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SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!

Kijk op pagina 5

Heerlijk vlees voor Kerst
Volop aanbiedingen & tips

OPRUIMING!  OPRUIMING!  OPRUIMING!  OPRUIMING!

40%

KORTING
KASSA

40%

KORTINGKASSA

OP ALLE KERSTBALLEN
40% KASSAKORTING

VAN 12.00 - 17.00 UUR
ZONDAG OPEN!

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

KUNSTSTOF KOZIJNEN
RAMEN | DEUREN

SCHUIFPUIEN 
DAKKAPELLEN

GARAGEDEUREN
EN MEER!

Broekerdreef 134-140
1991 AZ Velserbroek

(088) 97 22 100
www.vandervlugt.nl
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Raad van State beslist:
Overgang Alverna moet weer open
Heemstede - De Raad van 
State heeft op 9 december 
uitspraak gedaan in de zaak 
van het (weer) openstellen 
van de spoorwegovergang bij 
het laantje van Alverna.
De Fietsersbond en Wandel-
net zijn in het gelijk gesteld. 
De Raad van State beves-

tigde in grote lijnen de uit-
spraak van lagere rechtscol-
leges. Het beroep van Pro-
Rail, op verschillende gron-
den, werd vrijwel op alle pun-
ten onderuitgehaald. Pro-
Rail bestreed dat de Fietsers-
bond en Wandelnet partij zijn 
in deze kwestie. De Raad van 

State besliste dat wel. Dat 
de weg nooit openbaar was, 
werd weerlegd door 58 getui-
genverklaringen. Zij verklaar-
den dat de overgang zeker al 
vanaf 1960 openbaar is. De 
door ProRail zelf geplaats-
te borden gaven niet aan wie 
er wel of niet gebruik van 
mocht maken. Volgens de 
Raad van State was de weg 
dus toegankelijk voor ieder-
een. Omdat daar niet om was 
verzocht, is de overweg in 
de toekomst niet meer open 
voor gemotoriseerd verkeer. 
Alleen fietsers en wandelaars 
mogen de overweg passe-
ren. In de stukken krijgt ook 
de gemeente Heemstede 
nog een veeg uit de pan. Vol-
gens het hoogste rechtscol-
lege had de gemeente hand-
havend moeten optreden. Dit 
na de uitspraak van de recht-
bank dat de afsluiting on-
rechtmatig was. Handha-
ving en een dwangsom la-

gen besloten in die eerdere 
uitspraak. De Raad van Sta-
te concludeerde in haar von-
nis: “Naar het oordeel van 
de Raad van State doen zich 
in dit geval geen bijzonde-
re omstandigheden voor op 
grond waarvan van handha-
ving had moeten worden af-
gezien.”
Er rest ProRail nog één optie. 
Zij kunnen bij de gemeen-
te een verzoek indienen het 
stukje weg te laten onttrek-
ken uit het wegennet. In een 
reactie liet wethouder Ates 
weten: “Wij hebben, als col-
lege, nog geen standpunt in-
genomen na deze uitspraak. 
Er gaat een advies naar de 

gemeenteraad. Het is de raad 
die uiteindelijk beslist.” De 
raad zal, zo te horen, wel kie-
zen voor het algemeen be-
lang van de duizenden fiet-
sers en wandelaars. Wet-
houder Hooij heeft maandag 
14 december een gesprek 
met ProRail. Dinsdag komt 
het college bijeen voor een 
standpunt. Er lijkt weinig an-
ders op te zitten voor ProRail 
dan de overgang te (her)ope-
nen. Ook is ProRail verant-
woordelijk voor de veiligheid. 
Hoe ze dat gaan oplossen is 
nog niet duidelijk. Financieel 
zal Heemstede deels moeten 
bijdragen aan een oplossing.
Eric van Westerloo

Kerstsfeer op Wilhelminaplein
Heemstede – Kerstbomen 
en –verlichting in de lange 
winkelstraat in het centrum, 
het dak van de watertoren 
weer verlicht, kerstdecoraties 
in etalages… het kan niet 
missen: kerst is in aantocht!
We genieten volop van de 
naderende feestdagen, de 
voorpret is immers vaak het 
leukst. Maar natuurlijk zijn 

de kerstdagen ook voor be-
zinning en vooral misschien 
je bewust zijn van wat je 
hébt, wat er ís. En dat kunnen 
de lieve mensen om je heen 
zijn, de collega’s die vaker 
een schouderklop verdienen 
of het feit dat vrijheid en vei-
ligheid voor veel mensen op 
de wereld niet vanzelfspre-
kend zijn.

Bent u klaar voor kerst? 
Nog twee Heemsteders ont-
vangt u voor beide feest- 
dagen.
Déze krant brengt u al in 
kerstsfeer met een terug-
blik op de Dickensmarkt op 
het Wilhelminaplein, afge-
lopen zondag. Zie elders in 
deze krant.
Joke van der Zee
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  20 december: mw. 
ds. M. Dijk (Zwolle) 10.00 
uur. JOOST-viering.
Kom in de kring  en 
Jeugviering.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 20 december 
Vierde Adventszondag
Oude Kerk, Wilhelmina-
plein, 10.00 uur. ds. P.I.C. 
Terpstra, Crèche voor kin-
deren tot 4 jaar. Kinder-
kring voor kinderen van 4 
tot 12 jaar

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

Donderdag 24 december, 
Kerstnachtdienst, 20u. Kin-
deren vanaf 19u welkom 
om zich te verkleden en 
deel te nemen aan de vie-
ring. Vg.: Ds. M.A. Smal-
brugge mmw van Jaap 
Stork en het gelegenheids-
kwartet Xandra Mizée, Ria 
Groenendijk, Wolf Onder-
aeck en Hans Kleipool.

Vrijdag 25 december, 1e 
Kerstdag, 10u. Vg Ds. M.A. 
Smalbrugge mmw van 
Jaap Stork en het Advents-
koor o.l.v. Xandra Mizée

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

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

Zondag 27 december 10u.
mevr. Y. Elbers
de drie enige God leer je 
kennen door Jezus
 

Voor feestdagen zie: 
www.rafael-nehemia.nl

Veel panden in deze winkel-
straat ademen nog de sfeer 
van de jaren 20 en 30, maar 
door vele aanpassingen en 
eisen naar deze tijd is het 
beeld wel verandert. Zo ook 
voor de Jan van Goyenstraat 
2, waar de HVHB de winkel-
serie mee gaat beginnen.
Op de toenfoto, genomen 
van een foto, dat op een 
muur in het huidige pand is 
vastgelegd, zien we de eerste 
winkel op nummer 2, Albert 
Heijn. Op 15 oktober 1938 
kwam er bij Bouwtoezicht 
Heemstede een plan bin-
nen voor de verbouwing van 
de Jan van Goyenstraat 2 tot 
woon- en winkelhuis. Op de 
foto zien we een enkele deur, 
dat in 1964 is aangepast naar 
een dubbele deur. 
Op 14 juli 1938 werd de Al-
bert Heijn geopend. Marme-
ren toonbanken, een bete-

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (2)

gelde vloer en praktische in-
deling lieten de producten op 
zijn voordeligst uitgekomen, 
aldus het Haarlems Dagblad 
van toen.
In 1938 kosten de ech-
te Noord Hollandse groene 
erwten per pond 8 cent, ka-
pucijners 10 cent. Voor 10 
cent kon u ook een half pond 
Amandel Speculaas kopen.
Ter herinnering aan het 60 ja-
rig bestaan van Albert Heijn 

in 1947 kon het winkelende 
publiek een gratis verzilverde 
theelepel krijgen met daar-
op het lands- of provinciewa-
pen, maar er moest wel eerst 
fl  5,= aan kruidenierswaren 
gekocht worden.
In een advertentie uit 
1949 wordt er een “Flinke 
Verkoopster(??)”gezocht. Ze 
moest wel prettig met klan-
ten omgaan.
Begin jaren 80 sluit Albert 
Heijn het fi liaal en, na we-
derom een verbouwing, komt 
Nevil Schenk Rijwielzaak er 

in, komende van het Zand-
voorterpad. In 2013 stopt de 
zaak na 51 jaar.
Sinds 18 maart 2014 is ‘Eefi es 
Coffee and more’ in het pand 
gevestigd, te zien op de nu 
foto van Harry Opheikens van 
december 2015.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat willen vertellen dan 
kunt u terecht via:
webmaster@hv-hb.nl
(H. Opheikens).
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom.

De Heemsteder rondom de feestdagen
Heemstede – Voor Kerst en Oud- en Nieuw zijn andere data van uitgifte aan de 
orde. De Heemsteder verschijnt in de week voor kerst niet op woensdag maar op 
dinsdag 22 december. Het aanleveren van kopij en advertenties voor die uitgave 
kan tot uiterlijk maandag 21 december 12.00 uur. In de week voor de jaarwisse-
ling komt de krant ook eerder uit. Niet op woensdag maar op dinsdag 29 decem-
ber. Aanleveren van kopij en advertenties dan ook graag een dag eerder, maan-
dag 28 december, voor 12.00 uur. 

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Heemstede - Studenten van 
het Nova College in Hoofd-
dorp openen samen met The 
Vintage Store uit Heemstede 
deze week in het winkelcen-
trum Vier Meren een pop-
up store. De studenten run-
nen de winkel onder leiding 
en begeleiding van een me-
dewerkster van The Vintage 

Store. In de voormalige win-
kel van Eye-wish, recht te-
genover de WE, zal een ge-
zellige en sfeervolle recy-
cle winkel gaan herrijzen. 
The Vintage Store in Heem-
stede staat bekend om haar 
topkwaliteit recycle goede-
ren, diverse events en de be-
levingswereld in haar eigen 
winkel. Alle goederen die te 
koop worden aangeboden, 
hebben al een leven achter 
de rug.
 
Nova College en The Vin-
tage Store hebben dit mo-
ment gekozen om gezamen-
lijk deze pop-up store te ope-
nen zodat iedere Hoofddor-
per voor de kerst een uniek 
recycle-cadeau aanschaffen. 
Van sfeervolle kerstversiering 
tot een schitterend servies, 
van de lang gezochte cd tot 
speelgoed, een vintage col-
bertje of een ander bijzonder 
kledingstuk.

Super opkikkerdag voor zieke Arwen
Heemstede - “We hebben op 
deze dag nergens aan gedacht 
en echt genoten”. “Ik heb er 
tranen in mijn ogen van”. “Ze 
hebben het nog steeds over 
de super Opkikkerdag.” Al-
dus enkele van de gehoorde 
reacties afgelopen zaterdag 
tijdens de Opkikkerdag die 

voor Arwen (10) en haar fa-
milie was georganiseerd. Ar-
win lijdt aan epilepsie. Stich-
ting Opkikker verzorgt da-
gen met activiteiten voor kin-
deren die chronisch ziek zijn, 
zoals Arwen. Even vergeten 
dat je ziek bent en genieten 
van een dag vol ontspanning 

en plezier. Arwen en de rest 
van haar gezin uit Heemste-
de maar nog 55 andere ge-
zinnen zijn afgelopen zater-
dag in het zonnetje gezet in 
een tot Opkikkerland omge-
toverd Center Parcs de Eem-
hof in Zeewolde, waar zij ac-
tiviteiten konden beleven die 
zij leuk vinden. Zo’n Opkik-
kerdag is een welkome aflei-
ding in het dagelijks bestaan 
vol met doorlopende zieken-
huisbezoeken, spanningen 
en onzekerheden.
De pedagogisch en maat-
schappelijk medewerk(st)ers 
van het ziekenhuis waar Ar-
wen onder behandeling is, 
vonden dat zij én de rest van 
haar gezin wel een ‘Opkik-
ker’ konden gebruiken. Op 
basis van een leuk en per-
soonlijk gesprek met het ge-
zin weet Stichting Opkikker 
precies wat hun interesses 
en hobby’s zijn. Aan de hand 

hiervan waren er bijzondere 
verrassingsactiviteiten vast-
gesteld voor het hele gezin!

Wat hebben Arwen en haar 
familie gedaan? Zeepkettin-
gen maken, een beautybe-
handeling in de beautysalon, 
een professionele fotoshoot, 

klimmen met de Korps Ma-
riniers en meevliegen in een 
helikopter! En genoten van 
een spectaculaire lasershow.  

Voor meer informatie over 
Stichting Opkikker kunt u 
een kijkje nemen op:
www.opkikker.nl.

Vanaf het begin loopt de Pop-Up Store in Hoofddorp al goed.

Een uniek recycle-cadeau
Studenten runnen ‘pop-up’ vintage store

‘Wie denk je dat 
je wél bent?’

Regio - Op 20 december 
is er in Bennebroek een 
Joost-viering met als the-
ma: Wie denk je dat je wél 
bent? Weet ik wie jij bent, 
wat je denkt, wat je voelt, 
beleeft? Ken ik jou eigen-
lijk echt? En ik, ken ik mij-
zelf wel? Waarom vind ik 
wat ik vind, denk ik wat ik 
denk en voel ik wat ik voel? 
De bijeenkomst wordt ge-
leid door Marjanne Dijk, 
destijds predikant in Ben-
nebroek en nu werkend 
geestelijk verzorger in zie-
kenhuis Isala te Zwolle.
Joost is anders dan de ge-
wone kerkdienst en gaat 
over vragen over relaties, 
maatschappij, spiritualiteit, 
plezier en zinnig leven.
Locatie: ’t Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Ben-
nebroek. Voor kinderen tot 
15 jaar is er een apart pro-
gramma.

Heemstede - Op dinsdag-
ochtend 15 december vond 
de traditionele kerstviering 
voor de ouderen  plaats in de 
Pinksterkerk  aan de Cam-
plaan.Ca. 80 ouderen ge-
noten van de muziek en de 
voordrachten. Door Ds Arie 
Molendijk werd de overden-
king verzorgd.

De belangstelling voor de-
ze kerstviering bleek zoals 

gebruikelijk groot. Er moch-
ten 80 ouderen door Mar-
ty Oosting verwelkomd wor-
den. Dominee Arie Molendijk  
verleende zijn medewerking 
en iedereen luisterde weer 
naar de oude woorden en 
een mooie overdenking over 
de echte vreugde die mensen 
voor niets kunnen ervaren. 
Muzikale medewerking werd 
verleend door Wil Bakker op 
de piano en een kwartet van-

uit het koor Plus Minus. Ma-
rieke Reehoorn vertelde een 
kerstverhaal waarin de kei-
zer uiteindelijk zelf het echte 
kerstverhaal aan den lijve on-
dervond. Een belangrijk on-
derdeel van de viering  was 
de ontmoeting met elkaar in 
de pauze .De ouderen en de 
organisatoren, de plaatselijke 
Diaconie van de PKN Heem-
stede,  zien terug op een fijne 
kerstviering. 

Heemsteedse ouderen genieten van de kerstsfeer
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Een speurtocht naar geroofde kunstschatten uit Bosbeek (slot)

Moeizame speurtocht
Na de bevrijding moest de 
zoon Bernard eerst kun-
nen aantonen dat zijn ou-
ders waren omgekomen. In 
1950 heeft hij met zijn zus-
ter het buiten Bosbeek  voor 
ongeveer 2 ton verkocht aan 
de Sint Hieronymus  Aemili-
anusstichting, een religieu-
ze zustercongregatie die hier 
een rust- en verpleeghuis 
begonnen. De teruggave van 
verloren kunstschatten in ons 
land via de Stichting Neder-
lands Kunstbezit leidde tot 
niets, omdat de SNK verko-
pen als ‘vrijwillig’ aanmerkte. 
De speurtocht naar verdwe-
nen eigendommen is voorna-
melijk door zoon Simon, van-
uit zijn woonplaats Los Ange-
les voortvarend, zij het aan-
vankelijk met vele teleurstel-
lingen, maar uiteindelijk suc-
cesvol, voortgezet. Daarbij 
juridisch ondersteund door 
dure advocaten. Het begon 
met een schilderij van Degas 
‘De Perenboom’ dat bij Sot-
heby’s in New York ter veiling 
werd aangeboden en een 
werk van Auguste Renoir, dat 
door een schatrijke onderne-
mer in Chicago in 1987 voor 
bijna een miljoen dollar bij 
een kunsthandel in New York 
was gekocht zonder de pre-
cieze herkomst te kennen. 
Een geluk bij alle ongeluk is 
geweest dat ook de nazi’s 
van alle geroofde kunstwer-
ken inventarislijsten hebben 

vervaardigd, op basis waar-
van bij het terugvinden van 
schilderijen e.d. gebruik kon 
worden gemaakt. Duizen-
den kunstvoorwerpen waar-
onder ook veel Bosbeek-ob-
jecten bleken in 1945 door 
nazi-bonzen te zijn gecon-
fisqueerd en zijn in  Neder-
land of elders teruggekeerd 
Omdat de Joodse eigenaren 
veelal niet meer in leven wa-
ren zijn deze als Nederlands 
Kunstbezit (NK) voor het In-
stituut Kunstbeheer Neder-
land geregistreerd en ver-
deeld over het Rijksmuse-
um, het Catharijne Convent 
en andere museale instel-
lingen. Simon Goodman is 
eerst in de Getty-bibliotheek 
alle beschikbare kunstboe-
ken en catalogi gaan raad-
plegen en is vervolgens gaan 
reizen naar talrijke landen 
om de verdwenen kunst te-
rug te vinden en voor de erf-
genamen te claimen. In Ne-
derland liep dat aanvanke-
lijk moeizaam maar uiteinde-
lijk zijn dankzij de in het le-
ven geroepen Restitutiecom-
missie april 2002 233 stukken 
uit de oorspronkelijke Gutt-
mann-collectie aan de naza-
ten teruggegeven. Een overi-
gens nog niet definitieve lijst 
is aan het slot van het boek 
opgenomen. Op in 2002 en 
2003 gehouden veilingen 
bij Christie’s in Amsterdam 
en Londen bedroeg de op-
brengst enige miljoenen eu-

ro’s. Het Rijksmuseum kocht 
voor ruim 1,5 miljoen euro 
een afgestaan zilveren Re-
naissance drinkbeker uit de 
collectie van Gutmann terug.

‘Aardige dame uit 
Heemstede’
Op pagina 271 lezen we in het 
boek: ‘Op een roerend mo-
ment kocht een aardige da-
me uit Heemstede een Delfts 
Blauw bord als aandenken 
aan Bosbeek in betere tijden. 
Lili leek geroerd door dit ge-
baar, maar verder onderging 
ze het allemaal stoïcijns. Het 
moet moeilijk zijn geweest 
nogmaals afscheid te moeten 
nemen van al die prachtige 

spullen. Maar de veiling was 
een groot succes’. Lili Collas 
Gutmann heeft voor zichzelf 
als een herinnering aan haar 
fantastische jeugd in Heem-
stede de schetsen van Jacob 
de Wit voor de 18e eeuwse 
plafondschildering behou-
den, die haar vader ooit bij 
een antiquair had gevonden. 
De plafondschildering met 
een voorstelling van Bacchus 
en Ceres dateert uit 1751 en 
werd in opdracht van de Am-
sterdamse burgemeester 
G.A. Hasselaer speciaal voor 
Bosbeek vervaardigd. Daar 
prijkt het doek nog altijd het 
plafond in de salon. Een gri-
saille ofwel ‘witje’  van Jacob 
de Wit, is in 1954 – helaas - 
door de zusters verkocht en 
bevindt zich tegenwoordig in 
het Drents museum te Assen. 
Het is door de Erven Good-
man teruggevraagd, welke 

claim echter door de Resti-
tutiecommissie is afgewezen 
en dit kunstwerk mag in As-
sen blijven. 
Het omvangrijke boek leest 
als een spannende detecti-
ve en geeft een goed beeld 
van een jarenlange zoektocht 
naar de geroofde kunstver-
zameling van Bosbeek, waar-
bij ook andere collecties van 
Joodse kunsthandelaren en 
verzamelaars aan de orde 
komen. Zoals van Goudstik-
ker, Mannheimer, de broer 
van Fritz Gutmann: Herbert 
en van de Haarlemse bankier 
Frans Koenigs [grotendeels 
door de Russen als oorlogs-
buit meegenomen naar Rus-
land en daar opgeborgen in 
het Poesjkin museum]. Het 
geïllustreerde boek telt 368 
pagina, kost 28 euro en is in 
de boekhandel verkrijgbaar.
Hans Krol

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

Amerikaanse soldaten redden een Piëta uit de collectie Gutmann, in 1945 in een’ Sonderzug’ 
vanuit Berchtergaden naar Nederland teruggebracht. Het beeld kwam in het Catharijneconvent 
en is met een vergoeding aan de Erven thans een legaal bezit geworden.

Hans Krol met mevrouw Lili Collas Gutmann tijdens een van haar bezoeken in de Heemsteed-
se bibliotheek vanuit Florence.

(vervolg van 9 december)

Lessons and Carols 
Remonstrantse kerk

Regio - Op zondag 20 december, aanvang 10.30 uur is 
er traditiegetrouw een vrolijke muzikale dienst met Les-
sons and Carols. Tijdens deze vierde advent worden er 
Nederlandse en Engelse kerstliederen gezongen o.l.v. Pe-
tra Ehrisman. Een solist zal ook paar liederen solo zingen. 
Tussen de kerstliederen door worden er inspirerende tek-
sten voorgedragen die ons voorbereiden op de Kerst. 
Neem vooral ook mensen mee die van zingen houden. 
Dominee Sabine du Croo de Jongh zal deze vrolijke dienst 
voorgaan en Gerrie Meijers bespeelt het orgel.
De Remonstrantse kerk in Haarlem bevindt zich op de 
hoek Wilhelminastraat en de Prins Hendrikstraat (ingang 
Prins Hendrikstraat en Oranjekade 1) en is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers.
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De wondere wereld van Boudewijn Büch

De avond was het gevolg 
van een veiling die in 2014 
werd gehouden om fondsen 
te werven voor de voltooi-
ing van de biografie. Erik van 
Muiswinkel en Blokkers Arno 
Koek boden samen op de-
ze lezing door Eva Rovers en 
‘kochten’ haar voor 500 euro. 
De in 2002 overleden Bou-
dewijn Büch genoot lande-
lijke bekendheid als schrijver 

en dichter en verzamelaar, 
maar werd bij het grote pu-
bliek vooral geliefd als tele-
visiepresentator van boeken-
programma’s en het reispro-
gramma ‘De wereld van Bou-
dewijn Büch’. Op geheel ei-
gen wijze betrok hij de kij-
kers bij een verscheidenheid 
aan onderwerpen die hem 
fascineerden, zoals de do-
do, Goethe, afgelegen eilan-
den, diverse historisch feiten 
en de rocklegende Mick Ja-

gger. Als wekelijkse gast bij 
het praatprogramma ´Barend 
&Van Dorp´ wist hij met zijn 
enorme geestdrift ieder te in-
teresseren voor obscure en 
in de vergetelheid geraak-
te schrijvers en dichters. Het 
echte leven van Büch is altijd 
in nevelen gehuld gebleven. 
Deze mystificatie van Büch 
werd kort na zijn plotselinge 
dood dik aangezet in de me-

dia, volgens Rovers. Het over-
schaduwde naar haar me-
ning te veel het belang van 
de rol van Büch om het grote 
publiek in contact te brengen 
met literatuur en zijn nalaten-
schap van boeken. Met name 
heit feit dat hij een jong pu-
bliek aan het lezen heeft ge-
kregen, was voor Eva Rovers 
de voornaamste reden om 
aan de omvangrijke klus van 
deze biografie over Büch te 
beginnen. De gezamenlijke 

Heemstede - Op maandagavond 14 december, de ge-
boortedag van Boudewijn Büch, ging Erik van Muiswin-
kel bij boekhandel Blokker in gesprek met Eva Rovers 
over het ontstaan en de voortgang van haar biografie 
over Büch. Sinds 2011 werkt Eva Rovers aan de biogra-
fie van de schrijver en televisiemaker.

erven hebben haar exclusief 
toegang gegeven tot Büchs 
persoonlijke archieven. Eer-
der publiceerde zij de veelge-
prezen biografie ‘De eeuwig-
heid verzameld. Helene Kröl-
ler-Müller (1869-1939)’.
Zijn schijnbare ongeremd-
heid loopt als een rode draad 
door het leven van Büch. 
Vanaf zijn jeugd in het rijtjes-
huis in Wassenaar in een ge-
zin met zes jongens houdt 
hij dagboeken bij. De vroe-
ge dood van zijn vader speel-
de een belangrijke rol in zijn 
verdere ontwikkeling. Büchs 
hoogbejaarde moeder is nog 
steeds in leven en voorzag 
de biografe van een unie-
ke inkijk in zijn jonge jaren.                                               
Over zijn bekendste boek ´De 
kleine blonde dood´ waar-
in hij  de dood van zijn zoon-
tje beschrijft, gaan verschil-
lende verhalen rond. On-
duidelijk is gebleven of 
het verhaal is gebaseerd 
op fictie of werkelijkheid.                                                           
Dat de schrijver veel van zijn 
verzinsels niet alleen op pa-
pier, maar ook in het echte 
leven verkondigde, maakt zijn 
verhalen moeilijk te plaatsen, 
maar b lijft f ascineren.                            
Over de vraag of Büch, die 
slechts 53 jaar oud werd, een 
gelukkig mens was, twijfelt 
de biografe enigszins. “Hij 
heeft zich zeker in bepaalde 
periodes van zijn leven ge-
lukkig gevoeld. Maar zijn ul-
tieme doel, om Goethiaans 
als een groot dichter de ge-
schiedenisboeken in te gaan, 
heeft hij nooit verwezenlijkt. 
Dat zou hij vast jammer heb-
ben gevonden.”

De biografie over Boudewijn 
Büch zal in het najaar van 
2016 verschijnen.
Mirjam Goossens

Heemstede - Aan een van 
de leukste locaties in Heem-
stede, namelijk het Wilhel-
minaplein, is sinds 2013 Ate-
lier NW gevestigd. Mirjam en 
Ruud van den Nieuwenhof 
(beiden 30 jaar oud) vormen 
de gezichten van het gouds-
mederijbedrijf. Dit mooie am-
bacht oefenen zij overigens 
al sinds 2007 uit. Nadat twee 
jaar geleden de stap naar 
een eigen locatie werd ge-
zet, bereiken ze in het voor-
jaar van 2016 weer een mijl-
paal. Dan verhuist het ate-
lier namelijk naar een ander 
pand, ook aan het Wilhelmin-
aplein maar dan twee deuren 
verder: van 22 naar nummer 
14. Mirjam en Ruud zijn uiter-

aard ‘verguld’ met deze nieu-
we stap. “Het adres veran-
dert maar verder blijven we 
doen wat we doen. De winkel 
blijft dezelfde gezellige huis-
kamersfeer uitstralen. Groot 
voordeel is wel dat het ate-
liergedeelte (de werkplaats) 
groter is zodat we fijner kun-
nen werken”, aldus de jon-
ge ondernemers. Het stel kan 
overigens nog een hoogte-
punt in de zak steken: in 2014 
werd hun zaak uitgeroepen 
tot beste trouwringenspeci-
alist van ons land! Een pre-
dikaat om trots op te zijn. 
Niet alleen werkt het twee-
tal met goud; zij gaan ook 
voor goud... Heemstedenaren 
en ook mensen ver buiten de 

dorpsgrenzen weten NW te 
vinden. “We zijn er heel trots 
op dat mensen onze siera-
den zo waarderen en dat we 
echt een vaste klantenkring 
hebben opgebouwd.” Mir-
jam en Ruud geven verder 
aan dat ook de nieuwe loca-
tie elke woensdag en don-
derdag geopend is voor ie-
der die gewoon even binnen 
wil stappen om eens te infor-
meren naar de mogelijkhe-
den wat betreft het ontwerp 
van een sieraad of voor bij-
voorbeeld een reparatie. Wie 
graag eens om tafel wil om 
een mooi ontwerp te maken, 
kan vrijblijvend een afspraak 
maken. Ze houden de twee 
‘vaste’ openingsdagen er in 

zodat men voor eenvoudige 
zaken zoals reparaties geen 
afspraak hoeft te maken en 
gewoon binnen kan stappen.
 Het houdt ook in dat op de 
overige dagen van de week 
(met uitzondering van zon-
dag) in alle rust gewerkt kan 
worden aan het ontwerpen 
en smeden. En dat Mirjam 
en Ruud in alle rust met de 
klant in gesprek kunnen zon-
der dat ze telkens gestoord 
worden door mensen die re-
paraties komen brengen. Het 

eindresultaat kan dan niet 
anders dan schitterend zijn!
 
Dagelijks open voor kerst
Speciaal voor de feestdagen 
presenteert Atelier NW hun 
zelfgemaakte collectie. “We 
zijn daarvoor van 13 tot en 
met 24 december dagelijks 
open. Kom gerust even bin-
nenkijken”, adviseren Mirjam 
en Ruud.
Wilhelminaplein 22.
Telefoon 023-7518713.
Joke van der Zee

Nieuwe mijlpaal voor Atelier NW

Landhuis Berkenrode na grondige 
renovatie nu in het licht!

Landgoed Berkenrode aan de Herenweg kent een rijke 
geschiedenis, die in vele boeken en oude prenten terug 
te vinden is. Enige tijd heb ik mij in deze prachtige histori-
sche heerlijkheid mogen verdiepen.
Menig Heemstedenaar en voorbijganger zullen het met 
mij eens zijn dat het landhuis voor een mooie, authentieke 
uitstraling zorgt. Een van de vele juweeltjes in Heemstede.
Michiel Winnubst, eigenaar van het 18e-eeuwse landhuis 
Berkenrode, heeft het pand gronding in- en uitwendig la-
ten renoveren. En sinds afgelopen vrijdag staat het land-
huis in het licht. Hierdoor zijn de mooie contouren van het 
pand in deze donkere dagen voor Kerst te bewonderen. 
Eenieder die langs de Herenweg rijdt of wandelt zal met 
volle teugen van dit monumentale pand genieten. Ik zou 
tegen iedereen willen zeggen: loop eens langs en beleef 
een stukje historisch Heemstede. Op de website kunt u 
meer over het landhuis Berkenrode lezen:
www.landhuisberkenrode.com.

Marlijn de Vries (22)
Alberdingk Thijmlaan, Heemstede

Lezers schrijven ons
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Oliebollen en andere heerlijke 
verse lekkernijen van Westerveld

Knutselclub maakt 
Winterlandschapschilderij

Heemstede - Bij de Knut-
selclub kun je op woensdag-
middag altijd lekker met je 
handen bezig zijn en mooie 
dingen maken! Knutseljuffen 
Renate en Mariëlle verzin-
nen leuke en originele knut-
sel ideeën, voor jongens en 
meisjes!
Op woensdag 6 januari ma-
ken de kinderen bij de Knut-
selclub gewoon zelf een win-
terlandschapschilderij, met 
karton en schuimrubber 
vlokken. Superleuk!
De Knutselclub is elke 

woensdag van 13.30 tot 15.00 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,- eu-
ro, een kaart voor 5 keer kost 
22,50.
Kinderen graag van te tevo-
ren aanmelden: 023-548 38 
28 – kies 1. Van maandag 
t/m donderdag tussen 9 en 
16 uur en op vrijdag tussen 9 
en 12 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aange-
meld gaan voor. Voor meer 
informatie: www.casca.nl.

Heemstede – Sinds 18 ok-
tober staan ze er: Ramon en 
Chantal met een kraam voor 
heerlijke oliebollen en ande-
re lekkernijen. Ze staan op 
het plekje ‘Binnenweg/hoek 
Cloosterlaan’ met hun mooie 
kraam, zelfs aangekleed met 
kroonluchters. De oliebollen 
en andere versgebakken pro-
ducten zijn goed te zien (en 
te ruiken!) voor wie de kraam 
voorbij wandelt. Dat voorbij 
wandelen zit er dan ook bijna 
niet in; je krijgt gewoon zin 
in oliebollen. Ramon Wester-
veld is een begrip geworden 
in Heemstede en heeft het 
gedurende deze dagen dan 
ook lekker druk. Hoewel de 
temperaturen nog niet win-
ters zijn, hebben veel mensen 
al trek in een lekkere bepoe-
derde olie- of krentenbol. Al-
vast even ‘voorproeven’ naar 
de komende feestdagen toe 
en uiteraard voor Oud- en 

Nieuw. Overigens staan Ra-
mon en Chantal er in de da-
gen na de jaarwisseling ook. 
Dan is het druk met bestel-
lingen voor Nieuwjaarsre-
cepties. 
Wilt u eens iets anders pro-
beren dan de mooie ronde 
olie- of krentenbollen? Laat 
uw ogen dan eens de kost 
geven en kijk in de vitrine. 
Wordt het een heerlijke wa-
fel, Berliner bol, gele room-
broodje of appelflap of pe-
renbol? Er is genoeg te pro-
beren. Natuurlijk blijven de 
superlekkere oliebollen ook 
niet te versmaden. Deel ze 
eens uit op de werkplek! Ge-
garandeerd blije gezichten. 
Er is nu een heerlijke aanbie-
ding, zie de advertentie el-
ders in deze krant: 5 oliebol-
len en 5 krentenbollen voor 
zes euro. Knip de bon uit en 
neem mee naar de kraam. De 
actie duurt tot en met 24 de-

cember. U kunt er zelfs pin-
nen (maar niet op Oudjaars-
dag vanwege de drukte). 
Dagelijks staan Ramon en 
Chantal voor u klaar en bak-
ken de hele dag door. 
Meer weten? Bel voor infor-
matie 06-12105956.
Joke van der Zee

‘Kerst is ook: je inzetten voor een ander’

Basisschool De Evenaar zet 
zich in voor het goede doel!
Heemstede - Kerst is een 
tijd van gezelligheid, samen-
zijn, lekker eten en misschien 
zelfs cadeautjes. Maar op ba-
sisschool De Evenaar bete-
kent kerst ook: denken aan 
een ander en je inzetten voor 
een ander.
Zo wordt er volgens tradi-
tie in de laatste week voor 

de kerstvakantie opgetre-
den in de centrale hal van de 
school. Kinderen die muziek 
willen maken, willen dan-
sen, een verhaal voor willen 
lezen, een goocheltruc wil-
len doen of een toneelstukje 
komen ruimschoots aan bod. 
Zo snijdt het mes aan 2 kan-
ten. Kinderen krijgen de mo-

gelijkheid om hun talenten te 
laten zien en daarmee halen 
ze ook nog het nodige geld 
op voor een goed doel!
Dit jaar is er gekozen voor 
Stichting Opkikker, een stich-
ting die Opkikkerdagen ver-
zorgt voor langdurig zie-
ke kinderen en hun familie. 
Er is gekozen voor dit goe-
de doel, omdat een leerling 
van De Evenaar (Kay  Chris-
tiaans) ambassadeur is van 
deze mooie stichting. 
Naast alle enthousiaste op-
tredens was er nog een bij-
zondere actie gaande voor 
ditzelfde doel. Manonne 
Kemper, moeder van 2 kinde-
ren die naar school gaan op 
De Evenaar Tommy en Nikki), 
wilde voor 5 euro kinderkap-
sels knippen! Dat deze actie 
een groot succes was, be-
wees de lange rij kinderen in 
de hal. Geduldig stonden kin-
deren en ouders te wachten 
om ‘bijgepunt’ te worden. In 
2 dagentijd  heeft Manonne 
flink wat geld opgehaald!

Meerlanden verblijdt
ook Heemsteedse doelen

Heemstede - Op donderdag 
10 december hebben goede 
doelen en verenigingen uit 
handen van burgemeesters 
en wethouders cheques ont-
vangen tijdens de feestelijke 
uitreiking van het Meerlan-
denfonds. Ook dit jaar heeft 
Meerlanden een bedrag van 
€ 50.000,- in het fonds gestort 
om in totaal negentig sport-
verenigingen en goede doe-
len uit het verzorgingsgebied 
van Meerlanden te onder-
steunen. 

Wethouder Ates was namens 
Heemstede aanwezig bij de 
uitreiking van de cheques.  
De stichtingen uit Heemstede 
die een bijdrage uit het fonds 
ontvangen hebben, zijn:

•���Stichting� Scouting� Graaf�
Bernadotte

•���Stichting� Heemsteedse�
Kunstbeurs

•���Stichting� Zeeverkenners-
groep St. Jozef

•�Scouting�WABO�Heemstede

Op www.meerlanden.nl/
fonds staat het online over-
zicht van alle verenigingen en 
goede doelen die een bijdra-
ge uit het fonds ontvangen. 

Meerlandenfonds
Ieder jaar stort Meerlanden 
50.000,- euro in het Meerlan-
denfonds om sportverenigin-
gen en goede doelen te on-
dersteunen.
Vrijwilligers van goede doe-
len en sportverenigingen uit 
het verzorgingsgebied van 
Meerlanden kunnen jaarlijks 
tussen 1 oktober en 1 no-
vember een aanvraag indie-
nen via www.meerlanden.nl/
inschrijven.

Samen meer waarde
creëren 
Meerlanden zet zich in voor 
een meer duurzame maat-
schappij. Daarom werkt zij el-
ke dag aan meer waarde voor 
buurtbewoners, gemeenten 
en bedrijven. Dit doet Meer-
landen vanuit een gezonde 
bedrijfsvoering waar onder-
nemerschap, milieu, mensen 
en de maatschappij kunnen 
floreren. 

Door juist op lokaal niveau 
verschil te maken, wil zij bij-
dragen aan een leefbare aar-
de voor komende genera-
ties. Samen zorgen voor een 
schone, groene en veilige 
buurt!
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Heemstede - Wat u nog niet 
wist over uw computer en in-
ternetten is te leren. Ouderen 
kunnen  moeite hebben met 
het gebruiken van iets wat op 
een computer lijkt, een desk 
top, lap top, tablet, iPad of het 
werken met websites, ban-
kieren, foto`s `ontwikkelen` 
en opslaan, laat staan het 
bewerken ervan. De overheid 
wil de bevolking steeds meer 
met de computer laten doen, 
zoals de belastingaangifte. 
SeniorWeb ziet het als een 
belangrijke taak senioren di-
gitaal vaardig te maken. Daar 
horen cursussen en voorlich-
ting bij. SeniorWeb doet dat 
o.a. in Heemstede, in samen-
werking met Casca. Henk 
Kuiphof uit Heemstede geeft 
al jaren les in het werken op 
de computer bij Casca, hij 
heeft al vele ouderen fl ink op 
weg geholpen in de digita-
le wereld die zo langzamer-
hand heel gewoon geworden 
is. Dinsdagochtend liepen al 
snel twee klaslokalen bij Cas-
ca vol belangstellende oude-
ren die wel eens wilden we-
ten wat Seniorweb te bieden 
had. Henk gaf een lesje niet 
bang zijn voor de computer, 
hoe de vrijwilligers van Seni-

orweb les geven, ondersteu-
nen per mail of telefoon, Niet 
bang zijn met kopen op web-
sites en hoe je veilig kan be-
talen via internet, welke in-
ternetwinkels betrouwbaar 
zijn, welke Wifi `s je gerust 
kunt gebruiken, het kwam al-
lemaal even aan bod. De les-
sen worden gegeven op de 
dinsdag bij Casca aan de He-

Seniorweb maakt leven met computer makkelijker
Themamaaltijd – 
Nieuwjaarsmenu

Heemstede - Maandag 4 
januari kan worden aan-
geschoven in Eethuis 
de Luifel voor een over-
heerlijk Nieuwjaarsme-
nu met vooraf een bla-
derdeegbroodje met ge-
rookte zalm, als hoofdge-
recht gegratineerde wit-
lofschotel met ham en 
kaas, aardappelpuree, 
kipfi let in paprikasaus en 
gemengde salade en toe 
kaneelijs met apfelstrudel 
en slagroom.

U kunt aan tafel tussen 
17.15 en 18.00 uur. De ta-
fel staat gedekt voor het 
aantal personen waar-
voor u reserveert. Aan-
schuiven aan de stamta-
fel, voor mensen die al-
leen komen maar graag 
samen willen eten, kan 
om 17.45 uur.

Het themadiner kost 9,95 
euro. Reserveren hiervoor 
kan tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf: belt u hier-
voor tel.: 023 – 548 38 28 
kies 1 van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 
uur en op vrijdag tussen 9 
en 13 uur.

renweg. Er zijn inmiddels di-
verse cursussen als de ba-
siscursus en de vervolgcur-
sus, de overstapcursus Win-
dows 10  en Android tablet. 
Werken met de iPad en Van 
camera naar album en orde 
scheppen op uw PC De cur-
sussen worden gegeven in 
kleine groepen door docen-
ten en begeleiders, zelf seni-

or met een ruime computer-
ervaring ondersteunt door de 
landelijke Seniorweb.

Voor informatie kunt u kij-
ken op:
www.seniorwebhaarlem.nl,
bellen met Emmie Buisman, 
06-22092895 of met Casca 
023 5483828.
Ton van den Brink

Loop mee met 
de Kerstloop

Regio - Zaterdag 19 decem-
ber organiseren loopgroep 
FiHt en Fit4Run van Intersport 
Duo een kerstloop. Loop ge-
zellig met andere hardlopers 
een route van 5 of 10 km. Na 
afl oop kan er worden bijge-
komen en nagekletst onder 
het genot van een warme 
drank en wat lekkernijen. De 
loop begint om 9.00 uur van-
af de winkel Intersport Duo 
RAAKS. Deelname is gra-
tis. Verzocht wordt je via fi ht.
haarlem@gmail.com op te 
geven en aan te geven wel-
ke afstand je wilt lopen. Voor 
meer informatie kun je daar 
ook terecht. Zet je kerstmuts 
dus op en doe mee.

Kerstconcert 
Bel Canto

Regio - Het Velser Opera-
koor Bel Canto voert op za-
terdag 19 december haar 
kerstconcert uit in de En-
gelmunduskerk, Wilhelmina-
kade 119 in IJmuiden.

Het programma is deze 
avond gevarieerd. De avond 
wordt geopend met prachti-
ge Engelse kerstliederen en 
aansluitend daarop een med-
ley uit de opera Aïda van Gi-
useppe Verdi die in zijn ge-
heel in april 2016 drie avon-
den wordt opgevoerd in de 
Schouwburg Velsen. Het koor 
sluit af met een samenzang. 
Het koor staat onder leiding 
van dirigent Marco Bons en 
wordt op piano begeleid door 
Gilbert den Broeder.

Aanvang 20.15 uur (kerk 
open 19.45 uur)
De toegang is vrij maar na af-
loop mag u een vrijwillige bij-
drage doen.
Er is geen pauze, wel de ge-
legenheid om onder het ge-
not van een glaasje elkaar te 
ontmoeten. 

Samen kerstliederen 
zingen met het orgel
Regio - ‘Samen zingen met 
het orgel’, dat vindt plaats in 
de Koningkerk aan de Klop-
persingel 57 te Haarlem en 
wel op dinsdag 22 decem-
ber. De toegang is gratis, wel 
is er een collecte. De aan-
vang is 20.00 uur en de deur 
gaat open om 19.30 uur. Or-
ganist Otto Deen zal van 
het unieke Johannesorgel
alle registers opentrekken. 
Ieder is welkom.

Schaatsmarathon Klaas Pander Memorial
Regio – Op zaterdag 19 de-
cember wordt in Haarlem de 
eerste Klaas Pander Memori-
al gehouden. De Klaas Pan-
der Memorial is een schaats-
marathon avond en be-
doeld voor alle leden, maar 
ook voor introducees, van 
schaatsclubs die trainen op 
de Haarlemse ijsbaan.
Zowel de leden als de intro-
ducees van de schaatsclub 
hebben op deze historische 
avond gratis toegang tot de 
ijsbaan en kunnen deelne-
men aan diverse activiteiten. 
De Klaas Pander Memori-
al geldt als afsluiting van het 
bijzonder Pim Mulier 150 jaar. 
Tijdens dit jaar werden diver-
se evenementen in het te-
ken van Pim Mulier georga-
niseerd. Het absolute hoog-
tepunt van dit jaar wordt
de afsluiting met de Klaas 
Pander Memorial.

Direct bij binnenkomst kun-
nen deelnemers en publiek 
op de foto met de Klaas Pan-
der look-a-like. Daarnaast zal 
deze Klaas Pander ook zijn 
oude schaatsen onderbin-
den en het startschot verzor-
gen van de wedstrijden. Om 
20:00uur is de ijsbaan open 
en kan het publiek diver-
se schaatskraampjes langs-
lopen en zich nog aanmel-

den om deel te nemen aan 
schaatskennismakingsles-
sen. Verder kan er geschaatst 
worden op een schaatssimu-
lator en worden gefi etst op 
fi etsen op rolbanden.

Om 20:00uur is dan de start 
van de afvalrace. Tijdens de 
afvalrace wordt de winnaar 
bepaald nadat er ieder rond-
je deelnemers afvallen en de 
laatste om de overwinning 
sprinten. Voor tussensprints 
zijn ook premies beschik-
baar. Om 20:30uur is de pun-
tenkoers en tot slot van de 
avond nog de koppelkoers. 
Een hele avond dus specta-
culaire wedstrijden op de ijs-
baan waarbij de winnaars 
naar huis gaan met de Klaas 
Pander Trofee. Naast de ijs-
baan gaat het vertier ook de 
hele avond door en kan er 
lekker gegeten en gedronken 
worden. 

Haarlemmer Klaas Pander 
leefde van 7-12-1867 tot 22-
12-1940. Hij was tijdgenoot 
van Pim Mulier en ontdek-
ker en leermeester van de 
latere wereldkampioen all-
round Jaap Eden. Klaas was 
een begenadigd sporter die 
vooral uitblonk in schaat-
sen. Hij stond enkele keren 
op het mondiale erepodium 

tussen 1889 en 1891 en was 
in maart 1888 winnaar van 
de “Internationale afstands-
rit” over de Leidsevaart van 
Haarlem naar Leiden over 
29 km en eindigde voor Pim 
Mulier. Terwijl Jaap Eden en 
Pim Mulier het meest bekend 
zijn was er voor Pander wei-
nig roem en belandde hij (bij-
na) in de hoek van de verge-
ten sporthelden. Om de her-
innering aan hem toch le-
vend te houden wordt er op 
19 december deze schaats-
wedstrijd gehouden over drie 
onderdelen.
Aan de hand van het klas-
sement volgen tot slot fi na-
les waarin de teamgenoten 
elkaar afwisselen en strijden 
om de Klaas Pander Memo-
rial. De wedstrijden met een 
marathonachtig karakter zijn 
aantrekkelijk voor het pu-
bliek. In een echte kerstsfeer 
is er gezelligheid voor jong 
en oud. Voor de inwendige 
mens is het restaurant ge-
opend  voor de nodige “koek 
en zopie”.

Meer informatie over Klaas 
Pander Memorial kunt u vin-
den op:
www.ijsclubhaarlem.nl/
nieuws/2015-12/
klaas-pander-memorial/ 
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Kerstinspiratie opdoen in 
de Jan van Goyenstraat
Heemstede – Als de lekker-
ste kerststraat presenteerden 
de winkeliers van de Jan van 
Goyenstraat zich zaterdag in 
hun kramen, waar het publiek 
ook kon proeven wat Heem-
stede met de kerstdagen eet. 
Bij Lucas Primeurs kon je niet 
om de heerlijke kreeftensoep 
van John Schilder heen. In-
derdaad een voortreffelij-
ke entree van een kerst- 
diner. Verleidelijk lagen daar 
de sausen van cranberry’s, 
sinaasappel en paddenstoe-
len en stond Marc Pinckaers 
ermet zijn frisse en verrassen-
de dressing: Original Schön-
rieder van bergweidekruiden 
uit de skigebieden rondom 
Gstaad in Zwitserland, het 
hele jaar door verkrijgbaar bij 
Lucas Primeurs. Stoofperen, 
heel of in stukjes, zijn lekker 
bij veel wild, bij spruitjes en 
zuurkool. John had nog heer-
lijke quiches, mie pies maal-

tijdsalades en eendenborst-
salade. Te bestellen op een 
lijst van Lucas Primeurs, in-
vullen en inleveren voor 19 
december, Lucas Primeurs 
en de medewerkers gaan 24 
december vanaf 3 uur in de 
nacht de bestellingen klaar-
maken die u dan de tot 15 
uur kunt ophalen. De lijst 
geeft ook nog veel ideetjes 
als u nog niet helemaal er-
uit bent voor de kerst. De he-
le straat zit vol lekkere idee-
tjes, Wim Kuijk heeft zelf een 
Warme Winterstoof ontwik-
keld van gestoofd rund-
vlees met ‘sterrenmeisjes’, 
Wim kent ze wel, met wat 
kaneel. Bijzondere herten-
biefstuk uit de Kroondomei-
nen van het Loo, zo van de 
Veluwe, van jager Pieter van 
Meel. Echt bijzonder voor de 
kerst. Van Vessem bakt het 
helemaal bruin met tulban-
den, amandelstaven, crois-

Wat eet Heemstede met de kerstdagen?

sants, desembrood met na-
tuurzaden, spelt kerststollen, 
en bio kerstchocolade. Vis-
handel Molenaar pakte uit 
met gerookte zalm en paling 
en heeft altijd verse vis.
In de middag hield Le Grand 
Cru een wijnproeverij in de 
Tasting Room met veel aan-

biedingen voor een kerstdi-
ner. Heerlijke wijnen uit de 
Rhonestreek, de bordeaux, 
bourgogne en wijnen Ita-
lië. Han van Baekel had het 
al druk met zijn kerstbo-
men en ziet de kerstversie-
ring met vroege tulpen en 
rozen in rood en wit hele-

maal zitten. Amaryllissen vol-
op in kleur!  De Jan van Goy-
enstraat, met de gemakkelijk 
te bereiken topwinkels, waar 
je zo simpel een uurtje gratis 
kan parkeren om je lekkerste 
boodschappen van het jaar te 
doen.
Ton van den Brink 

Dickensmarkt bijna uit 1846
Heemstede - Scrooge, 
Oliver Twist, Mr. Pickwick, lie-
pen met tijdgenoten achte-
loos op het Wilhelminaplein 
in een waterig zonnetje en 
lieten de nieuwe tijd aan zich 
voorbijgaan. Flaneren zo-
als ze op zondag 13 decem-
ber 1846 ook deden in Dic-
kens City. Temperatuurtje net 
goed voor de Glühwein en de 
hete chocolademelk, die vol-
op in de kramen van de Dic-
kens markt te koop waren. De 
voorzitter van de Rotaryclub, 
Edzo Huisman, had net in de 
Oude Kerk de Dickens markt 
voor geopend verklaard. In de 
veertig kramen was veel win-
terse kost te koop. Zelfs da-
mes van lichte zeden waren 
te koop bij stoffeerderij van `t 

Hof, waar de pooiers hun wa-
ren aanboden. Maar de da-
mes hadden veel concurren-
tie van de Dickens ladies, die 
met hun kerstliederen hoger 
scoorden. Maar ook koren 
als Vocaal Ensemble Antoni-
us, Ladies Melody en de Val-
sche Noot lieten zich horen.  
Christmas Carols in Victori-
aanse stijl naast Nederlands-
talige kerstliederen klonken 
er op de markt, in de Oude 
Kerk en de Pinksterkerk. In 
de Oude Kerk vertelde domi-
nee Pieter Terpsta kerstver-
halen die altijd weer vooral 
de jeugd boeiden. Het Sym-
fonisch Blaasorkest speelde 
met de Teisterband, samen 
ruim zestig musici, voor een 
volle Pinksterkerk en wat klin-

ken die kerstliederen dan vol 
en krachtig. Ook de uilen en 
schapen kregen veel belang-
stelling. Op het Wilhelmin-
aplein schonk de aloude Tap-
perij de Eerste Aanleg gezel-
lige drankjes en kon veiling-
meester Oscar Boeder met de 
veiling veel geld ophalen voor 
het goede doel dat de orga-
nisator van de Dickens Kerst-
markt had, de Hospice aan 
de Zuiderhoutlaan. De sfeer-
figuranten die straks in De-
venter gaan optreden waren 
vol lof over de opzet van deze 
Dickens markt op het aloude 
Wilhelminaplein, bij de Oude 
Kerk en velen van hen had-
den niet eens in de gaten dat 
het al eind 2015 was.
Ton van den Brink  
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Kinderkerstviering Bavo 
Heemstede, wie doet er mee?
Heemstede - Volgens traditie is er op kerstavond om 
19.00 uur een kinderkerstviering in de Bavokerk in Heem-
stede. Ieder is welkom. Ans Dekker zal voorgaan. Kinde-
ren zingen bekende kerstliedjes en kunnen een rol spe-
len in het kerstspel. Verkleedkleding is aanwezig maar je 
mag ook je eigen spullen meenemen. Zingen mag ieder-
een. Repeteren is op dinsdag 22 december in de Bavo-
kerk (ingang rode deur) van 16.00 – 17.30 uur. Hulp van 
enthousiaste ouders is welkom. Kinderen aanmelden via 
parochie@hbavo-heemstede.nl of kom naar de repetitie.

Kamerkoor La Grenouille geeft 
kerstconcert in de Oude Kerk
Heemstede - Het traditio-
nele Kerstconcert in de serie 
Theeconcerten vindt plaats 
op zondag 20 december om 
15.00 uur in de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein te 
Heemstede.
Het Gemengd Kamerkoor La 
Grenouille, onder leiding van 
Chris Frölich, treedt op. Car-
men Eberz, viool en Oksana 
Polman spelen een romance 
van Beethoven en een me-
ditation van Tchaikovsky. Op 
het programma staan beken-
de en onbekende liederen 
die het kerstverhaal vertellen.
La Grenouille is een snel-

groeiend jong kamerkoor 
met ambitie. Carmen Eberz 
studeerde viool aan het Rot-
terdams en het Amsterdams 
conservatorium en ontwik-
kelde een vioolprogramma 
voor heel jonge kinderen: ‘zo 
speel ik viool’.
Oksana Polman studeer-
de piano in Oekraïne. Woont 
sinds 2000 in Nederland en 
begeleidt koren op de piano 
tijdens concerten.
De kerk is om 14.30 open. De 
toegang is gratis maar er is 
wel een deurcollecte.
Na afloop een glaasje glüh-
wein in de Pauwehof.

Kerstbomenverkoop
in de Haven
een succes!

Heemstede - Gerard Meeu-
wenoord verkoopt Nord-
mann sparren in ‘de Ha-
ven van Heemstede’. Heeft 
u nog geen kwaliteitsboom 
dan is dit dé mogelijkheid om 
een pracht exemplaar aan te 
schaffen. U kunt er nog een 
tijdje van genieten als u nu 
een kerstboom koopt. Na 
Kerst kan de echte Nord-
mann nog wel twee weken 
staan in zijn volle glorie. De 
tijdelijke kerstboomverkoop 
van Gerard Meeuwenoord 
is dagelijks geopend tussen 
9.00 en 21.00 uur. Elke dag 

koopavond dus! En het han-
dige is? U kunt makkelijk 
met de auto ‘voor de deur’ 
terecht. Bij de bomen dus. 
Kijk ze eens mooi zijn, van 
1.25 tot wel 2.50 meter!
Heeft u een grote spar nodig 
voor clubhuis, foyer in een 
appartementencomplex of in 
de zaak? Of natuurlijk in huis. 

De Nordmann van uw keu-
ze is er vast en zeker bij! Ook 
in pot. U kunt de boom des-
gewenst ook thuis laten be-
zorgen, tegen een kleine ver-
goeding.

Gaat u even kijken? Het moe-
ten de mooiste bomen van 
Heemstede zijn...

Workshop uilenballen pluizen
Heemstede – Nico Jon-
ker van de Vogelwerkgroep 
Zuid-Kennemerland komt 
dinsdag 22 december een 
workshop uilenballen plui-
zen verzorgen in Heemstede. 
Dat doet hij bij Kom in mijn 
Tuin (KIMT) aan de Heren-
weg 18. De workshop duurt 
van 13.30 tot 15.00 uur en 

meedoen kost 2,-. Het is een 
workshop voor kinderen, ze 
krijgen ook limonade en wat 
lekkers. Het pluizen gebeurt 
in de kapschuur, ingang van 
het terrein vindt u tegenover 
de Manpadslaan in het Groe-
nendaalse bos. Aanmelden: 
info@kominmijntuin.com of 
023-5282651

Grote dienst 
bewezen

De Fietsersbond en Wandel-
net hebben de burgers een 
grote dienst bewezen met 
hun proces tegen ProRail. 
Meestal trekt in dit soort situ-
aties de burger aan het kort-
ste eind omdat hij niet zo ge-
makkelijk een proces begint 
vanwege de hoge kosten. Be-
drijven en instellingen weten 
dat en maken daar maar al te 
vaak gratis gebruik van. Het 
is echter teleurstellend dat 
als je als burger voor de ver-
dediging van je belangenaf-
hankelijk wordt van particu-
liere verenigingen.
Hans Hoekendijk, Heem-
stede

Heemstede – De heer Jel-
le Meester uit Heemstede 
stuurde deze fraaie sfeer-
foto. Het is een schaduw 
van de boom op de ge-
vel van de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein. Mooie 
winterfoto!

Lezers schrijven ons

Sfeerfoto





Heemstede -Vanuit je huis, 
werk, auto, kantoor… snel 
even online je eigen fitnes-
sinstructeur inboeken voor 
een persoonlijke trainings-
sessie? Het klinkt te mooi om 
waar te zijn maar vanaf 1 ja-
nuari is dit mogelijk bij FM 
HealthClub. Het nieuwe be-
geleidingssysteem ‘FM Per-
sonalTouch’ scoorde maar 
liefst een 7.8 onder 63 test-
personen, reden genoeg om 
het nieuwe systeem te lan-
ceren.
Het nieuwe begeleidings-
systeem moet er voor zor-
gen dat leden hun doelstel-
ling behalen. Via de site FM 
PersonalTouch maken men-
sen online een afspraak met 
een van de instructeurs. Bij 

het maken van een afspraak 
is er ook een mogelijkheid 
om je doelstelling, blessu-
res … kenbaar te maken. Na 
het maken van de afspraak 
zorgt FM HealthClub aan de 
Kerklaan ervoor dat er een 
instructeur voor je klaar staat 
op de gekozen datum en tijd. 
Het nieuwe systeem zal een 
belangrijke bijdrage leveren 
in de begeleiding van de club. 
Leden die zich vanaf 1 janu-
ari aanmelden krijgen eerst 
3 persoonlijke trainingsses-
sies waarin hun doelstelling 
centraal staat. Na de 3 per-
soonlijke sessies kan er om 
de 3 weken een persoonlij-
ke sessie ingeboekt worden. 
Hier wordt dan het trainings-
programma waar nodig bij-
gesteld naar aanleiding van 
de resultaten. Ook de leden 
van de club kunnen vanaf 1 
januari een persoonlijke trai-
ningssessie inboeken, een 
betere start in het jaar kan je 
eigenlijk niet hebben.
“We zijn er van overtuigd dat 
het systeem gaat werken, 
het is een goede stok ach-
ter de deur en voor ons is 
het mooi als leden hun voor-
uitgang merken en doelstel-
lingen behalen”, aldus Wou-
ter Brans mede eigenaar FM 
HealthClub.

Meer weten over het sy-
steem? FM HealthClub houdt 
zaterdag 2 januari en zon-
dag 3 januari van 9.00 uur tot 
16.00 uur een Open Week-
end.  
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Wouter Brans: “Met het nieu-
we begeleidingssysteem wil-
len we nog meer bereiken met 
onze leden.”

Online je eigen persoonlijke 
sportcoach reserveren?

500 euro voor volière op de Kinderboerderij
Heemstede – Bij de her-
opening van De Koning 
COOP aan de Glipperdreef 
105  eind april dit jaar wer-
den vrienden, familie en re-
laties gevraagd om geld te 
geven voor een goed doel in 
plaats van bloemen. De vo-
lière van de Kinderboerde-
rij sprak wel aan, zeker na 
de vogelgriep die daar vo-
rig jaar heerste. Nieuw groen 
en een waterornament ston-
den op het verlanglijstje van 
de vogels. De beheerster In-
grid Schenk wist dat mooi 
te brengen bij Hetty de Ko-
ning van de COOP. Woens-
dagochtend kwam wethou-
der Heleen Hooij, samen met 
Ingrid Schenk  de cheque in 

ontvangst nemen van Hetty 
De Koning, die de totaal ver-
nieuwde supermarkt vol trots 
liet zien. Ietsje groter gewor-
den, vertaalt zich in een rui-
mere opzet en uitbreiding 
van de biologische afde-
ling had altijd al de specia-
le aandacht van meneer De 
Koning! Een nieuwe vloer en 
plafond geven ook een ruim-
telijk effect, maar het is voor-
al de vriendelijkheid en ser-
vice die de medewerkers van 
deze COOP in zich hebben. 
Al tientallen jaren, want ooit 
in 1929 begon Arie de Koning 
met zijn vrouw een winkel in 
aardappelen, groenten en 
fruit, nu heeft de derde gene-
ratie Ad en Hetty de Koning, 

een supermarkt met die er-
varingen in verse producten 
met een groeiend aandeel 
biologisch en ambachtelijk 
brood, dat toen heel gewoon 
was. Misschien komt de vier-
de generatie straks binnen. 
Zoon Niels heeft zijn stages 
bij andere COOP-winkels ge-
lopen. 

Ingrid Schenk is inmiddels 
500 euro rijker terug in de 
volière, waar de vogels vrolijk 
kwetteren en fladderen tus-
sen nieuw groen dat al aan-
geschaft is en badderen in 
hun waterornament. Het le-
ven is zo gek nog  niet tussen 
de Glip en de Vrijheidsdreef.
Ton van den Brink 

High Tea en sjoelen op ‘Dag van de rechten van de mens’
Heemstede - Op 10 de-
cember is het de ‘Dag van 
de rechten van de mens’. 
Een mooie symbolische dag 
waarop het ‘Platform Heem-
stede’ een High Tea organi-
seerde, waar vluchtelingen/
statushouders en diverse 
Heemstedenaren elkaar ont-
moetten om te horen wat er 
nou echt zou moeten gebeu-
ren. Het Platform bestaat uit 
een groep enthousiaste men-
sen die de ideeën die er le-
ven, om vluchtelingen in de 
gemeente een thuis-gevoel 
te geven, concreet vorm wil 
geven. Waar zijn de nieuwe 
inwoners bij gebaat en wat 
is er mogelijk hen te bieden? 
Maar vooral: van hen zelf ho-
ren waar ze behoefte aan 
hebben! Los van en ter aan-
vulling op het vele geweldige 
werk wat begeleidende coa-
ches van Vluchtelingenwerk 
doen in de families.

High Tea, dat klinkt erg 
Heemsteeds en deftig. Maar 
de middag in Casca aan de 
Molenwerfslaan was een ge-
zellig samenzijn in spijker-
broek met sjoelbak. Er was 
een officieel begin. Hoewel, 
officieel… Als het welkomst-
woord op een plastic krat-
je staand wordt uitgespro-
ken typeert dat de sfeer. Ni-
co Schulte Nordholt deed 
dat namens het Platform. 
Hij wees bijvoorbeeld op de 
prettige nauwe samenwer-
king met Casca. Vervolgens 
kreeg Aziz Azizi het woord 
namens Vluchtelingenwerk. 
Hij vertelde dat het de be-
doeling is dat er landelijk op 
vaste, symbolische, dagen 
bijeenkomsten als deze zul-
len komen. Daarna las Aziz 
een gedicht voor in een voor 
de Nederlanders onverstaan-
bare taal, maar de kern van 
de vertaling was duidelijk:

 “De mensheid is als één li-
chaam. Als een deel pijn 
doet, kan de rest niet onver-
schillig blijven.”
Caroline Heemskerk, werk-
zaam bij sociale zaken van de 
gemeente en tevens lid van 
het Platform, vertelde daar-
na dat er sinds 1998 zo’n 
350 vluchtelingen een plek in 
Heemstede hebben gevon-
den en dat zij ook de komen-
de tijd vol vertrouwen tege-
moet ziet.
Daarna was er taart en vlaai, 
sjoelen zoals eerder gezegd, 
knutselen voor kinderen en 
praten met elkaar in een on-
gedwongen sfeer. Er klon-
ken hier en daar geluiden 
van: kunnen we dit niet el-
ke maand doen? Een vaste 
ontmoetingsplek op een vas-
te tijd? Het Platform zet het 
ongetwijfeld op de volgende 
agenda.
Khaled, de vaste columnist 

van deze krant zal zijn im-
pressie van de middag geven 
in zijn column.





Heemstede - De pianis-
ten Mariana Izman en Pie-
ter-Jelle de Boer presenteren 
de mooiste midwinterpiano-
avond van het jaar in de Ou-
de Kerk. Op zaterdagavond 

19 december. Met kaarslicht 
uiteraard! Het tweetal trapt in 
de Oude Kerk af met de vari-
aties van Mozart, waarna Iz-
man vier impromptu’s van 
Schubert ten gehore brengt.
Na de pauze speelt De Boer 
Chopin en gezamenlijk be-
sluiten zij het concert met de 
Fantasie van Schubert. Deze 
twee gelauwerde pianisten 
wonnen als duo tien jaar ge-
leden de Vriendenkransprijs, 
die tegenwoordig door het 
leven gaat als Dutch Clas-
sical Award. De aanvang is 
20.15 uur en de entree: 21,- 
euro. Kaarten via
www.podiaheemstede.nl
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Wij komen tezamen!
Harmonie St. Michael en zangkoor 
In Between samen in concert
Heemstede – In Between, 
het `vrolijke` zangkoor van 
de St. Bavo aan de Heren-
weg zingt ongeveer een keer 
per maand tijdens een vie-
ring in de Bavokerk. `Buiten 
de deur` zingen ze alleen als 
het leuk is en uitkomt, zoals 
tijdens het Haarlemse Koren-
lint. Met een repertoire dat 
bestaat uit Engelse hymnes, 
gospels. Liederen uit Taize 
en Iona, popsongs met een 
boodschap en tijdens vierin-
gen liturgische gezangen in 
meerdere talen onder leiding 
van dirigente Nelly Geerlings. 
Meestal wordt het koor be-
geleid op de piano door Ali-
na Konstantinova, nu met 
een Harmonie St. Michael 
met zo`n 45 man, dat is wel 
heel bijzonder. Dirigent John 
Brouwer begon met een sa-
menzang `Wij komen teza-
men` waarbij iedereen gelijk 
zijn of haar bijdrage kon le-

veren. Het kerstgevoel groei-
de. Vrolijk werd het zelfs met 
nummers als Hallelujah en 
Rudolf the Red Nosed Rei-
deer. Ontroerend klinkt altijd 
het Silent Night en Midden in 
de Winternacht.
Het concert was gratis toe-
gankelijk, maar er was wel 

een deurcollecte voor het 
Rode Kruis afdeling Haarlem. 
Zij zetten zich in om vluchte-
lingen een thuis te geven en 
waar nodig te ondersteunen. 
Daar zingt In Between en 
speelt de Harmonie St. Mi-
chael graag voor.
Ton van den Brink 

Nieuwe basiscursus EHBO vanaf januari                                                                                                                
Heemstede - Zoals ieder jaar start de 
EHBO-vereniging in Heemstede ook dit sei-
zoen 2016 een nieuwe basiscursus EHBO, 
op haar vaste locatie in de Crayenester-
school in Heemstede. De eerste les vindt 
plaats op donderdag 7 januari 2016. De les-
sen duren van 20.00 tot 22.00 uur.
Een ongeluk zit in een klein hoekje, thuis, 
op school, op het werk of bij de sportver-
eniging. Om de gevolgen van een onge-
luk zo klein mogelijk te houden is snelle ac-
tie noodzakelijk. En juist daarvoor is kennis 

van EHBO een absolute aan rader. Wilt u 
deelnemen aan de nieuwe cursus? Een en-
thousiast en gemotiveerd team van vrijwil-
ligers staat klaar voor het begeleiden van 
een nieuwe groep cursisten. Zet uw goe-
de voornemens nu in daadwerkelijke actie 
en meld u aan voor de cursus.  Voor op-
gave of meer informatie kunt u terecht bij 
de secretaris van EHBO Heemstede, Karla 
Groen, 023-5362482 of karlagroen@planet.
nl Of kijk op de website:
www.ehboheemstede.nl.

Verteltheater Oorlog en Vrede in Heemstede
Heemstede - Met live pia-
nomuziek, songs in het Rus-
sisch, vertellingen, voordrach-
ten en geprojecteerde beel-
den brengen Marie-Thérèse 
ter Haar, Roy ter Haar en Ha-
jo Sanders een van de klas-
siekers uit de wereldliteratuur, 
Tolstoi’s Oorlog en Vrede, op 
het podium tot leven.
Dat gebeurt op maandag 21 
december in theater De Lui-
fel aan de Herenweg 96 te 
Heemstede. De aanvang is 
20.15 uur en toegang be-

draagt 22,50 euro. U kunt al-
leen kaarten kopen via de 
website www.empirique.nl 
of in de foyer van de Luifel 
vanaf 19.30 uur. Let op: con-
tant afrekenen; er is geen pin 
aanwezig die avond. 
De driehoeksverhouding tus-
sen Natasja, Andrej en Pierre 
is de rode draad in deze bij-
zondere multimediale voor-
stelling waarin het werk van- 
Tolstoi, Tsjaikovski en Ver-
esjagin samenkomt. Marie- 
Thérèse ter Haar is Rusland-

deskundige. Ze woonde ja-
renlang in Rusland, waar ze 
nog steeds een deel van het 
jaar verblijft. Vol vuur en pas-
sie kan ze vertellen over Rus-
land, Russische muziek en 
over de ziel van het Russi-
sche volk.
Roy ter Haar studeerde thea-
ter en opera aan het Conser-
vatorium van Amsterdam. Hij 
heeft op elk continent ter we-
reld gezongen en opgetreden
voor een even zo divers pu-
bliek. Van een privé-optreden 
voor expresident Bill Clinton 
tot het prestigieuze Prinsen-
grachtconcert in zijn thuisba-
sis Amsterdam.
Hajo Sanders is pianist, toet-
senist, muziekdocent en pro-
ducer. Hij studeerde klassiek 
piano aan deconservatoria 
van Amsterdam, Utrecht en 
Essen en jazz aan het conser-
vatorium van Hilversum.

Maria Izman.

Izman en De Boer:
twee gelauwerde pianisten

Sportinloop voor tieners
Heemstede - In de gymzaal aan de Van der Waalslaan 
gaan jongeren bij de sportinloop op vrijdag 18 decem-
ber het Superspel spelen! Dat gaan ze doen in twee groe-
pen: van 19.00 en 20.00 uur is het voor 11-14 jaar en van 
20.00 tot 21.00 uur voor 15+. Iedereen mag meedoen,  
entree gratis! 

Vera Bruggeman exposeert 
in Spaarne ziekenhuis

Heemstede - Per he-
den tot eind februari expo-
seert Heemsteedse kunste-
nares Vera Bruggeman in 
het Spaarne ziekenhuis te 
Hoofddorp. Zij toont er over-
wegend stadsgezichten van 
Haarlem en oud Heemstede. 
U kunt de werken bekijken 
op afdeling 63-67.
Haar werk is kleurrijk en veel-
zijdig. De meeste schilderij-
en zijn een feest der herken-

ning. Er hangen mooie wer-
ken van Haarlem maar ook 
zijn bollenvelden fraai op het 
doek gezet. Passie, vrijheid 
en kleur; de basisingrediën-
ten van het werk van Vera. 
Ze zegt: “In mijn vrije werk, 
de ‘Beeldgedichten’,  begin 
ik vanuit het niets en langza-
merhand ontstaat een beeld, 
dat meestal reflectie is van 
mijn ‘zijn’ op dat moment. “
Voor meer info www.verart.nl.

Mooie films
Heemstede - Bijna iede-
re week draait er bij Casca 
een film. Op woensdag 6 ja-
nuari is dat een dramafilm, 
over de strijd om een door de 
Oostenrijkse overheid in de 
Tweede Wereldoorlog in be-
slag genomen schilderij weer 

bij de rechtmatige eigenares-
se terug te krijgen. De film is 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede om 20.00 
uur, entree is 7,- euro. Film-
duur: 107 minuten. Reserve-
ren: maandag tot en met don-
derdag tussen 9 en 16 uur en 
op vrijdag tussen 9 en 12 uur: 
tel. (023)548 38 28 kies 1.
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Heemstede - Kunsthandel 
AmstelArt aan het Wilhelmin-
aplein 12 te Heemstede orga-
niseert een nieuwe expositie. 
Hier wordt werk getoond van 
Olga Gasparian. De expositie 
loopt tot en met 27 december 
en is vrijdag en zaterdag tot 
die tijd te bezoeken. Informa-
tie: 023-5219488,
06-24265057, info@amstel-
art.nl, www.amstelart.nl.

Olga Gasparian 
bij AmstelArt

Patrick Nederkoorn
(foto: Heleen Jonkman).

Heemstede - Nieuw aan het 
cabaretfi rmament is de jonge 
Patrick Nederkoorn. Hij ver-
weeft in zijn eerste avond-
vullende theatervoorstelling, 
Code Rood, persoonlijke ver-
halen met de actualiteit.
Deze columnist van Met het 
oog op morgen komt met dat 
programma op 18 december 
naar Theater de Luifel.
 Patrick Nederkoorn fi leert in 
zijn debuutprogramma Code 
Rood de participatiesamen-
leving. Zelf is hij -uiteraard- 
een geboren weldoener die 
niets liever wil dan voor an-
dere mensen zorgen.
Maar ondertussen vreest 
hij het ergste voor iedereen 
die níet door hem verzorgd 
wordt. Kunnen al die zwak-
ke schouders wel zo’n zware 
last dragen?
 
Met Code Rood maakte Pa-
trick een persoonlijk en ge-
engageerd programma. Het 
is een enerverende rit waar-
in veel gelachen wordt, voor-
al op die momenten waarop 
je het eigenlijk niet wilt.
Nederkoorn studeerde, net 
als onder anderen Pieter 
Derks en Louise Korthals, 
aan de Koningstheateraca-
demie in Den Bosch.
Hij is vaste moderator aan de 
Academie voor Leiderschap 
en hij treedt regelmatig op 
als dagvoorzitter, presenta-
tor of zanger van kleinkunst-
nummers.

Tevens is hij bedenker van De 
Stand van Zaken, een actu-
ele talkshow in verschillen-
de theaters, waarin hij lokale 
prominenten aan zijn stam-
tafel ontvangt. Ook is Neder-
koorn heel actief op radio-
gebied. Elke eerste zaterdag 
van de maand spreekt hij een 
column in Met het oog op 
morgen; telkens over een on-
derwerp dat heel (politiek) 
Nederland bezighoudt.
Als (gast)tekstschrijver werkt 
hij mee aan het programma 
Spijkers met koppen.
 
De aanvang is 20.15 uur en 
de entree bedraagt 17,50 eu-
ro.
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede,

Meet & Greet schrijfster Anke Kranendonk
Heemstede - Op zaterdag 
19 december is er een Meet 
&Greet met de Haarlemse 
schrijfster Anke Kranendonk 
bij Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 in Heemstede. 
Vanaf 15.00 uur signeert An-
ke haar boek ‘Altijd vrolijk’.
 
“Begin jaren zestig bekeer-
den mijn ouders zich tot de 
Pinkstergemeente en binnen 
afzienbare tijd waren wij een 
voorgangersgezin dat vol-
ledig in het teken stond van 
een toegewijde geloof in God 
en de duivel. Toen ik een jaar 
of acht was en de houten 
klapstoelen in de huiskamer 
klaarzette voor de dienst die 
gehouden zou worden, dacht 
ik twee dingen: Hoe kom ik 
hier later ooit uit? En: Al-
les wat hier gebeurt moet ik 

goed onthouden om er later 
over te kunnen verhalen.”
 
Anke heeft over een periode 
van zeventien jaar aan Altijd 
Vrolijk gewerkt. Ze schreef 
ook jeugdboeken. 

Over Altijd Vrolijk: “Ik had de 
tijd nodig, ik moest het aan 
de kant leggen om het te la-
ten rijpen, om mijn loyaliteits-
gevoelens jegens anderen tot 
redelijke proporties terug te 
brengen. Ik wilde geen een-
dimensionaal afrekenboek 
schrijven, ik wilde niet vanuit 
de angst schrijven hoe hui-
dige gemeenteleden moge-
lijk op de roman zouden re-
ageren en daarbij was ik me 
ervan bewust dat mijn idee 
over religie veranderde met 
de jaren.”
Het verhaal kent autobiogra-
fi sche aspecten die zij gemo-
delleerd heeft naar een ro-
man die handelt over bevlo-
genheid, ambitie, geloof en 
familie.
Aanvang 15.00 uur en de toe-
gang vrij.

Heemstede - Op zondag 20 
december is er een wijnproe-
verij met Nicolaas Klei van 
15.00 tot 17.00 uur bij Boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 in Heemstede.
Nicolaas Klei publiceerde 
dit najaar de Omfi etswijn-
gids 2016 – een gids met wij-
nen van supermarkten, na-
tuurvoedingswinkels, Hema, 
Marqt en Gall & Gall.
Je zou gerust kunnen bewe-
ren dat Nicolaas Klei Neder-
land wijn heeft leren drinken. 
Toch is de gids van Klei ook 

dit jaar weer onmisbaar: nog 
altijd staan er schreeuweri-
ge, naar zuurtjes smakende 
weggietwijnen in het schap, 
of veel te dure, quasi-sjie-
ke, en heel veel suffe wijnen. 
Om het kaf van het koren te 
scheiden is Klei wederom 
zijn kelder in gedoken, waar 
hij vele honderden wijnen 
heeft geproefd. Hij doet hier-
van verslag in zijn even nut-
tige als onderhoudende no-
tities, waarover Sylvia Witte-
man zich liet ontvallen: ‘Op-
windend, op het erotische af.’

Met proeverij, bij boekhandel Blokker 
Meer weten over Omfi etswijn

Aanvang 15.00 uur – toegang 
vrij - in samenwerking met 
Gall & Gall Heemstede.

 

Een brief van de postbode
Papieren zegeningen

Deze maand wordt u weer 
overspoeld door kranten- 
en reclamebezorg(st)ers 
die u een goed Nieuw-
jaar komen wensen. Om u 
een hart onder de riem te 
steken: hoe meer u geeft, 
hoe meer u volgend jaar 
zult ontvangen. Tenminste, 
dat is het idee dat aan het 
gebruik ten grondslag ligt. 
Bij onze verre voorouders 
trokken op hoogtijdagen 
priesters en priesteres-

sen langs de huizen, met medeneming van hun goden of go-
dinnen; als symbool, als beeld, of als mens die hem of haar 
verpersoonlijkte. (Kent iemand nog ‘de fi ere pinksterblom’?) 
Hiermee brachten zij de weldadige invloed van de godheid 
naar de bewoners,  en in ruil hiervoor kregen ze gulle gaven. 
Hoe guller de gaven, hoe groter de te verwachten goddelij-
ke zegeningen. Bij ieder huis werd dan een lied gezongen in 
de trant van: ‘mogen uw koeien staarten hebben en uw meis-
jes rokjes aan.’ 

Nou ja, vast zegenrijker dan dat, maar u begrijpt naar welk 

hedendaags erfgoed ik verwijs. Onze Sint Maarten-gan-
gertjes gaan nog steeds langs de huizen, compleet met lied, 
en brengen ons ieder hun zegenend licht in de winterse duis-
ternis. En ze krijgen daarvoor gulle gaven: snoepjes of man-
darijnen. Onze krantenbezorgers, onderdeel van dezelfde er-
fenis, zijn minder spiritueel. Ze zingen niet, en in tegenstelling 
tot goden, priesters en licht, kunnen zij ons ook niet zegenen; 
als gewone stervelingen kunnen ze ons alleen maar het goe-
de wensen: een gelukkig Nieuwjaar. En dáár betalen we ze 
strikt genomen voor; niet voor alle bezorgde kranten en fol-
ders, maar voor ons geluk in het nieuwe jaar.

 Ten laatste bezorgt de post nog kleine zegeningen op papier, 
oftewel kerst- en nieuwjaarskaartjes. Hiervoor wordt geen 
geld of snoep verwacht, maar eenzelfde papieren wens te-
rug. Ik zeg bewust ‘papieren’, want ikzelf voel geen zegening 
uitgaan van een email met foto. 
Ik zie natuurlijk wel het voordeel voor de verzender; mijn ei-
gen kerstkaart-met-nieuwsbrief gaat ook niet ieder jaar zon-
der slag of stoot de deur uit. Of op tijd. Al vind ik dat laat-
ste van minder belang; ik ga er zelf vanuit dat wat ik laat bin-
nenkrijg wel extra veel moeite zal hebben gekost. En voor elf 
maanden met goede wensen in plaats van twaalf haal ik mijn 
neus niet op.

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Column

Code Rood
in Theater de Luifel
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1505 kilo gewichtsverlies levert 10.966 euro op
Fit4lady in actie voor Hartstichting
Heemstede - Fit4lady orga-
niseerde in oktober en no-
vember van dit jaar op haar 
15 locaties een Najaars Af-
slank Onderzoek en draagt 
daarmee bij aan onderzoek 
naar vrouwen en hart- en 
vaatziekten. Hart- en vaat-
ziekten vormen doodsoor-
zaak nummer 1 bij vrouwen. 
Gezond leven verkleint de 
kans op hart- en vaatziekten. 
Een gezond leefpatroon, de 
juiste  voeding en voldoende 
beweging houden het hart 
gezond. Op de sportscholen 
voor vrouwen van Fit4lady 
hebben in totaal bijna 1100 
vrouwen deelgenomen aan 
het onderzoek.
Doel was om resultaat te ha-
len door, in vijf weken, te 
werken aan gewicht en ge-
zondheid.
 
De resultaten van het totale 
onderzoek werden vrijdag 11 
december door de eigenaar 
van Fit4lady, Arina van Dam-
me, bekend gemaakt aan de 
Hartstichting. Tevens werd 
de cheque overhandigd. Elke 
deelneemster heeft 10,- euro 
gedoneerd aan de Hartstich-
ting en specifiek aan onder-
zoek naar hart- en vaatziek-
ten bij vrouwen.
 
Door in 5 weken tijd doelge-
richt te werken aan gewicht 
en gezondheid zijn de deel-
neemsters in totaal 1505 kilo 
in gewicht afgevallen.
 
Gemiddeld hebben zij gedu-
rende 5 weken 2 x per week 
getraind bij Fit4lady. De re-
sultaten zijn positief te noe-
men. In 90% van de gevallen 
voelen de deelneemsters zich 
veel fitter, hun vetpercenta-
ge is verminderd en ook het 
gewicht. Dit is bereikt door 
te gaan sporten en gezon-

der te gaan eten. Voor veel 
vrouwen was deelname aan 
het onderzoek een eerste op-
stap naar een gezonder leef-
patroon.

“Wij zijn erg blij met deze 
succesvolle actie van Fit4La-
dy en willen alle deelnemers 
hartelijk bedanken. Er over-
lijden nog te veel vrouwen 
onverwacht, omdat hartpro-
blemen niet op tijd zijn her-
kend. Dat moet veranderen. 
Daarom financiert de Hart-
stichting onderzoek naar 
het eerder herkennen van 
hart- en vaatziekten bij vrou-
wen.
 
Door vrouwen, voor vrouwen
Fit4lady heeft op dit mo-
ment 15 clubs in Nederland. 
Fit4lady is de grootste Ne-
derlandse fitnessketen voor 
vrouwen en werkt samen 
met De Hartstichting. Dit jaar 
werd Fit4lady voor de 2e keer 
verkozen tot Beste Fitness- 
keten.

GSV-leden met lotenverkoop doen goede zaken
Heemstede - In september krijgen de 
jeugdleden van sportvereniging GSV Heem-
stede een boekje mee naar huis om loten 
te verkopen. Dit is een landelijke actie om 
sportverenigingen een financiële injectie te 
geven. Ook GSV Heemstede heeft deze fi-
nanciële hulp hard nodig om de begroting 
rond te krijgen. Veel leden hebben hier ge-
hoor aan gegeven en zijn vol goede moed 
langs ouders, oma’s, opa’s familieleden en 
natuurlijk de buren gegaan. Vooral diege-
ne die langs de deuren was gegaan scoorde 
het hoogst met als topverkoopster Eline van 
Oorsouw die 220 loten wist te verkopen, ge-
volgd door Cindy Lammerse met 115 stuks. 
Alle meisjes en jongens die meer dan 10 lo-
ten hadden verkocht mochten op de tram-
polines van het Freestyle-sportcenter in Hil-

legom springen. In 4  groepen  werd ge-
sprongen op de trampolines, tumblingmat, 
valkuil, gevuld met blokken schuimrub-
ber en de schuine wand. Vooral dit laatste 
was een leuk en gewaardeerd onderdeel. 
Met hulp van Mirre en Eva liep je tegen de 
muur omhoog en maakte een salto achter-
over totdat je het helemaal alleen deed! Ge-
weldig zo’n ervaring en zeker een stimulans 
om het volgend jaar weer te doen.
Dinsdag 15 december krijgt het sectiebe-
stuur een grote cheque van de grote club-
actie. Dit geld zal zeker worden gebruikt om 
de uitvoering in april tot een groot succes 
te maken. Heeft u ook losse loten gekocht? 
0Op donderdag 10 december is de uitslag 
bekendgemaakt. Deze is te vinden op:
www.groteclubactie.nl.

HBC G1 - KGB G1  9-8
And the winner is...
Zo tegen het eind van het jaar komen er aller-
lei verkiezingen en lijstjes van toppers en “de 
beste van...”. Een kalenderjaar is echter anders 
dan een voetbaljaar maar toch wil ik deze keer 
eens mee doen met dit fenomeen voor het 
G-team.

Bij verkiezingen zijn er altijd een aantal geno-
mineerden en niet genomineerden. Die laat-
ste zijn: Ashwin, Thomas en Davy: zij doen 
wegens ziekte, blessure en andere verplich-
tingen niet mee. 

Wel genomineerd zijn:
Arjen: met 4 doelpunten is dat direct een 
topper in de lijst; Gert-Jan: had zijn emotie 
goed onder controle, kwam daardoor meer 
aan voetballen toe en scoorde zodoende het 
2e doelpunt; Jeroen: was zeker in de 2e helft 
door de ruimte die hij kreeg en met zijn in-
zet een plaag voor de tegenstander; Rick: 
was niet de beste met afstand maar wel van 
afstand. Tot 3 keer toe had de keeper geen 

verweer op zijn afstandsschoten. Maakte in 
de laatste minuut een haast fatale vergis-
sing; Martijn: maakte het altijd belangrijke 1e 
doelpunt, overloopt de tegenstander regel-
matig en zichzelf iets te veel; Frank: vandaag 
ook weer sterk aan de bal en op meerdere 
plaatsen inzetbaar; Maarten: bewijst met zijn 
goede vorm dat hij steeds beter in het team 
past; Liban: dekt de hele linkerkant af en 
doet een pass met buitenkant links heel sim-
pel lijken; Denzel: is sturend, blokkend, sti-
mulerend en met een goede timing en pas-
sing een rustpunt centraal achterin; Sebasti-
aan: heer en meester in zijn doelgebied. Pak-
te haast alle ballen, zowel in de lucht als over 
de grond. Stopte in de laatste minuut zelfs 
de penalty en redde daarmee de drie punten 
voor het team. 

Unaniem heb ik besloten dat Sebastiaan de 
winnaar is van vandaag. Daar komt in 2015 
niemand meer overheen.
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Paal en perk aan
vuurwerk afsteken

Na het zwartepieten vraagstuk krijgen we nu het vraag-
stuk over het verbod op het afsteken van vuurwerk. Tal 
van gemeentes in ons land hebben al aangekondigd dat 
er alleen op vastgestelde plaatsen vuurwerk afgestoken 
mag worden. In onze gemeente is er nog geen discus-
sie gaande over dit onderwerp, maar men zou het toch 
in overweging moeten nemen om hier paal en perk aan 
te stellen. Het zijn geen rotjes en vuurpijlen meer, maar 
bommen en raketten die men nu tijdens de jaarwisseling 
afsteekt. Ook over het feit dat men zich niets van de vast-
gestelde tijden aantrekt en al dagen van te voren begint 
met vuurwerk afsteken mag je je toch afvragen of dit in 
onze gemeente nog een draagvlak heeft.
Natuurlijk mogen wij deze traditie niet aan ons voorbij 
laten gaan, maar beperken van de situatie zoals die nu 
is hoeft geen straf te zijn, in tegendeel zelfs , er zullen er 
velen zijn die dit zeker kunnen waarderen, zowel mens 
als dier!
Bert Kruithof, Heemstede

Lezers schrijven ons
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‘Laat inbrekers hun slag niet slaan’
Feestdagen trekken ongenode gasten

“Traditiegetrouw worden de 
meeste inbraken in decem-
ber en januari gepleegd”, 
weet Lilian Tieman. Zij is ad-
viseur Woninginbraak bij 
het Centrum voor Criminali-
teitspreventie en Veiligheid 
(CCV).  “Cijfers van 2010 tot 
2014 laten zien dat er tijdens 
de feestdagen anderhalf tot 
twee keer zoveel wordt inge-
broken. Kerst en oudejaars-
dag behoren daarmee tot de 
dagen waarop in Nederland 
de meeste inbraken plaats-
vinden. ”
Bewoners zijn tijdens de 
feestdagen vaak langere tijd 
van huis, vooral tijdens de 
avonduren. “Terwijl wij ge-

zellig met familie en vrienden 
pakjesavond vieren, aan het 
kerstdiner zitten of met el-
kaar het jaar uitluiden, slaan 
inbrekers hun slag”, licht Tie-
man toe. “Wat een mooie 
avond had moeten zijn, ein-
digt dan in een hoop narig-
heid.”

Preventieadvies
Met een paar simpele maat-
regelen kun je de kans op 
een inbraak al aanzienlijk 
verkleinen. Om te beginnen 
moet je de woning bij vertrek 
natuurlijk zorgvuldig afslui-
ten. Daarnaast is het volgens 
haar van groot belang dat de 
woning na vertrek een be-

woonde indruk maakt. “Laat 
wat glazen op tafel staan. 
Laat in en om het huis lam-
pen branden. Gebruik geen 
klein lichtje om te doen of u 
thuis bent; daar prikken in-
brekers wel doorheen. En laat 
bijvoorbeeld ook op de bo-
venverdieping een lamp aan.”
Voor een uitgebreid preven-
tieadvies kunnen bewoners 
contact opnemen met een 
PKVW-bedrijf. PKVW staat 
voor Politiekeurmerk Veilig 
Wonen.
Tot slot: “Maar liefst ruim 80 
procent van alle heterdaad 
aanhoudingen wegens wo-
ninginbraak, is te danken aan 
de alertheid van omstanders. 
Buren hoeven niet te schro-
men om hiervoor 112 te bel-
len. De politie komt liever een 
keer voor niks, dan dat een 
inbreker ontkomt omdat be-
woners besluiten om niet te 
bellen.”

Regio - Rommel de bommel wat een gestommel, daar 
op de zolder… Het klinkt als de eerste regel van een 
vrolijk Sinterklaasliedje. Maar in werkelijkheid zou het 
in deze tijd van het jaar net zo goed over een inbre-
ker kunnen gaan. 5 december, de kerstdagen en oude-
jaarsdag blijken populaire dagen om in te breken.

Met voorzieningen voor slechtzienden

Haltes met actuele reisinformatie
Regio - Bushalte-displays 
met actuele reisinforma-
tie. Ze zijn uniek in Neder-
land omdat ze naast actue-
le reisinformatie ook zijn uit-
gerust met een audiovoorzie-
ning voor slechtzienden én 
een stoplamp.Daarmee kan 
de reiziger ook in het don-
ker de aandacht van de bus-
chauffeur trekken. Ook zijn 
de haltedisplays duurzaam, 

de energie komt van zon-
necellen. Bij 370 bushaltes 
in Noord-Holland komen dit 
soort haltedisplays, bij haltes 
met meer dan 20 instappers 
per dag. Nog voor het einde 
van het jaar zijn ontbreken-
de haltevoorzieningen, zoals 
abri’s, infovitrines, fietsen-
stallingen of afvalbakken op 
deze 370 bushaltes geplaatst. 
De provincie Noord-Hol-

land realiseert de ontbreken-
de haltevoorzieningen sa-
men met 30 gemeenten. De 
gemeenten worden eige-
naar van de haltevoorzienin-
gen en nemen het beheer en 
onderhoud van de haltevoor-
zieningen voor hun rekening. 
De provincie plaatst de halte-
displays en financiert de door 
de gemeenten aan te bren-
gen voorzieningen.

IJs op het raam.

Winterexpositie met Heemsteedse kunstenaars
Regio - Onder het motto: de 
leukste en snelste manier om 
Kunst als KerstKado te ko-
pen, in te pakken en cadeau 
te geven, vindt gedurende de 
maand december een ver-
kooptentoonstelling plaats in 
de sfeervolle expositieruim-
te op de 1e verdieping van 
De Waag aan het Spaarne 
te Haarlem. Circa 75 kleine-
re kunstwerken worden voor 
prijzen van 25.- tot maximaal 
250.- euro te koop aangebo-
den. Ter gelegenheid van de-
ze winterexpositie is de Waag 
in een warme, behaaglijke 
kerstambiance gehuld. Ook 
werk van Heemsteedse kun-
stenaars is daar te koop.
Het gaat om schilderijen, ke-
ramiek en beelden. 
 
U kunt er terecht t/m donder-
dag 24 december. De ope-
ningstijden van deze ten-
toonstelling zijn donderdag 

t/m zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Tijdens deze expo-
sitie is de Waag eveneens ge-
opend op woensdag 16 de-
cember, dinsdag 22 decem-
ber en woensdag 23 decem-
ber. De feestelijke opening 
waarbij, onder het genot van 

een glas gluhwijn, kerstliede-
ren met muzikale begeleiding 
ten gehore worden gebracht 
vindt plaats op zondag 13 de-
cember om 16.00 uur.
Zie ook www.kzod.nl en  
www.facebook.com/kunst.
zijonsdoel.

Kerstmatinee Popkoor
‘Just for Fun’

Regio - Op zondag 20 december verzorgt popkoor Just 
for Fun uit De Zilk met Harmonie St. Michaël uit Heem-
stede en soliste Annemieke van der Ploeg een optreden 
in de Duinpan, Sportlaan 34 De Zilk. Het wordt een uniek 
en hedendaags kerstoptreden. Er is een veelzijdig reper-
toire ingestudeerd, variërend van sfeervolle nummers tot 
swingende hedendaagse Christmassongs. Soliste Anne-
mieke van der Ploeg is een veel gevraagde musicalster uit 
onder andere Sister Act. Het concert duurt van 15.00 tot 
17.00 uur. De entree is 6 euro. Voor informatie of het be-
stellen van kaarten neemt u contact op met José Kruiper-
Apswoude, via 06-4009 3258 of info@justforfundezilk.nl.

St. John’s College Choir 
uit Cambridge

Regio - Op zondag 20 de-
cember om 20.00 uur kunt 
u in de kerstversierde, ge-
restaureerde en verwarmde 
Kathedraal St. Bavo aan de 
Leidsevaart (Haarlem) genie-
ten van het St John’s College 
Choir uit Cambridge.
Het wereldberoemde koor, 
één van Engelands meest 
vermaarde koren, is in Ne-
derland voor een tournee. Het 
koor bestaat vanaf 1670 en 
zingt voor de hoge stemmen 
nog altijd met jongens. Deze 
jongens (8-12 jaar) moeten 
naast een uitmuntende stem 
ook beschikken over vol-

doende schoolvaardigheden 
om naast het vele zingen ook 
hun opleiding te kunnen vol-
tooien. Daarbij spelen ze ge-
middeld ook twee instrumen-
ten. De mannen van het koor, 
in de leeftijd van 18-22, stu-
deren aan de universiteit van 
Cambridge. Op het program-
ma staat een mooi aanbod 
aan prachtige kerstmuziek.
Kaartverkoop (25,-) vindt 
plaats via www.bavoconcert.
nl, bij de VVV aan de Grote 
Markt te Haarlem en aan de 
deur van de Kathedraal op de 
avond van het concert (vanaf 
19.15 uur). 
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Heemstede – De nieu-
we naam van het samen-
werkingsverband van Cas-
ca en Welzijn Ouderen is WIJ 
HEEMSTEDE. Dit maakte de 
interim-directeur van Cas-
ca, Monique Klompé, maan-
dagochtend bekend. Er wa-
ren zestig reacties gekomen 
op de prijsvraag een nieu-
we naam te bedenken voor 
de nieuwe organisatie. Een 
naam met een boodschap en 
vertrouwen in de toekomst. 
Een naam die staat voor Wel-
zijn, Welbevinden om het le-
ven te ontwikkelen. Met een 
kloppend hart voor Heemste-
de met in het logo een rood 
hart, voor wie hulp vraagt, 
voor wie het zelf kan, voor 
wie helpen kan. Kortom, voor 
mensen op zoek en vrijwilli-

gers met antwoord. Als een 
sociaal makelaar ondersteu-
ning bieden, verbinden en or-
ganiseren. Voor jong en oud 
met nu 230 vrijwilligers die 
mogen uitgroeien naar 400. 
Waarvan er een aantal pro-
jectmatig aan de slag kun-
nen. 

Monique en teammanager 
Richard Witte spreken over 
een versterking van het hui-
dige dagbestedingsproject 
waardoor een ruimere bezet-
ting mogelijk is. Men denkt 
aan een laagdrempelige in-
loop voor senioren als een 
Vrolijke Vrijdag, zoals die nu 
al op de woensdag gehou-
den wordt in de Pauwehof. 
Inzet van jongeren bij een 
project als het collecteren bij 

de Dickens Markt bij de ker-
ken afgelopen zondag. Het 
samen boodschappen doen, 
het opzetten van een Maat-
jesproject, tijd voor 2, gericht 
op ondersteuning van men-
sen met psychosociale pro-
blematiek. Het verbreden van 
de inzet van administratie-
ve thuishulp en het verster-
ken van vrijwilligersvervoer. 
Het maken van een dien-
stenwebsite, c.q. een digi-
taal platform, gericht op bu-
renhulp en vrijwilligersinzet. 
In het weekend inloopactivi-
teiten organiseren voor kin-
deren en jongeren met een 
beperking. Een groter dien-
stenaanbod voor senioren. 
Zomerkampen voor jonge-
ren, sportdagen voor senio-
ren, laagdrempelige culturele 

Vlnr: Richard Witte, Monique Klompé, Serge Walter en Mirjam 
Dik.

Heel veel reacties op de ‘naam’prijsvraag
WIJ HEEMSTEDE, nieuwe naam samenwerkingsverband 
Casca en Welzijn Ouderen

Heemstede - Er is ook dit 
jaar weer genoeg gelegen-
heid om Kerstmis mee te vie-
ren in de kerk aan het Val-
kenburgerplein.
Het begint op kerstavond, 
donderdag 24 december. Om 
19.00u. is er een Gezinskerst-
viering waarbij het kerstver-
haal wordt gelezen en ge-
speeld en kerstliedjes wor-
den gezongen. Diaken van 
Peperstraten gaat daarbij 

voor. Om 22.30u. is de gezon-
gen Nachtmis met kardinaal 
Simonis en Diaken van Pe-
perstraten en met medewer-
king van het Parochieel Koor.
Zowel op Eerste als op Twee-
de Kerstdag is er om 10.00 
uur een Eucharistieviering.
Ook op Nieuwjaarsdag is er 
om 10.00u. een Eucharistie-
viering, met Pastoor Quad-
vlieg.
Van 28 tot en met 31 decem-

ber en op 2 januari is er in 
de kerk een tentoonstelling 
van kerstgroepen. Uit een 
paar particuliere collecties is 
een keuze gemaakt van bij-
zondere kerststallen die u in 
alle rust kunt bekijken.

De tentoonstelling is te be-
zichtigen van 14.00  tot 16.00 
uur. Er wordt gezorgd voor 
warme chocolademelk, kof-
fie, thee en een kerstkransje. 

en kunstzinnige activiteiten 
door en voor jongeren. Het 
opzetten van een woonmarkt 
voor senioren, in samenwer-
king met Elan en Kontext en 
aansluiten bij en ondersteu-
nen van Buurtinitiatieven. 
Als teammanager is aange-

steld Richard Witte. Daniel-
le de Haan en Sascha Prins 
doen PR met vrijwilliger Pim 
Prins. Mirjam Dik verzorgt de 
administratie. Voorlopig fun-
geert nog als interim-direc-
teur, Monique Klompé.
Ton van den Brink 

Kerstmis Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk

Lezing over 
Het Kennis 

Boek
Heemstede - Op zater-
dag 26 december wordt 
aan de Dr. J.R. Thorbec-
kelaan 29 in Heemstede 
om 12.00 uur  een lezing 
gegeven over Het Kennis 
Boek.

De mensheid is in een ver-
sneld evolutieproces te-
rechtgekomen. Het Kennis 
Boek  bevat ‘kosmische 
kennis met een hoge fre-
quentie’. 

Tijdens de lezing wordt 
verteld over het ontstaan 
en doel van het Kennis 
Boek. Toegang is gratis. 
Nel Bijlmer van Stichting 
Het Kennis Boek verzorgt 
de lezing.

Voor aanmelden en meer 
info: 06-24759460 of 023-
5338076.

“Fotograferen is kijken!”
Nieuwe expositie Raadhuis geopend
Heemstede – In een oud 
bos als Groenendaal komt er 
een einde aan sommige bo-
men altijd nog onverwacht. 
Vakmensen zien dat de beu-
ken op de Torenlaan na 150 
jaar ziek worden en plaats 
moeten maken voor jonge-
re aanplant. Jammer, ze-
ker nu op de Vrijheidsdreef 
de meeste kastanjebomen 
het loodje gelegd hebben. 
Voor Geek Zwetsloot van fo-
toclub De Luifel was de To-
renlaan een mooi object om 
met zijn amateurfotografen 
een van de mooiste en oud-
ste lanen van Groenendaal 
te fotograferen. Nu kan het 
nog. De Torenlaan loopt van 
de ingang van de Herenweg 
bij pannenkoekhuis de Ko-
nijnenberg naar het scou-
tinggebouw van WABO en 
had vroeger zicht op de Ou-
de Kerk, vandaar de naam 
Torenlaan. De OLVH kerk aan 
de Valkenburgerlaan bestond 
toen nog niet. De laan wordt 
na het kappen van de beu-
ken wel weer beplant, maar 
veel mooier kan het voorlopig 
niet worden. De amateurfo-
tografen hebben hun lessen 
van Zwetsloot mooi in prak-
tijk kunnen brengen. Onder-
werp kiezen, van een close 
up of een totaalbeeld, men-
sen, honden of Hooglanders 
erbij? Tijdstip kiezen, dag, 
nacht of schemering, lichtval, 
en, heel belangrijk, het kader 
bepalen. Geek Zwetsloot be-
nadrukt: “fotograferen is kij-
ken!” Dat moet je leren! Met 

de hedendaagse techniek is 
veel te manipuleren, maar de 
mooiste foto’s maak je in je 
fototoestel, niet op je compu-
ter. Dat was vroeger nog be-
langrijker toen aan fotografe-
ren nog een prijskaartje zat. 
Nu kiek je voor het vaderland 
weg, maar maak je nog geen 
foto’s. Ga maar kijken in de 
Burgerzaal van het Heem-
steedse Raadhuis, waar ie-
dere cursist twee foto’s heeft 
hangen, allemaal met ande-
re kijkjes op hetzelfde onder-
werp, een oude beukenlaan. 
De expositie werd woens-
dagmiddag geopend door 
Marieke Reehoorn, voorzitter 
van de Vereniging Vrienden 
van Wandelbos Groenendaal. 
Zij vond het prachtig dat de-
ze oude laan met een lange 
geschiedenis, zo mooi voor 
later is vastgelegd, een mooi 
onderwerp voor de Histori-
sche Vereniging Heemstede 
Bennebroek.  Nog te zien tot 

29 januari 2016 in de Burger-
zaal vanhet Raadhuis tijdens 
de kantooruren.

Voor meer informatie over 
de fotoclub De Luifel kunt 
u terecht bij Casca en Geek 
Zwetsloot, geek@planet.nl,
tel: 06-50232578.
Ton van den Brink 

Bijna 1000,- 
voor MS

Heemstede - Tijdens de col-
lecteweek van het Nationaal 
MS Fonds is het mooie be-
drag van 922,- euro in Heem-
stede opgehaald.
Het opgehaalde collectegeld 
wordt besteed aan onder-
zoek (voor een beter leven nu 
en een toekomst zonder MS), 
begeleiding en voorlichting
U volgend jaar ook als collec-
tant? Bel het Nationaal MS 
Fonds, 010-591 98 39 of kijk 
op www.nationaalmsfonds.nl.

Deze jongens hebben met 
hun moeder meegecollec-
teerd!
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Nieuw leven voor 
Kampioenschap van Heemstede
Heemstede - Voetbalclubs 
uit Heemstede gaan op 20 
december strijden om het 
Kampioenschap van Heem-
stede: De Heemstede Cup 
2015.
In een grijs verleden streden 
de voetbalclubs uit Heemste-
de om het kampioenschap 
van Heemstede in de zaal, 
in de Groenendaalhal werd 
met dames- en herenteams 
gespeeld. Een greep uit de 
deelnemers: Tum Tum, Ben 
Sleeman, Jantje Toledo en 
Rut Lommerse.
De huidige trainer van hfc 
Heemstede, Amir Sadydoust, 
liep al enkele jaren met idee 
om het kampioenschap van 

Heemstede nieuw leven in 
te blazen. Na contacten met 
RCH, HBC en VEW wordt 
op zondag 20 december het 
eerste kampioenschap van 
Heemstede gespeeld op 
het Sportpark Groenendaal 
op de velden van VEW/hfc 
Heemstede. 

De eerste zondagelftallen 
van RCH (4e klasse), HBC 
(4e klasse), hfc Heemste-
de (5e klasse) en het  zater-
dag elftal van VEW (4e klas-
se) gaan in korte wedstrijdjes 
proberen het kampioenschap 
binnen te halen.
De wedstrijden starten om 
13.00 uur.

Trainer Amir Sadydoust van HFC Heemstede met een gedeel-
te van zijn selectie.

HBC tennis al 30 jaar een club uit duizenden
Heemstede - Op 11 decem-
ber vierde tennisvereniging 
HBC het 30-jarig bestaan. De 
gemoedelijkheid en vriend-
schap komen je tegemoet als 
je het complex betreedt. De 
vele vrijwilligers laten de ver-
eniging draaien als een ge-
oliede machine. De 30 jaar 
is slechts een korte tijd in 
de feitelijke veel langere ge-
schiedenis van de club. Pas 
in 1985 had men de beschik-
king over een eigen complex, 
met intussen zeven prachti-
ge banen. De geschiedenis 
gaat veel verder terug. Als 
onderdeel van de grote (om-
niclub) HBC werd de onder-
afdeling tennis al in 1953 op-
gericht. Men had geen banen 
dus week men noodgedwon-
gen uit naar het tennispark 
in Groenendaal. Alleen op de 
woensdagavonden en in het 
weekend mocht men gebruik 
maken van de achterste ba-
nen. Er werden plannen ge-
maakt om te fuseren. HBC 
had een Rooms Katholieke 
signatuur, tennisclub Groe-
nendaal niet. In de tijd dat de 
verzuiling nog hoogtij vierde 

was dat gegeven op zich al 
een lastig te nemen hinder-
nis. Het kwam toch tot een 
fusie onder de naam Mer-
lenhoven. De HBC’ers van 
het eerste uur hadden het er 
moeilijk mee. Toen het Ge-
meentelijke Sportpark be-
sloot op het sportcomplex 
een tennispark(je) aan te 
leggen zagen voormalige 
HBC’ers hun kans schoon. 
Men polste de voormalige 
HBC leden binnen Merlen-
hoven. Een 100 tal HBC’ers 
steunden direct het initiatief 
en richtte de club N.Z.N (nog 
zonder naam) op. Zo kon het 
gebeuren dat er vanaf 1985 
op een eigen HBC complex 
kon worden gespeeld. De 
club heette weer gewoon 
tennisvereniging HBC met 
dank aan de gastvrijheid van 
Groenendaal. 
Intussen, 30 jaar verder, is 
het een bloeiende vereni-
ging met meer dan 800 leden 
waaronder heel veel jeugd. 
Alle jeugdleden hebben recht 
op trainingen die zijn zelfs 
verplicht. HBC tennis streeft 
niet naar het landelijke top-

niveau. De competitie wordt 
in redelijke anonimiteit afge-
werkt. ”Het gaat bij ons in de 
eerste plaats om de gezellig-
heid. Ook de club runnen met 
alle vrijwilligers is bij ons een 
speerpunt. Het clubhuis heb-
ben wij zelf gebouwd. Ook nu 
nog maken vele ‘clubhanden´ 
het werk licht”, aldus voorzit-
ter Hans Fonkert. Het jubile-
um werd bescheiden gevierd. 

Op zaterdag 12 december 
werd er voor alle leden een 
groot toernooi afgewerkt. Ui-
teraard gevolgd door een 
mooi samenzijn in het club-
huis. De erwtensoep wacht-
te uitdagend op het fornuis. 
Als u vrijblijvend eens bin-
nenloopt, wordt u vast net zo 
gastvrij onthaald als de ver-
slaggever.
Eric van Westerloo

Voorzitter Hans Fonkert en secretaris Marjo van Opstal.

Kon. HFC al weken ongeslagen
Regio - In de afgelopen vijf 
wedstrijden wist de Kon. HFC 
ongeslagen te blijven. Afge-
lopen zondag 13 december 
kwam de kampioen van het 
afgelopen seizoen,FC Lien-
den, op bezoek in Haarlem. 
Vooraf werd er veel verwacht 
van deze confrontatie, echter 
het spel was niet echt opwin-
dend om naar te kijken. De 
ploegen hielden elkaar goed 
in evenwicht al was het HFC 
dat de beste kansen kreeg. 
Aanvallend kon FC Lienden 
geen potten breken. De rap-
pe aanvaller Benahmed Fa-
thi moest al snel geblesseerd 
het veld verlaten. Daarmee 
verdween een van de bete-
re aanvallers van FC Lienden. 
Doelman Jan Schimmel was 
steeds attent op diepe bal-
len vanaf het HFC midden-
veld. Zo was hij steeds wat 
eerder bij de bal dan de 
HFC aanvallers. Toch hing 
er een doelpunt in de lucht. 
Na een voorzet van Tame-
rus was Van den Ban er als 
de kippen bij om bal over de 
doellijn te werken:1-0. Kort 
daarvoor kreeg El Yaakoubi 
een grote kans. Na een pri-
ma één tweetje kwam hij vrij 
voor de doelman, die met de 
voet kon redden. Christiaan 
van Hussen kreeg kort voor 
rust een kans om de stand 
gelijk te trekken maar vond 
in HFC doelman Tom Boks 
zijn meerdere. De wedstrijd 

kabbelde vooral voort op 
het middenveld. HFC bleef, 
ook na de pauze, de betere 
ploeg. De beide verdedigin-
gen stonden weinig kansen 
toe. Uit een corner wist HFC 
de voorsprong te vergroten. 
Het doelpunt, via een kop-
bal, werd toegeschreven aan 
Nigel Castien. De scheids-
rechter besliste, via het wed-
strijdformulier, dat het een ei-
gendoelpunt van FC Lienden 
was. HFC was er niet minder 
blij mee.
Kansen op het vergroten van 
de voorsprong waren er ze-
ker. Yaakoubi en Van den 
Ban waren dicht bij een tref-
fer. Intussen moest Van Rijn 
van FC Lienden het veld met 
rood verlaten. Na 75 minu-
ten spelen een domme over-
treding van HFC verdediger 

Volkert. De toegekende pe-
nalty werd onberispelijk door 
Frank Wiafe-Danquah inge-
schoten 2-1. Zoals altijd ziet 
de onderliggende partij dan 
kansen er alsnog een gelijk-
spel uit te slepen. Vol op de 
aanval slaagde Lienden er 
niet in veel kansen te creë-
ren.

Op enige hachelijke mo-
menten na wist HFC stand 
te houden. Door deze over-
winning klimt HFC naar de 
zesde plaats. Een plaats die 
recht geeft op promotie naar 
de nieuw te vormen tweede 
divisie. Zondag 20 december 
sluit HFC de eerste seizoens-
helft af met een uitwedstrijd 
tegen het EVV in Echt (Lim-
burg). 
Eric van Westerloo

Een gezellig 
middagje 
uit voor 
senioren

Heemstede - In janua-
ri 2016 biedt Welzijn Ou-
deren Heemstede een 
nieuw programma van 
tochtjes met de KO-Bus. 
Die rijdt naar de mooiste 
plekjes rondom Heem-
stede.
Onderweg wordt gestopt 
voor een kopje koffie of 
thee met iets lekkers er-
bij. Enkele tochtjes zijn 
inclusief lunch. 
U wordt door WOH-vrij-
willigers van huis ge-
haald en weer thuisge-
bracht.

Aanmelden?
Inschrijfformulier is ver-
krijgbaar bij Welzijn Ou-
deren Heemstede, Lie-
ven de Keylaan 24, 2101 
VE Heemstede, telefoon: 
023-528 85 10. 
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Cabaret
Vrijdag 18 december
Patrick Nederkoorn in
Theater de Luifel met show 
‘Code Rood’. Aanvang 
20.15 uur. Entree: 17,50 eu-
ro. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede.

Exposities
T/m 27 december werk 
van Olga Gasparian bij 
kunsthandel AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 Heem-
stede. Vrijdag en zaterdag 
te bezoeken. 
Informatie: 023-5219488 , 
06-24265057,
www.amstelart.nl.

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

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

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

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

Lezingen
Zaterdag 19 decem-
ber Meet & greet met An-
ke Kranendonk bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 
138 Heemstede. Aanvang 
15.00 uur. Toegang vrij.
Info: 023-5282472,
www.boekhandelblokker.nl

Zondag 20 december

Nicolaas Klein vertelt over 
de Omfi etswijngids bij 
boekhandel Blokker. Met 
proeverij. Aanvang 15.00 
uur. Toegang vrij. 
Binnenweg 138, Heem-
stede. 023-5282472, www.
boekhandelblokker.nl

Zaterdag 26 decem-
ber over Het Kennis Boek. 
Het boek bevat ‘kosmi-
sche kennis met een ho-
ge frequentie’. Dr JR Thor-
beckelaan 29 Heemstede. 
12.00 uur. Aanmelden en 
info: 06-24759460 of 023-
5338076.

Muziek
Zaterdag 19 december 
Pianisten Mariana Izman 
en Pieter-Jelle de Boer in 
de Oude Kerk Heemste-
de (Wilhelminaplein). Aan-
vang 20.15 uur. Entree: 21,-. 
Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling.

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

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

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

Zaterdag 2 januari Bene-
fi et Nieuwjaarsconcert ten 
bate van de Oude Kerk Wil-
helminaplein Heemstede. 
15.30 uur.
Mmv Overtoom Blazersen-
semble. Zaal open 15.00 
uur. Na afl oop toost op het 
nieuwe jaar in de Pauwehof.

AgendA Tentoonstellingen
T/m donderdag 24 de-
cember Verkooptentoon-
stelling div kunstenaars in 
de Waag, Spaarne Haar-
lem. Winterexpositie. Schil-
derijen, keramiek en beel-
den. Zie ook www.kzod.
nl en www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel.     

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

Sport
Zondag 20 december 
het Kampioenschap van 
Heemstede met speler 
uit diverse Heemsteedse
voetbalclubs. Op Sport-
park VEW/HFC Heemste-
de. Aanvang 13.00 uur.

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

Maandag 21 december 
Verteltheater: Oorlog en 
Vrede in De Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede.
Muziek, songs, voordrach-
ten en beelden, 20.15-
22.15 uur / 22,50 euro.
Kaartverkoop via: www.
empirique.nl/academie-
arnhem/culturele-evene-
menten (niet via theaters!)

Heemstede - Het Molentje bij wandelbos Groenendaal is 
al vele jaren een geliefd object voor fotografen.
Het witte molentje met 2 oplopen is omstreeks 1780 ge-
bouwd in opdracht van John Hope, de toenmalige eige-
naar van landgoed Groenendaal.
De molen had als taak de tuinen van het landgoed van 
water te voorzien. In 1781 liet John Hope naast de mo-
len een stoommachine bouwen omdat de molen te wei-
nig water opvoerde. Doordat de familie Hope veel in En-
geland verbleef, raakte de machine in verval en werd toen 
uiteindelijk gesloopt.
De molen is gelukkig wel gespaard gebleven! Het (ons) 
Molentje is dan ook het Goud van Heemstede in alle jaar-
getijden. Maar zeker aan het einde van de herfst op de 
rand van de winter met het lichtjesfeest in het verschiet 
mag de verlichte molen gezien worden!

Foto: Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto

Verlicht Molentje

Christmas Carols zingen populair 
Heemstede – Iedereen mag 
meedoen, als de sopranen 
mooi zingen en het publiek 
stil is, dan betekent het voor 
de dirigent dat er wel heel 
mooi gezongen wordt. Al-
dus Piet Hulsbos bij de ope-
ning van het Christmas Ca-
rols concert zaterdagmiddag 
in de sfeervolle Oude Kerk. 

Tachtig zangers en zangeres-
sen hadden de hele dag ge-
repeteerd onder leiding van 
dirigent Piet Hulsbos met be-
geleiding van Gijs Boelen op 
het orgel en de vleugel waar 
de hele PKN-familie zo trots 
op is. De zangers en zan-
geressen komen uit de he-
le Randstad, waarbij plaat-

sen als Bilthoven en nog ver-
der, ook maar tot  de Rand-
stad gerekend worden. Het is 
een populair concert voor de 
zangers waarvan sommigen 
al meer dan 15 jaar meedoen. 
Een soort zangwellness? Na 
een dag met elkaar scratchen 
klonk het als een hecht koor 
dat zelf genoot van hun zang 
en van de bijna volle kerk het 
nodige applaus kreeg. Soms 
zong het publiek mee en dat 
lag echt niet aan de sopra-
nen. Die hoef je niet te vra-
gen of ze volgend jaar weer 
komen. Helaas moest er af-
scheid genomen worden van 
enkele organisatoren, Geno 
Out en Antje Ehrenburg heb-
ben beiden meer dan vijftien 
jaar dit concert mogelijk ge-
maakt. Martine Seldenthuis, 
Pamela Rhee, Anne Marie 
Oeverhaus en Margnetha 
Pranger nemen de organisa-
tie over. Mooi geregeld!   
Ton van den Brink 
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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

Vergadering 
gemeenteraad 
17 december

In deze uitgave:
- Gewijzigde openingstijden 
 rond feestdagen
- Hoe helpt Heemstede 
 vluchtelingen
- Aan de slag als vrijwilliger?

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 23 en 30 december 2015 is er 
gewoon weekmarkt op de Valkenburgerlaan. 

- Van maandag 28 december tot en met vrijdag 
1 januari zijn de parkeerautomaten tijdelijk 
uitgeschakeld. U kunt dan vrij parkeren.

- Tussen woensdag 30 december 2015 en 
zaterdag 2 januari 2016 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 2015 verwijderd zijn. 

Deze bepaling geldt tot zaterdag 2 januari 2016. 
- 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 
- 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
Maandag 4 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 4 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!

Rotonde Bronsteeweg geadopteerd 
door Heemsteeds hoveniersbedrijf
Vorige week heeft het Heemsteedse 
hoveniersbedrijf Van der Weiden rododendrons 
geplant bij de rotonde op de Bronsteeweg. In juli 
2015 deed de gemeente Heemstede hiervoor 
een oproep aan bedrijven om openbaar groen te 
adopteren. Van der Weiden heeft hierop gereageerd. 
In overleg met de gemeente richt het bedrijf de 
locatie  in en zorgt voor het onderhoud. In ruil 
hiervoor mogen op de rotonde bordjes met de 
bedrijfsnaam staan.
In januari 2016 gaat nog een groenvak ‘op de schop’: 
Tuincentrum Peter Nijssen gaat de rotonde op het 
Willem-Alexanderplein opnieuw inrichten.

Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur



Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op donderdag 24 en 31 december is 
het raadhuis om 13.00 uur gesloten. 
Op maandag 4 januari is het raadhuis 
vanaf 10.00 uur open. Kijk voor onze 
reguliere openingstijden in deze 
HeemstedeNieuws bij adresgegevens 
en openingstijden of raadpleeg onze 
website www.heemstede.nl

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
17 december 2015 om 20.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 17 december 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Aanpassing gemeenschappelijke regeling 

Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland 
(Paswerk)

Hamerpunten
- Cultuurnota 2016 t/m 2019
- Begroting Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland 2016
- Aangepaste gemeenschappelijke regeling 

samenwerking Sociale Zaken
- Nota Subsidiebeleid 2016 t/m 2019

- Vaststelling Algemene Plaatselijke Verordening 
2016 (wijziging en deregulering)

- Transformatieplan Stichting CASCA en Stichting 
WOH: stand van zaken en verzoek bijdrage in de 
eenmalige kosten

- Belastingverordeningen 2016
- Treasurystatuut 2015
- Verordening dode gezelschapsdieren 

(deregulering)
- Verordening openbaar water Heemstede 2016

Overige punten
- Openbaar maken verslag Manpadslaangebied
- Benoeming plaatsvervangend lid HBB in 

commissie Samenleving
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 26 

november 2015
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede
Fietsvrijwilliger
Voor een 8-jarige jongen met een lichamelijke 
beperking zoeken wij een vrijwilliger die met hem 
meefietst van school naar huis (woe om 12.45 uur of 
do om 15.30 uur). Hij fietst zelf op een driewieler en 
heeft af en toe een zetje nodig. Helpt u hem?

Kookvrijwilligers
Samen koken, tafel dekken en samen eten zijn 
belangrijke momenten in het dagelijks leven 
van veel bewoners en deelnemers van diverse 
organisaties. Houdt u van gezelligheid en is koken 
uw hobby dan nodigen wij u graag uit om te 
reageren!

Online marketeer
Heeft u feeling met cultuur en ervaring met online 
marketing? Dan kunt u zich nu volledig storten op 
het maximeren en onderhouden van de website, 
het uitbrengen van de nieuwsbrief en het inzetten 
van social media voor Podia Heemstede.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  023-5483824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.
Vrijwilligerswerk Heemstede wenst u alvast fijne 
feestdagen!

Aangepast inrichtingsplan voor de 
openbare ruimte Watermuziek ter inzage
Op 15 december 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten het ontwerp 
inrichtingsplan voor het aangepaste middenterrein 
van Watermuziek in de inspraak te brengen.
Nu het bestemmingsplan voor dit gebied 
onherroepelijk is en de ontwikkelaar VOF aan het 
Spaarne het middengebied van Watermuziek op 
een andere manier wil inrichten, wordt ook het op 
10 december 2013 vastgestelde inrichtingsplan voor 
de openbare ruimte voor Watermuziek aangepast.

De aanpassingen
- Het verminderen en anders plaatsen van de 

uitritten van het middengebied
- Het anders plaatsen van parkeervakken aan de 

zijde van het middengebied
- Het anders plaatsen van bomen aan de zijde van 

het middengebied
- Het aanleggen van een gedeelte groen met 

bomen aan de oostzijde van het middengebied

Deze aanpassing ligt conform de 
inspraakverordening Heemstede vanaf 17 
december 2015 ter inzage voor 6 weken, dus tot 
en met 28 januari 2016. Het plan kunt u vinden 
op www.heemstede.nl > plannen en projecten > 

Bouwplannen Watermuziek en Spaarnelicht (Belle 
Rive). U kunt het plan ook inzien in de hal van het 
raadhuis.

In deze periode kunt u, indien u dat wenst, uw 
inspraakreactie op het aangepaste plan kenbaar 
maken aan het college van burgemeester en 
wethouders. U kunt uw inspraakreactie schriftelijk 
of mondeling kenbaar maken. Voor dat laatste 
neemt u contact op met mevrouw L.C.Wijker van 
de afdeling Ruimtelijk Beleid via 023 5485783 of 
lwijker@heemstede.nl.

Digitale 
informatieborden 
bij bushaltes
De provincie Noord-Holland heeft 370 bushaltes 
in 30 gemeenten voorzien van informatiedisplays. 
Hierop zijn de actuele vertrektijden van de bus 
af te lezen. In Heemstede zijn de bushaltes op de 
Herenweg (buslijnen 50 en 4) voorzien van deze 
extra voorziening. Kijk voor uitgebreide informatie 
op www.noord-holland.nl bij Verkeer en vervoer.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Amstellaan 1, het plaatsen van een erfafscheiding, 

wabonummer 30864, ontvangen 27 november 
2015

- Wilhelminaplein 17A, recht optrekken achtergevel 
op 2e verdieping, wabonummer 31040, 
ontvangen 1 december 2015

- Locatie Watermuziek, kopersopties, wabonummer 
31026, ontvangen 2 december 2015

- Herenweg 5, het kappen van 31 bomen, 
wabonummer 31082, ontvangen 2 december 
2015

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Glipperweg 70, het slopen van een monument 

en het bouwen van vervangende nieuwbouw, 
wabonummer 10042, verzonden 11 december 
2015, een beroepschrift moet uiterlijk 28 januari 
2016 worden ingediend.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Herenweg 121, vervangen dakramen en 

aanpassen kozijnen, wabonummer 28674, 
ontvangen 27 september 2015, reguliere 
procedure. In het kader van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten 
voor deze aanvraag de beslistermijn te verlengen 
met een termijn van 6 weken.

- Raadhuisplein 1, vervangen torentje van het 
Raadhuis, wabonummer 30432, ontvangen 
16 november 2015, uitgebreide procedure. In 
het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Stand van zaken ‘Hoe helpt Heemstede 
vluchtelingen?’
Op 23 september organiseerde de gemeente 
een drukbezochte bijeenkomst over de 
vraag ‘Hoe helpt Heemstede vluchtelingen?’ 
Inmiddels hebben zich zeventien inwoners 
verenigd in het ‘platform vluchtelingen’ 
dat actief aan de slag is gegaan met alle 
geopperde ideeën. Het was de bedoeling 
een tweede bijeenkomst te organiseren 
voor mensen die vragen en zorgen hadden. 
Maar omdat inmiddels duidelijk is dat er in 
Heemstede geen grootschalige opvang kan 
komen, is daarvan afgezien.
 
Platform vluchtelingen
Het platform vluchtelingen dat is gevormd 
tijdens de avond op 23 september bestaat 
nu uit 17 inwoners. Deze groep is al een paar 
keer bijeengekomen. Taal is belangrijk voor de 
integratie en het platform werkt uit hoe het hierin 
ondersteuning kan bieden. Met de Heemsteder 
heeft het platform geregeld dat regelmatig 
de column van de Syrische vluchteling Khaled 
verschijnt. En op de Dag van de Mensenrechten (10 
december)  zijn vluchtelingen uitgenodigd voor een 
high tea bij Casca om over hun situatie te praten.

Opvang in Heemstede
De gemeenten in de regio Kennemerland werken 
nauw samen bij de opvang van vluchtelingen. 
Noodopvang van grote groepen asielzoekers die de 
procedure nog moeten doorlopen is in Heemstede 
niet mogelijk, omdat hiervoor geen geschikte 
locaties aanwezig zijn. Het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) gaat namelijk uit van locaties 
voor meer dan 300-350 personen.
Heemstede zal zich met name richten op 
het versneld huisvesten van asielzoekers 
met een verblijfsvergunning. Door deze 
statushouders in tijdelijke huisvesting onder 
te brengen (‘wachtkamerlocaties’), komt er 
in de asielzoekerscentra ruimte voor nieuwe 
vluchtelingen. De gemeente Heemstede zoekt 
hiervoor kleinschalige tijdelijke woonruimte. 

Dank aan vrijwilligers
De eerste wachtkamerlocatie in Heemstede 
is inmiddels gerealiseerd. Met de hulp van 
omwonenden, die spullen doneerden en hielpen de 
woning in te richten, kon een gezin snel zijn intrek 
nemen in de woning. Ook elders in Heemstede 
hebben wij de bereidwillige hulp van vrijwilligers als 
zeer welkom en nuttig ervaren. Onze hartelijke dank 
aan alle vrijwilligers die zich via Vluchtelingenwerk 
en het platform vluchtelingen inzetten! Uw inzet 
helpt bij de soepele opvang en integratie van 
nieuwkomers. 

Geen nieuwe bijeenkomst
Omdat opvang van grote groepen vluchtelingen 
in Heemstede niet aan de orde is, is er nu geen  
aanleiding een nieuwe bijeenkomst voor inwoners 
te organiseren. 

Zie voor meer informatie op www.heemstede.nl 
onder het kopje ‘Hoe helpt Heemstede 
vluchtelingen?’

Vuurwerk afsteken mag alleen op 
oudejaarsavond vanaf 18.00 uur tot 
nieuwjaarsnacht 2.00 uur. Buiten deze tijden 
is het afsteken van vuurwerk niet toegestaan. 
Ook voor Heemstede worden daarom extra 
politie en gemeentelijke handhavers ingezet 
zodat er kan worden ingegrepen bij klachten. 
Neem bij klachten en vuurwerkoverlast op 
tijden dat dit niet is toegestaan contact 
op met de politie via 0900-8844. In eerste 
instantie wordt een waarschuwing gegeven. 
En afhankelijk van de leeftijd en situatie wordt 
een boete uitgeschreven die kan oplopen tot 
100 euro.

Veilig vuurwerk afsteken
Gebruik wanneer u zelf vuurwerk gaat 
afsteken altijd een vuurwerkbril om uw 
ogen te beschermen, ook als u buiten 
gaat kijken. Steek vuurwerk af volgens de 
gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zo 
heeft u de minste kans op ongelukken. Lees 
alle tips over veilig vuurwerk afsteken op 
de website van Stichting Consument en 
Veiligheid (SCV) www.veiligheid.nl/
tips-en-advies/vuurwerk-afsteken.

Vuurwerk 
afsteken mag 
vanaf 18.00 uur

Intrekking regelgeving: Exploitatieverordening 1971
Op 26 november 2015 heeft de raad de 
Exploitatieverordening 1971 ingetrokken. 

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Regels rond oud en nieuw
Het college heeft over de regels rond oud en nieuw 
de volgende beslissingen genomen:
Het stoken van vuur op de openbare weg op 

31 december 2015 en 1 januari 2016 wordt niet 
gedoogd. Van 25 december 2015 t/m 1 januari 
2016 is het verboden om niet-afsluitbare containers 

bestemd voor bouwafval op de openbare weg te 
plaatsen. Hetzelfde geldt voor mobiele toiletunits en 
schaftketen.



Kerstverhaal: de verwisselde kerstkaarten
Lezers schrijven ons

Enthousiast door het gedicht van Sinter-
klaas, afgelopen week in de Heemsteder, 
ben ik in de huid gekropen van de post-
bode. Ik werk zelf in de wijkverpleging hier 
in Heemstede. En maak dagelijks de een-
zaamheid onder de mensen mee.
Ik hoop met dit kerstverhaal iets bij te kun-
nen dragen aan uw krant.

Ome Gerard en tante Aagje  
In de wijk waar ik loop, staat een bejaarden-
fl at. Zo gauw als ik ‘s morgens de bocht om 
kom met mijn volgepakte fi ets, begint het 
achter de ramen te leven. Er is post!  
De mensen vinden het heerlijk om post te 
krijgen. En het gebeurt dat als ik bij de brie-
venbussen in de hal sta, er al mensen be-
neden komen om de post te halen. En niet 
onbelangrijk: een praatje maken. Ik haal dan 
keurig de dopjes van mijn mp3 uit mijn oor 
en luister naar de verhalen van alle dag...
De tijd die ik daarmee extra kwijt ben,moet 
ik in de volgende straat in halen, dat weet 
ik. Maar wat kan het voor mij kwaad om een 
stapje harder te lopen, als deze mensen het 
zo gezellig vinden als de postbode komt? 
 
In het fl atje naast elkaar wonen twee oude-
re mensen. Tante Aagje en daarnaast woont 
ome Gerard.  
Ze komen bijna de deur niet uit, en hebben 
niet heel veel contacten in de fl at.  
Desalniettemin krijgen zij de meeste kerst-
kaarten.

Toch hoor ik van praatgrage bewoners dat 
deze mensjes die nota bene naast elkaar
wonen, echt eenzaam zijn...  
Ik heb mijn romantische brein niet voor niets 
en een plannetje kwam zomaar in mij op...  
Om deze tante Aagje en ome Gerard met 
elkaar in contact te brengen, gooide ik een 
kerstkaart die voor hem bestemd was, bij 
haar in de bus. Ik kon het niet laten te glim-
lachen als ik me bedacht dat tante Aagje op 
haar pantoffeltjes naar de deur van ome Ge-
rard schoof en hem de kaart die verkeerd 
was bezorgd, zou overhandigen...  
De volgende dag zou het andersom zijn... En 
ze zouden me zeker verfoeien maar dat was 
het me waard.  

Want nog voor de kerst zou tante aagje ome 
Gerard op de thee vragen, als hij een kerst-
kaart voor haar kwam brengen.
En ik zag het voor me dat ze dan op kerst-
avond beiden met de bejaardentaxi en rolla-
tor naar de kerstnachtdienst zouden gaan. En 
ze zouden kerst samen vieren, 1e kerstdag 
bij haar; 2e kerstdag bij hem. 
De eenzaamheid zou voorgoed verdwenen 
zijn en ze zouden heerlijk samen zijn de laat-
ste dagen van hun leven.  
En het zou allemaal door de verwisselde 
kerstkaarten komen.  

Maandag mag ik weer: laat ome Gerard en 
tante Aagje maar stapels post krijgen.
Petra van der Waal, Heemstede

Op de ‘Dag van de 
Mensenrechten’

De tiende van december is een dag van feest voor ve-
le humanitaire organisaties en degenen die actief zijn op 
dit gebied. In Heemstede was voor deze gelegenheid een 
aantal immigranten uitgenodigd.

Het was een kans om een beetje te praten over wat ze ho-
pen, wat ze missen en wat ze nodig hebben. Ook een dag 
voor mensen die geïnteresseerd zijn te werken aan goe-
de mensenrechten en in het bijzonder vrijwilligerswerk te 
doen voor vluchtelingen. Ook aanwezig waren gemeente-
lijke medewerkers die betrokken zijn op dit vlak.

Tijdens de viering was er gelegenheid om over gelijke 
rechten en kansen te praten voor vluchtelingen en Ne-
derlanders met verschillende geloven. Iedereen dronk een 
kopje thee en er waren taarten.

De aanwezigen voelden zich betrokken en wil op regel-
matige basis, elke maand bijvoorbeeld, bijeen komen. 
Meestal hou ik niet van dit soort gebeurtenissen. Meestal 
is het een wat kunstmatige happening. Wordt op basis van 
ideeën van de organisatoren op voorhand al een beeld 
geschetst. Maar deze vergadering was anders.

Hoewel het niet helemaal aan mijn verwachtingen vol-
deed, vond ik de afspraak om elkaar periodiek te ont-
moeten, elke maand, belangrijk.

Ik ben ervan overtuigd dat niet alleen een jaarlijkse bijeen-
komst op de Dag van de Men-
senrechten nodig is.  Veel ef-
fectiever en noodzakelijk is het 
om dat regelmatig te organi-
seren, zo’n dag. Niet in Heem-
stede maar in alle Nederland-
se steden om de doelstellin-
gen van de betrokkenen te be-
reiken en om integratie te be-
spoedigen.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Andere openingstijden
Kerstpakkettenactie Voedselbank

Regio - Met Kerst in aantocht komt het 
kerstpakkettenverkeer weer in volle gang. 
Steeds meer ontvangers van zo’n pakket 
zien het als een mooi gebaar om dat aan te 
bieden aan de Voedselbank. Voor de klan-
ten van de Voedselbank betekent dat een 
enorm lichtpunt bij de kerstviering. Wilt u 
ook uw kerstpakket doneren? Breng het 
dan naar de locatie van Voedselbank Haar-
lem, Oostvest 54 in Haarlem (bij de Amster-

damse Poort). Let op: in verband met de 
feestdagen zijn de openingstijden veran-
derd. De locatie aan de Oostvest is alleen 
open op 23, 24, 28, 29, 30 en 31 december, 
steeds van 9.00 tot 12.00 uur.
Belangrijk voor de klanten van de Voedsel-
bank: dinsdag 29 december wordt er niet 
uitgedeeld. Maandag 4 januari gaan de ge-
bruikelijke uren weer in. 
Kijk op http://voedselbankhaarlem.nl/

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

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

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

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

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

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

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