amsterdam. Zelf noemt Rita 
het beeldend werken een hob-
by, die uitgroeide tot een levens-
behoefte. Die werd gevoed door 
haar reizen als stewardess bij 
de KLM, waar zij haar man leer-
de kennen, maar ook door haar 
verblijf in Australië, waar zij haar 
zoon bezocht en bijvoorbeeld de 
mooie gepolijste stenen vond die 
zij dan ook schilderde.

Bomen, bloemstukken en vooral 
vogels completeren de expositie 
die tot vrijdag 30 januari 2015 te 
zien is in de Burgerzaal van het 
Raadhuis tijdens de openings-
tijden. 
Ton van den Brink  

De Marisbrug of Mauritsbrug is één van de verbindingen tussen 
Haarlem en Heemstede. De brug is opgenomen in de J.H. Weisen-
bruchweg en is eveneens ontworpen door Hendrik van den Eijnde. 
De constructie is gemaakt van graniet, smeedijzer en baksteen en is 
geplaatst in 1928. Het is, evenals de andere bruggen in deze serie, 
een provinciaal monument.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in

Burgemeester Heeremans laat zich 
portretteren voor Serious Request
Heemstede - Jong en oud, de 
gehele regio zet zich momenteel 
massaal in voor Serious Request. 
En velen op geheel eigen wij-
ze!  Maar liefst vijf Burgemees-
ters uit de regio doen dat zeer 
persoonlijk op een heel origi-
nele manier: zij laten zich door 
professionele kunstenaars in 
de historische tekenzaal van de 
Waag aan het Spaarne portret-
teren. De opbrengst komt uiter-
aard geheel ten goede aan Seri-
ous Request. Op donderdagmid-
dag 18 december neemt burge-
meester Marianne Heeremans 
Heemstede het voortouw, on-
middellijk gevolgd door burger-
vaders Bernt Schneiders (Haar-
lem), Ruud Nederveen (Bloe-
mendaal), Pieter Heiligers (Haar-
lemmerliede-Spaarnwoude) en 
Franc Weerwind (Velsen). 

Het portretteren vindt vanaf don-
derdag 18 december tot en met 
woensdag 24 december plaats 
en wel vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 

Een aantal kunstenaars tektent 
en schildert portretten van be-
zoekers, geheel geinspireerd 
door de slogan: laat voor het 
goede doel een portret van jezelf, 
voor jezelf, voor familie, vrienden 
of geliefden maken!  Er is een 
keuze tussen twee mogelijkhe-

den: een snelportret  bij een vrije 
inloop (dus in volgorde van bin-
nenkomst) voor een bijdrage van 
20 euro en een meer uitgewerkt 
portret voor 75 euro, liefst na 
het maken van een persoonlij-
ke of digitale afspraak  (serious-
request@kzod.nl ).   

De tentoonstelling van de wer-
ken van 7 kunstenaars in de Ex-
postiezaal op de 1e verdieping 
onder de titel ‘Wat we niet willen 
zien’ - gebaseerd op het centra-
le thema van deze actie - zal  op 
zondag 21 december om 14.00 
uur officieel worden geopend 
door Tweede Kamerlid Roelof 
van Laar, woordvoerder van de 
PVDA voor Ontwikkelingssa-
menwerking. De tentoonstelling 
duurt tot zondag 28 december 
(gesloten op beide kerstdagen) 
en is tussen 13.00 uur en 17.00 
uur te bezichtigen.
Zie ook: www.kzod.nl, www.fa-
cebook.com/kunst.zijonsdoel en 
www.seriousrequest.3FM.nl.

Rob Daniëls, portret.

Sluiting 
kleding-

containers
Heemstede - Door omstan-
digheden moet Stichting 
Kennemerland Oost Euro-
pa stoppen met het inzame-
len van textiel. Daarom wor-
den de containers op 20 de-
cember definitief gesloten. 
Ze staan bij de fietsenstalling 
van de Bargerschool in de 
Koediefslaan en op de oprit 
van de garage in de Schouw-
broekerstraat.

Schilderijen in de Bibliotheek Heemstede
Eilanden, zee en kust inspiratiebron 

Heemstede - Van 17 decem-
ber tot 14 januari exposeert 
Franklin Meijer zijn schilde-
rijen in de Bibliotheek Heem-
stede, Julianaplein 1. De ex-
positie is gratis te bekijken 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek.

Eilanden, zee en kust en de daar-
bij behorende luchten zijn voor 
Franklin Meijer een grote inspi-
ratiebron. Sinds hij niet meer 
werkt heeft hij zich steeds verder 
ontwikkeld in de schilderkunst. 
Hij schildert zijn landschappen 

en zeegezichten in acryl, aqua-
rel, wasco en met gemengde 
technieken. Water, land en lucht 
staan centraal in zijn schilderij-
en. Soms lopen er figuren over 
het strand. De schilderijen stra-
len altijd een zekere rust uit.
Franklin Meijer is lid van be-
roepsvereniging van Haarlem-
se kunstenaars Kunst Zij Ons 
Doel en exposeerde eerder in de 
Waag en de Kloostergangen.

Meer informatie via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl en 
via franklinmeijer.nl.

Vluchtelingen-
hulp vraagt

uw hulp

Daar wil Vluchtelingenhulp 
wat aan doen! Daarom is de-
cember de familiemaand bij 
VluchtelingenWerk Neder-
land. Vluchtelingenwerk ze-
telt in Haarlem. Vluchtelingen-
hulp heeft bij Casca in Heem-
stede twee uur per week een 
ruimte ter beschikking. Die 
groep wordt Vluchtelingen-
werk Heemstede genoemd. Zo 
staan ze bekend en dat her-
kennen mensen vast wel. Ze 
werken ook in Bennebroek en 
wat andere kleine gemeentes. 
Ze sparen Dekamarktzegels 
in het voorjaar en Pluszegels 
in de winter. Ook prijzen die 
mensen krijgen van de Postco-
deloterij zoals bonnen voor ui-
tjes, zijn welkom. Het criterium 
is dat het gratis is. Men heeft 
geen geld om erop toe te leg-
gen.Heeft u een kerstpakket 
gekregen en doet u er niets 
mee? Vluchtelingengezinnen 
zijn er blij mee. U kunt con-
tact opnemen met Clara Wit-
top Koning, Strawinskylaan 26, 
2102CP Heemstede,
tel. 023-5296164.
Ton van den Brink

Heemstede – December 
is de familiemaand bij uit-
stek. In december wil je sa-
men zijn met je gezin of je 
familie. Veel vluchtelingen 
in Nederland zouden niets 
liever willen, maar moes-
ten alles achterlaten en le-
ven nu gescheiden van hun 
gezin.
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 17 december 2014

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vuurwerk afsteken 
mag op 31 december 

van 18.00 tot 02.00 uur

In deze uitgave:
- Enquête ligplaatsenbeleid
- Natuurwerkdag
- Omgevingsvergunningen

Openingstijden 
rond feestdagen 

In verband met de feestdagen zijn alle afdelingen op 
woensdag 24 en 31 december geopend van 8.30 tot 13.00 uur. 

Op maandag 5 januari is de gemeente 
vanaf 10.00 uur geopend.

Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem in 
Nederland ingrijpend. De gemeente krijgt meer 
taken op het gebied van jeugd, maatschappelijke 
ondersteuning en ondersteuning bij het vinden 
van passend - en liefst betaald - werk. Om u te 
informeren over wat dit voor u betekent en waar 
u terecht kunt vanaf 1 januari, wordt de komende 
week een krant huis-aan-huis verspreid. De krant 
is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten 
Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
en Heemstede. U kunt de krant ook inzien via onze 
website www.heemstede.nl en www.iasz.nl 
(kijk onder ‘Nieuws’).

Informatie rondom de jaarwisseling
De jaarwisseling komt er weer aan. Graag vragen 
wij uw aandacht voor de volgende zaken, om 
de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen.

- Op woensdagen 24 en 31 december 2014 is er 
gewoon weekmarkt op de Valkenburgerlaan. 

- Op dinsdag 30 december en woensdag 31 
december zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen dinsdag 30 december 2014 en vrijdag 
2 januari 2015 worden (ondergrondse) 
afvalcontainers tijdelijke afgesloten of verwijderd.

- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 
mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, 
moeten vóór 25 december 2014 verwijderd zijn. 
Deze bepaling geldt tot vrijdag 2 januari 2015. 

- Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven en alle andere vormen van open 
vuur voor heel Heemstede. De veiligheidsrisico’s 
zijn te groot. 

- Het is verboden om wensballonnen op te laten. 
- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 

18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts 
 (dus niet meer vanaf 10.00 uur ‘s morgens).
- Na de viering van de jaarwisseling vragen we 

u vriendelijk om vuurwerkresten in uw directe 
woonomgeving op te ruimen.

Lees alle informatie rondom kerst en jaarwisseling 
op onze website www.heemstede.nl bij Wonen, 
Veiligheid.

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! 
We nodigen alle inwoners van Heemstede uit voor een 
nieuwjaarsreceptie op maandag 5 januari vanaf 19.30 uur. 
De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal 
van het raadhuis. Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe contacten te 
leggen. U bent van harte welkom!

Huis-aan-huis-krant over veranderingen 
in de zorg



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- H.W. Mesdaglaan 1 het kappen 
 van 1 eik wabonummer 17681, 
 ontvangen 1 december 2014.
- Raadhuisstraat 8 het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 17708, 
 ontvangen 28 november 2014.
- Oudemanslaan 9 het plaatsen van een dakkapel 

op het voor -achter en zijgeveldakvlak  en 
aanpassen trapsparing, wabonummer 17715, 
ontvangen 28 november 2014.

- Korhoenlaan 76 het kappen van 1 conifeer, 
wabonummer 17771, 

 ontvangen 2 december 2014.
- Clusiuslaan 4 het kappen van 6 dennen, 

wabonummer 17790, 
 ontvangen 4 december 2014.
- Lindenlaan 57, het plaatsen van een 
 dakopbouw, wabonummer 17497, 
 ontvangen 23 november 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Leidsevaartweg 65 het plaatsen van 

zonnepanelen, wabonummer 16276, 
 verzonden 12 december 2014.
- Van Merlenlaan 28A het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 16762, 

 verzonden 12 december 2014.
- Binnenweg 89 het plaatsen van reclame, 

wabonummer 16420, 
 verzonden 12 december 2014.
- Lorentzlaan 36 het optrekken van de 
 voorgevel, wabonummer 17026, 
 verzonden 12 december 2014.
- Havenstraat 87, het kappen van 
 3 populieren, wabonummer 17608, 
 verzonden 12 december 2014.
- Korhoenlaan 76, het kappen van 
 1 conifeer, wabonummer 17771, 
 verzonden 12 december 2014.

- Sportparklaan 3, het kappen van 
 1 dennenboom, wabonummer 17604, 
 verzonden 12 december 2014.
- Dinkellaan 35, het kappen van 1 berk en 
 1 spar, wabonummer 17639, 
 verzonden 12 december 2014.
- Glipperweg 9, het kappen van 1 eik en 
 4 sparren, wabonummer 17606, 
 verzonden 12 december 2014.
- H.W. Mesdaglaan 1, het kappen van 
 1 eik, wabonummer 17681, 
 verzonden 12 december 2014.
- Clusiuslaan 4, het kappen van 6 bomen, 

wabonummer 17790, 
 verzonden 12 december 2014.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Leef je uit op ‘3e kerstdag’
Kerstwerkdag in wandelbos Groenendaal
Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert in 
samenwerking met de gemeente Heemstede 
op zaterdag 27 december een kerstwerkdag in 
wandelbos Groenendaal in Heemstede. Heeft u zin 
om na twee kerstdagen ‘binnen’ weer eens buiten 
aan de slag te gaan? U bent van harte uitgenodigd 
om deze werkdag de handen uit de mouwen 
te komen steken. Wij zorgen voor gereedschap, 
chocolademelk, begeleiding én lekkere (kerst)vlaai 

bij de koffie. Zorgt u zelf voor warme werkkleding, 
laarzen en koffie/thee? 

We verzamelen op zaterdag 27 december om 9.30 
uur op de grote parkeerplaats van Groenendaal 
bij het restaurant. De werkdag duurt tot 15.00 uur. 
Neem voor meer informatie contact op met Marc 
van Schie, 06-22575748. Aanmelden kan via 
ivnzk.natuurwerk@gmail.com. 

De directeur van Milieudienst IJmond maakt 
namens het college van Burgemeester en 
Wethouders van Heemstede het volgende bekend:

Beschikking maatwerkvoorschriften
De directeur van Milieudienst IJmond legt, namens 
het college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, op grond van artikel 3.131, vijfde lid, 
van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften 
op voor Teestie, Zandvoortselaan 153 te Heemstede.
De maatwerkvoorschriften bepalen dat het 
lozen zonder een vetafscheider en slibvangput 

is toegestaan, indien het lozen geen nadelige 
gevolgen heeft voor de doelmatige werking van de 
voorzieningen voor het beheer van afvalwater.

Bezwaar en voorlopige voorziening
Tot 29 januari 2015 kan door belanghebbenden 
schriftelijk bezwaar worden ingediend bij het 
college van Burgemeester en Wethouders van 
Heemstede, afdeling Algemene Juridische 
Zaken, Raadhuisplein 1 / Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Tevens kan een voorlopige voorziening 
worden aangevraagd ingeval van spoedeisende 

belangen bij de Rechtbank Haarlem, Sector 
Bestuursrechtspraak, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem.

Inzage
De beschikking ligt tijdens werkuren van 18 
december 2014 tot 29 januari 2015 ter inzage:
- in de publiekshal van het raadhuis, gelegen aan 

het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- Milieudienst IJmond, Stationsplein 48b, 

Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 
26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Enquête ligplaatsenbeleid
De gemeente hoort graag uw mening over het 
ligplaatsenbeleid dat in 2013 is ingevoerd. Wij 
nodigen u daarom van harte uit vóór 
12 januari 2015 de enquête in te vullen via 
bit.ly/ligplaatsen.

In 2013 heeft de gemeente Heemstede regels 
ingevoerd voor boten in Heemsteedse wateren: 
het ligplaatsenbeleid. Het doel hiervan was: 
wildgroei aan vaartuigen tegen te gaan, tegemoet 
te komen aan de vraag naar ligplaatsen en een 
verantwoorde toepassing van het profijtbeginsel. 
Dit laatste betekent dat het gemeentebestuur het 

redelijk vindt om geld te vragen voor ligplaatsen in 
openbaar water. 
Bij de vaststelling van het ligplaatsenbeleid 
is afgesproken dat er na een jaar zou worden 
geëvalueerd. De evaluatie heeft iets langer op 
zich laten wachten. De reden hiervoor is dat wij 
het voor een goed beeld noodzakelijk vonden dat 
er een heel vaarseizoen zou zijn verstreken met 
verleende ligplaatsvergunningen en gerealiseerde 
aanlegvoorzieningen (palen en/of ogen).
Nu het vaarseizoen 2014 voorbij is, horen wij graag 
uw mening over het ligplaatsenbeleid. U kunt 
de enquête vóór 12 januari 2015 invullen via de 

volgende link: bit.ly/ligplaatsen.
Indien u zelf geen beschikking heeft over een 
computer dan kunt u ook een van de computers 
gebruiken die in de hal staan van het raadhuis.



Kerstconcert Oude Kerk 
met glühwein

Heemstede - Zondag 21 december vindt om 15.00 uur in de 
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein te Heemstede het traditio- 
nele Kerstconcert plaats.
Dit jaar verzorgt het koor Plus Minus onder leiding van Wil Bak-
ker een feestelijk concert. Op het programma staan bekende en 
onbekende Cristmas Carols.

Na afloop is er een deurcollecte om de onkosten te bestrij-
den, wat daarvan overblijft is voor het Restauratiefonds van de 
Oude Kerk.

Daarna is er een gezellig samenzijn met warme glüwein in de 
naastgelegen Pauwehof.

Nieuwe regelgeving
Maatregelenverordening Participatiewet 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de Maatregelenverordening Wwb, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2013 te vervallen. 

Nieuwe regelgeving: Re-integratieverordening 
Participatiewet IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Re-
integratieverordening Participatiewet IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de Re-
integratieverordening Wwb, IOAW, IOAZ Heemstede 
2012 te vervallen.

Verordening individuele inkomenstoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
individuele inkomenstoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
gewijzigde Verordening Langdurigheidstoeslag Wet 
werk en bijstand Heemstede 2012 te vervallen.

Verordening individuele studietoeslag 
Participatiewet Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
individuele studietoeslag Participatiewet 
Heemstede 2015 vastgesteld.

Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
jeugdhulp Heemstede 2015 vastgesteld.

Verordening maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 
2015 vastgesteld. Hiermee komt de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Heemstede 2013 te vervallen. 

Volledige bekendmakingen
Lees de volledige bekendmakingen van deze 
nieuwe regelgeving in het digitale Gemeenteblad 
via zoek.officielebekendmakingen.nl

Verkeersbesluiten
Toewijzen tweede parkeervak opladen 
elektrische voertuigen 
Het exclusief toewijzen van een tweede parkeervak 
naast de laadpalen op de Koediefslaan en op het 
Jan Miense Molenaerplein voor het opladen van 
elektrische voertuigen.

Instellen voorrangskruispunt 
Raadhuisplein - Hendrik de Keyserlaan
Het instellen van een voorrangsregeling op het 
kruispunt van het Raadhuisplein met de Hendrik de 
Keyserlaan waarbij bestuurders vanuit de Hendrik 
de Keyserlaan voorrang moeten verlenen aan 
bestuurders op het Raadhuisplein.

De volledige tekst van het verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
17 december 2014 zes weken ter inzage in het 
Raadhuis van Heemstede. 
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

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

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

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

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

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

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

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