
De Rozenman
Volop zelfgemaakte kerst-

stukken vanaf €7,- t/m €10,-

Iedere maandag van 
11.00 - 17.00 uur 3 bossen 

rozen voor maar €5,-

Vanaf januari iedere 
maandag 3 bossen tulpen 

voor maar €6,-
 

Kom gauw eens langs
op de Eyckmanlaan 

Heemstede

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5
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Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

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

Heemstede – De oude lin-
de had het jaren geleden al 
opgegeven. Ontdaan van al-
le ledlichtjes werd ze afge-
voerd door Meerlanden. De 
gemeente wilde er wel een 
plantsoentje aanleggen, 
maar dat hoefde van de be-
woners niet. Die wilden een 
mooie Beatrixboom op hun 
Van Wijkplein, dat wat ver-
scholen ligt aan de Kees van 
Lentsingel. Vier jaar geleden 
hielp wethouder Christa 
Kuiper de bewoners om de 
nieuwe boom te planten en 
ze timmerde een koperen 
plaatje op de bank rond-
om de boom. Maar bewoner 
Peter van Rijk bleef het jam-
mer vinden van die ledlicht-
jes die het thuiskomen al-
tijd zo leuk maakten. Voor-
al in de donkere maanden. 
De gemeente wilde de ver-
lichting best aanleggen, een 
kabeltje van 25 meter naar 
de tuin van Peter van Rijk 
is iets eenvoudiger dan een 
plantsoen. Een hoogwerker 
is beziggeweest op het plein 
en de bijna tienduizend 
lichtjes zijn er in gehangen. 
Dan hoef je alleen nog maar 
de glühwein warm te ma-
ken... Zaterdagavond wer-
den de lichtjes ontstoken. 
Het is weer leuk thuiskomen 
op het Van Wijkplein.
Ton van den Brink

Aanlegplaatsen en ambulante horeca

De haven krijgt langzaam vorm
Heemstede - Op woensdag 
14 december konden belang-
stellenden kennisnemen van 
de plannen rond de haven 
van Heemstede. Een groep 
belanghebbenden, onder-
nemers en geïnteresseerde 
burgers hebben in een jaar 
tijd plannen uitgewerkt om 
tot een passende invulling 
van de haven te komen.
Het bedenken van plan-
nen is één, maar het in de-
tail uitwerken is wat anders. 
Voor de uitwerking is de hulp 

ingeroepen van Rob Vro-
lijks. Vrolijks heeft een be-
drijf dat adviseert bij de in-
richting van havens en an-
dere aan de watersport ge-
relateerde projecten. Op het 
oog ziet het er allemaal veel-
belovend uit. Er is veel ruim-
te gecreëerd voor het aan-
leggen van boten. Een aan-
tal bewoners krijgt een eigen 
ligplaats. Aan andere oevers 
is het mogelijk om voor kor-
te of langere tijd aan te me-
ren. De ventweg, parallel aan 

de Dreef, wordt betrokken bij 
de haven. Hier moet ruimte 
komen voor ambulante ho-
reca. In de nieuw te bouwen 
toren aan de noord-oostzij-
de van de haven is ook ho-
reca voorzien. Veel aandacht 
is besteed aan het groen en 
de uitstraling die de haven 
op termijn moet krijgen. Een 
onontgonnen gebied blijft 
de oostzijde. Hier zijn nu nog 
bedrijven gevestigd. Dit ge-
bied moet op termijn een up-
grade krijgen. De toekomst 

van de bedrijfslocaties is niet 
meegenomen in dit plan. Het 
is wel eens anders, maar bij 
dit project hebben de leden 
onder de werknaam Haven-
lab eendrachtig samenge-
werkt met een raadscommis-
sie en ambtenaren. Na een 
oproep van de gemeente, ge-
daan in het voorjaar van 2016 
reageerden ruim 700 betrok-
ken inwoners. Deze ideeën 
moesten verwerkt worden 
om tot een eerste program-
ma van eisen te komen. Dat 
programma ligt er nu. Over 
de kosten is nog niet gespro-
ken. Als alle ambities werke-
lijkheid worden zal het enige 
tonnen, zo niet een miljoen 

euro vergen om alle voorzie-
ningen te realiseren. Heem-
stede krijgt daar dan wel een 
mooie haven voor terug met 
bedrijvigheid op en rond het 
water. Voor passanten is het 
interessant pleisterplaats om 
aan te doen op hun vaar-
tochten. In februari 2017 
moet er een defi nitief ont-
werp liggen waarover de ge-
meenteraad zich dan zal uit-
spreken. Rond de zomer van 
2017 kan er dan gestart wor-
den met de uitvoering. Op de 
website van de Heemsteder,
www.heemsteder.nl, vindt u 
de impressie van de invulling 
van het havengebied.
Eric van Westerloo

Beatrixboom 
Van Wijkplein STOMERIJ EN

WASSERIJ
depot

SIGAREN
SPECIAALZAAK

PAUL MANS
Zandvoortselaan 157

Heemstede
Tel. 023-5242809

De Heemsteder wenst u
gezellige kerstdagen!

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

KE
UR

SL
AG

ER
KO

OP
JE Hand-

geknoopte
rollades

8,25
500 gram,vanaf
Diverse soorten

In deze krant 
kerstwensen 

van
Heemsteedse 
ondernemers



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE
HAARLEM-ZUID

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

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

Advertentieverkoop:
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
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Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.375

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zaterdag 24 dec. geen 
dienst
 
Zondag 25 dec. 11u. Ont-
moetingsdienst.
Kerstverhaal over 2 konin-
gen. Kerstliederen.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zat. 24 dec., Kerstavond-
viering, 20u. Vg. Prof. Dr. 
M.A. Smalbrugge
Ieder neemt een klein ca-
deautje mee. Die worden 
onder de kerstboom ge-
legd en daarna uitgedeeld. 
Een dienst met alle kinde-
ren erbij, dus geen lange 
preek, wel een kerstver-
haal.
Zondag 25 december, Eer-
ste Kerstdag, 10u. Mw. 
drs. Greetje van der Harst-
de Leeuwe. Mmv het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra
Mizée en Jaap Stork.

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Kerstavond: zaterdag 24 
december
met ds. J. Wattel en orga-
nist Jan de Jong, 21u. Na 
afl oop glühwein met kerst-
brood
Eerste Kerstdag ds. J.E.Th. 
Nak-Visser. Kom in de 
kring en Jeugdviering
mmv de cantorij olv Addy 
Alberts

www. pkntrefpunt.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zaterdag 24 december 
Kerstavond
Oude Kerk: 17.30u. kinder-
kerstfeest, Crèche (tot 4 jr). 
Oude Kerk: 22u. uur ds. 
P.I.C. Terpstra, mmv de 
cantorij.
Zondag 25 december 
Eerste Kerstdag
Oude Kerk: 10u. ds. A. Mo-
lendijk, Crèche (tot 4 jr) en 
Kinderkring (4-12 jr).

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerlaan 87 zien we voor-
al terug als woonhuis. Bijzonder is 
wel dat in de adressenboeken vaak 
ook het beroep van de bewoners ver-
meld wordt. Op dit nummer woon-
de o.a. een machinist ter koopvaardij, 
maar ook een drukker. Ook heeft hier 
de voorzitter gewoond van de groep 
‘vrijzinnige kiezers’, lezen we in de 
eerste Heemsteedsche Courant van 
27 februari 1931.
Nummer 89 zijn we al eerder te-
gengekomen. ‘Radio voor Allen’ le-
zen we in een advertentie van 30 no-
vember 1930. De adverteerder is Ra-
dio Showroom ‘Valkenburg’, die eer-
der gevestigd is geweest op nummer 
55 Op 10 januari 1930 worden wel-
iswaar nog steeds nieuwe radiotoe-
stellen aangeboden vanaf nummer 
55, maar in het adressenboek van 1 
januari 1930 wordt ‘Valkenburg’ ver-
meld op nummer 89-91. Op 2 maart 
1932 wordt in het Haarlems Dagblad 
het faillissement vermeld van de Ra-
dio-showroom.
Daarna is er op nummer 89 niet veel bedrijvigheid, behoudens 
dat het een woonhuis is. Eén van de bewoners is de familie 
A.H. Prijs, die in het adressenboek van Heemstede op 1 janu-
ari 1942 vermeld wordt als Dames- en Herenkapper. Daar ko-
men we volgende week op terug.
De toenfoto komt uit het Noord Hollands Archief en is van 
1988. Het is een fragment uit de foto van vorige week, waarop 
te zien is dat 89 een bovenetage is.
Op de nufoto van december 2016 van Harry Opheikens is er 
weinig veranderd ten op zichte van 1988.
Mocht u verhalen of informatie over de Valkenburgerlaan wil-
len vertellen dan kunt u terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. 
Opheikens). Ook zijn we op zoek naar beeldmateriaal van de 
Valkenburgerlaan en dan het liefst van de panden zelf. Tips en 
opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 
Op de website van de HVHB kunt u eerder geplaatste artike-
len over de winkels in Heemstede teruglezen. 

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (18)

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 25 december om 
10.00 uur

1e Kerstdag, met ds. A. 
Christ uit Katwijk

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V.Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

24 dec. 19u. Kinderkerst-
viering, kap. J-J van Peper-
straten, samenzang
Om 22u. Kerstnachtmis, 
past. J. Quadvlieg, Bavo-
koor
25 dec.  10u. Eucharistiev., 
kap. J-J van Peperstraten, 
Bavokoor
26 dec. 10u. Eucharistiev., 
kap. R. Verhaegh, samen-
zang
Donderdag 9u. Eucharisti-
ev., past. R. Verhaegh
www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Kom 25 december om 
10.00 uur Kerst vieren met 

Ruben en Miriam.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl









2017 komt nu snel dich-
terbij. Oud & Nieuw is voor 
veel mensen een gezel-
lig feest maar voor onze 
huisdieren vaak een hoop 
stress. Hierbij willen wij al-
le huisdiereigenaren een 
aantal tips geven om het zo 
prettig mogelijk te maken 
voor hun dier.

•  Zet de radio, muziek of de televisie en zet deze wat harder. 
Denk er hierbij wel aan dat op de radio of TV om twaalf 
uur ook vaak vuurwerkgeluiden te horen zijn.

•   Laat de lampen aan, sluit uw ramen en als mogelijk uw 
gordijnen waardoor de lichtflitsen van vuurwerk niet 
zo goed in huis te zien zijn en de geur zo veel mogelijk 
buiten blijft.

•  Laat uw hond op oudejaarsdag overdag aangelijnd (!) op 
een rustige locatie extra lang uit, zodat het dier ’s avonds 
moe is. 

•  Blijf zelf rustig. Troost of straf het dier niet, dit kan een 
averechts effect hebben. Als uw huisdier angstig gedrag 
laat zien kunt u dit het beste negeren. U geeft uw dier ook 
steun door er gewoon te zijn  en uw hond of kat lekker 
tegen u aan laat zitten. Hierbij wordt het angstige gedrag 
niet bevestigd of versterkt.  

•  Een lekker kauwbot, leuk speeltje of een voerspeeltje 
(bijvoorbeeld een Kong) kan voor een hond een goede 
afleiding zijn.  

•  Zorg op de dag van de jaarwisseling voor een veilige plek 
waar het dier rustig kan liggen of wegkruipen. Katten vin-
den het prettig om onder een bed of een andere donke-
re plek, bijvoorbeeld in een kast, weg te kunnen kruipen. 
Honden kunt u op hun eigen vertrouwde plek houden. 

•   Houdt katten de hele dag binnen en sluit het kattenluik af. 
•  Bij konijnen en vogels kunt u een doek over de kooi 

hangen.
Laat uw dier eventueel nog chippen voor de jaarwisse-
ling en zorg voor de juiste registratie van de chip. Mocht 
uw hond of kat toch ontsnappen dan kunt u als eigenaar 
snel op de hoogte worden gebracht als het dier in het asiel 
binnenkomt.  

Graag willen de medewerkers van Dierentehuis Kenne-
merland iedereen gezellige feestdagen en een gelukkig, 
diervriendelijk 2017 wensen.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5 Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en 
met zaterdag 11.00-16.00 uur, 
dan ook telefonisch bereikbaar.

Gun ook uw huisdier een fijne jaarwisseling!

Winnaars najaarsloterij 
Winkelcentrum Heemstede bekend
Heemstede - Winkelcen-
trum Heemstede organiseer-
de voor de derde keer op rij 
de  Heemsteedse najaarslo-
terij voor de klanten.Gewoon 
een papiertje invullen met 
naam en adres bij een win-
kelier en  in de bus stoppen, 
het werkt nog steeds als lo-
terij van een winkeliersver-
eniging. Niks digitaals aan. 
Geen moeilijk gedoe met een 
telefoon om je postcode in 
te vullen, het lukt vooral ou-
deren nog steeds makkelij-
ker om met de pen te schrij-
ven. Een prijswinnaar trek-
ken uit de duizenden loot-
jes is ook eenvoudig en Hilde 
Slagter, vicevoorzitter van de 
Winkeliersvereniging Raad-
huisstraat-Binnenweg, sa-

men met chocolatier Willem 
van Dam, al jaren bestuurs-
lid, reikten zaterdagochtend 
in haar winkel, Gall&Gall aan 
de Blekersvaartweg in het 
proeflokaal de prijzen uit. 
De winnaars van de 5 hoofd-
prijzen van de cheques t.w.v. 
respectievelijk 750,- euro, 
2x 500,- euro en 2x 250,- 
euro, te besteden in het 
winkelcentrum Heemstede, 
Raadhuisstraat & Binnenweg 
kregen hun prijzen persoon-
lijk overhandigd. De hoofd-
prijs van 750 euro ging naar 
Vogelenzang, waar Natha-
lie Portalska woont. Tweede 
prijs, 500 euro voor mevrouw 
Harms en mevrouw Van der 
Hulst. De derde prijs van 
250 euro ging naar mevrouw 

Delsman en de de heer Stal-
ler. Zij  kunnen het hele jaar 
winkelen in Heemstede.

Nog meer prijzen  
De overige 100 prijzen, zoals 
bijvoorbeeld 1 minuut gra-
tis winkelen, waardebonnen 
voor een lunch of een diner, 
een Black & Decker schuur-
machine, een Samsonite Kof-
fer, boeken, wijnpakketten en 
diverse waardebonnen zijn 
door de leden van de Winke-
liersvereniging ter beschik-
king gesteld. 
Iedere winkelier zal persoon-
lijk contact opnemen met de 
winnaar van zijn/haar prijs.
Het aantal ingeleverde lote-
rijbriefjes is nog niet geteld, 
maar loopt net als voorgaan-
de jaren in de duizenden. 
Hilde Slagter houdt het op 
20.000.Er zijn 90.000 lootjes 
de winkeldeuren uit gegaan. 
Op zich een ongekend ho-
ge score in loterijland. Maar 
ja, we weten, de Raadhuis-
straat Binnenweg was altijd 
al bijzonder, de leukste en nu 
dus ok nog winnaar in lote-
rijland. Daar zijn winkeliers 
trots op!  Uit een quick scan 
blijkt wederom opvallend het 
aantal deelnemers van bui-
ten Heemstede. Ons winkel-
centrum is ook populair on-
der inwoners van onder meer 
Haarlem, Bloemendaal, Aer-
denhout, Bennebroek, Hil-
legom, Nieuw-Vennep en 
Hoofddorp.
Ton van den Brink

Links Willem van Dam, midden Hilde Slagter en rechts winna-
res Nathalie Portalska

Heemstede - “Hebt u ook 
een kerstwens?” Afgelopen 
weekend werden op de Bin-
nenweg kerstwensen ver-
zameld en in de KerstWens-
boom gehangen. Hoewel 
sommige mensen aangaven 
niets te wensen te hebben, 
vulde de boom zich gestaag. 
Verrassend om te ontdekken 
hoe graag mensen hun wen-
sen opschrijven - en hoe zo 
een klein beetje geloof en 
hoop  op een mooiere wereld 
zichtbaar wordt.

Er waren grote wensen bij 
als vrede en vrijheid tot “een 
langer lontje”. Maar ook: een 
medicijn tegen Alzheimer, 
een nieuw hart voor mijn opa 
en alle goeds voor mijn nieu-
we kleinkind. De Kerstwens-
boom is een initiatief van de 
Protestantse gemeente- een 
aantal wensen komt voorbij 
in de kerstdiensten in de Ou-
de Kerk.
Alle wensen zijn terug te le-
zen op de website:
ww.pknheemstede.nl.

‘Een medicijn tegen Alzheimer 
en een nieuw hart voor opa’

Lezing over de 
drie Koningen

Heemstede – Diverse 
kunstenaars hebben door 
de eeuwen heen een an-
dere kijk op de Drie Konin-
gen gegeven. Op de haar 
geheel eigen wijze vertelt 
kunsthistorica Aukje Bos 
over de kunstwerken en 
allerlei anekdotes er om-
heen.
Zij doet dat tijdens de le-
zing bij WIJ Heemstede op 
vrijdag 6 januari van 10.00–
12.00 uur in de Luifel.
Om te reserveren belt u 
023 – 548 38 28.
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Winter dient zich aan...
Heemstede - De eerste offi ciële 
Winterdag (Winterfoto) wordt in de 
Heemsteder geïntroduceerd met de-
ze prachtige zonsondergang. Van-
af nu toont Marenka Groenhuijzen u 
drie maanden lang wekelijks winters 
beeld. Bevroren slootjes, naar eten 
zoekende vogels, winterse luchten... 
Het seizoen biedt genoeg fotogenieke 
uitdagingen. Om van een besneeuwd 
landschap maar te zwijgen. Daar zijn 
we nog even niet aan toe. Een witte 
kerst zit er hier ook niet in als we de 
weermannen mogen geloven. Maar 
een groene kerst is net zo leuk! Alvast 
fi jne kerstdagen gewenst en een foto-
geniek maar vooral gezond 2017.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Eerste winterfoto

Heemstede - Op vrijdagmiddag 30 december van 14.00 
uur tot 15.30 uur komt Gerben Achterkamp een work-
shop uilenballen pluizen verzorgen bij Kom In Mijn Tuin. 
Hij gaat eerst van alles uitleggen en daarna is het pluizen 
geblazen wat ongeveer één tot anderhalf uur duurt.  
Locatie: In het Tuinhuis van KIMT aan de Herenweg 16 
in Heemstede, (ingang Groenendaalse Bos tegenover de 
Manpadslaan). Aanmelden: Info@kominmijntuin.com of 
023-5282651.

Uilenballen pluizen bij
Kom In Mijn Tuin

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Ouder- en Kindgym bij HBC Gymnastics
Heemstede - Wil jouw kind ook overal 
op en over klimmen? En heeft hij of zij 
ook energie voor 10? Of heeft je kindje 
wat motorische prikkeling nodig? Dan 
is dit wat voor jullie. Kinderen tussen de 
2 en 4 jaar gaan samen met een ouder 
heerlijk bewegen. Op woensdagoch-
tend wordt uw kind gestimuleerd in de 

motorische ontwikkeling. Na een war-
ming up worden de toestellen neer-
gezet en kunnen de peuters klimmen, 
klauteren, balanceren, springen en rol-
len. Als afsluiting gaan we samen zin-
gen en dansen.
De lessen worden gegeven in de gym-
zaal van de Valkenburgschool. Er zijn 2 

groepen; van 9.30 tot 10.15 uur en van 
10.30 tot 11.15 uur. Er wordt gegymd 
in kleine groepen en vol=vol. De eerste 
les is op 25 januari en loopt door tot en 
met 7 juni. De kosten zijn 70 euro.
Wil je hiervoor inschrijven of weten of 
er nog plaats is, meld je dan nu aan bij
monique@marchandweb.nl. 
Of info@hbcgymnastics.nl of bel 023-
5324160.

De eerste paal voor de nieuwe zaak
Een prachtig mooi pand is in de maak

Een lange geschiedenis zit er aan dit familiebedrijf vast
Daarom word de paal geslagen door iemand die daar bij past

Vele jaren heeft Nel Heems met haar man Piet samen gewerkt
Door energie en inzet werden ze niet beperkt

Piet heeft zijn Nel in 1953 getrouwd
En met hard werken hebben ze het samen opgebouwd.

Met veel energie is de zaak door Frans en Jos voortgezet
Zij hebben zich samen ook helemaal er voor ingezet

Piet Heems had hier graag zelf gestaan
Wilde dit meemaken en heeft daar ook erg zijn best voor gedaan

Zijn vrouw Nel heeft dit nu voor hem waargenomen
Een nieuw pand, het is er toch van gekomen

Gefeliciteerd allemaal met dit resultaat
Wat de toekomst brengt, we hopen dat het in de sterren geschreven staat.

Fa. Heems sinds 1822

Met hard werken samen opgebouwd

Lezerspost
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Er was een duif die elk jaar 
in de periode rond kerst een 
plekje vond op de sterkste tak 
van een uit de kluiten gewas-
sen struik die hoog boven het 
huis uit torende. Aldaar ge-
nesteld aanschouwde hij elk 
jaar hetzelfde tafereel. Een 
man die geconcentreerd voor 
het beeldscherm zat. Daar in 
het duister met als enige ver-
lichting het scherm van zijn 
laptop. Driftig typend lette de 
man niet op de duif, die met 
zijn kraaloogjes de geestdrift 
van de man gadesloeg. In an-
dere huizen glinsterde fi jn 
licht in kerstbomen en gloei-
de warm schijnsel van kaar-
sen. Het was er warm, in die 
huizen, dat kon zelfs een duif 
zien. In het huis van de ty-
pende man stond geen kerst-
boom en brandden ook geen 
kaarsen. 

De man tikte lustig voort. De 
duif die niet lezen kon maar 
wel aanvoelde: dit is een man 
met verdriet.  
Elk jaar zat hij daarboven, in 
het donker achter zijn lap-
top. Een brief schrijvend aan 
zichzelf. Een brief van haar, 
zijn grootste liefde. “Mijn lieve 
man”, zo begint de brief. “Een 
jaar is voorbij, bijna dan, mijn 
liefste. De mooiste tijd van het 
jaar is nu, met kerst. Ik hou alle 
dagen van jou maar in het bij-
zonder nu, met kerst.  Ik kan 
niet bij je zijn maar zeg me dat 
je me mist. Vertel me nog eens 
dat ik je kerstkers ben op de 
tulband, daar moest ik zo om 
lachen. Want je houdt niet van 
tulband. Plaag me nog eens 
met mijn ‘plumpudding’ want 
die mislukte elke kerst. Kom, 
zeg me nog eens dat ik niet 
zo zeuren moet... Omdat al-
les mislukken kan behalve wij 
tweeën samen...” 
Aan het einde van de brief 

lichtte de blik op van de man, 
zo zag de duif. Maar dan volgt 
de laatste regel. “Al wat ik nooit 
wilde was afscheid nemen. Dat 
is teveel gevraagd in dit leven. 
Ik kan het nog niet. Daarom, 
mijn liefste, tot volgend jaar 
kerst.” 
De man klapt zijn laptop dicht, 
sluit zijn ogen en blijft minu-
tenlang zitten.
Dan neemt hij een besluit. Hij 
klikt het kleine bureaulampje 
aan en kijkt uit het raam. In het 
schijnsel ziet hij op de tak een 
duif zitten. Even lijken hun blik-
ken elkaar te kruisen. Hij veegt 
een traan weg. Dan vliegt de 
duif weg. Ineens lijkt het als-
of hij zich lichter voelt. Anders, 
niet alleen. 
“Ja”, zegt hij in gedachten, “dat 
was nog eens wat met die mis-
lukte pudding.” 
Hij lacht zachtjes, doet het 
lampje uit en gaat naar bene-
den.
Joke van der Zee

Stof tot nadenken
De bestemming van ons vriendenweekend was dit na-
jaar niet bepaald alledaags. Ik hoefde maar tegen iemand 
te zeggen dat ik naar Libanon ging en zag meteen ver-
baasde blikken. Wáár ga je heen? Is het daar wel veilig 
dan? Eerlijk is eerlijk, ik was ook best sceptisch toen een 
vriendin zei dat we waren uitgenodigd door een gezamen-
lijke kennis in Libanon. Het land is sinds de bombarde-
menten in 2006 nog steeds in staat van oorlog met Is-
raël en aan de oost- en noordzijde grenst het land aan
Syrië. De situatie daar behoeft geen uitleg. 
Wat mij in de maanden voor onze trip bezighield was 
het feit dat Libanon - een land met 4 miljoen inwo-
ners - ruim 2 miljoen vluchtelingen uit confl ictgebie-
den heeft opgenomen. Wat zullen wij daarvan mer-
ken? Zijn er grote kampen bij de grens, zoals ik in mijn 
favoriete tv-serie Homeland had gezien? In het vlieg-
tuig kwamen Beiroet, Damascus en Aleppo steeds 
dichterbij op de schermen. Ik weet nog dat ik dacht:
Libanon is maar 60 kilometer breed, dus de oorlog in Syrië 
is wel heel erg dichtbij.
Na een paar dagen kwam ik tot de conclusie dat mijn angst 
voor het onbekende niet terecht was. De vluchtelingen zijn 
voor het overgrote deel opgegaan in de Libanese samenle-
ving. Je merkt er niets van. Als westerling heb ik mij geen 
moment onveilig gevoeld, zelfs niet in de Bekaa Vallei waar 
we uitzicht hadden op de grens met Syrië. Nog opvallender 
vond ik dat moslims en andersgelovigen ogenschijnlijk in 
harmonie met elkaar leven, terwijl bij ons het beeld bestaat 
dat die groepen elkaar overal in het Midden-Oosten in de 
haren vliegen. We zagen kerken naast moskeeën, iets dat 
bewust was gedaan na de burgeroorlog die het land tussen 
1975 en 1990 in haar greep hield. 
We maakten een wijntour terwijl het vrijdagmiddaggebed 
uit de speakers klonk, dronken een biertje op een terras 
in de Armeense wijk van Beiroet en dansten in een chique 
skybar met uitzicht op de blauwe moskee. In veel opzich-
ten was de sfeer veel relaxter dan ik had verwacht. 
Libanon blijft mij bij als een land van enorme contrasten 
en grote verschillen tussen arm en rijk, maar ook als een 
land waar mensen ondanks alle verschrikkingen die ze 
mee hebben gemaakt hoop houden op een betere toe-
komst. Het bezoek heeft mij ook geleerd dat de angst voor 
het onbekende een slechte raadgever is. Ik wens u fi jne 
feestdagen!
Friso Huizinga

Hè gezellig, de kerstdagen 
komen er weer aan. Boompje 
halen, kaarsjes aan, kerstmu-
ziek opzetten en lekker eten. 
Maar waarschijnlijk ben ik 
een van de weinigen die gaat 
genieten van dit feest, want 
zo leuk is het blijkbaar alle-
maal niet. 
Ieder jaar weer verschijnen 
in de media artikelen waarin 
kerststress als enorme don-
derwolk boven de Neder-
landse huishoudens hangt. 
Diverse damesbladen sprin-
gen daar gretig op in, want 

daar vul je met gemak weer 
een paar pagina’s mee. Met 
name het opdienen van het 
kerstdiner helpt je volgens 
hen vlotjes richting burn-out 
waar de redactie uiteraard de 
oplossing voor heeft. Ik kan 
best een tafel leuk aankle-
den of versieren en op kleu-
terschoolniveau ook nog iets 
maken, maar het helpt wat 
mij betreft niet echt mee als 
je de foto’s bekijkt van ver-
siersels die je volgens onmo-
gelijk, ingewikkelde patronen 
dient te fabrieken.

Het koken op zich is voor 
mij met kerst nooit een pro-
bleem om de doodeenvou-
dige reden dat ik niet kook. 
Vroeger zaten wij met de hele
familie bij mijn ouders aan de 
dis, maar omdat die op leef-
tijd zijn hebben mijn zus en 
ik een aantal jaar geleden in-
gesteld dat het ombeurten bij 
ons gevierd wordt. Mijn zwa-
ger en echtgenoot zijn ex-
cellente koks die alles graag 
zelf doen. En dat doen ze met 
verve. Dat vinden wij alle-
maal, dus daar gaan wij ook 
zeker geen verandering in 
aanbrengen. We zouden wel 
gek zijn. 

Cadeautjes hebben wij ook 
afgeschaft. Tegenwoordig 
geven wij onszelf één groot 
cadeau in de vorm van een 
theaterbezoek of lunch. Het 

is even een gedoetje om
iedereen hiervoor weer bij 
elkaar te krijgen, maar daar 
heb je handige online pro-
grammaatjes voor. 

Ik schrijf dit dus vanuit een 
luxe positie, maar toch viel 
ik van mijn kruk van verba-
zing toen ik op internet een 
kerststressartikel onder ogen 
kreeg. Er zaten 23 tips bij 
die eenvoudig beginnen met
‘bepaal wat belangrijk is’, ‘zeg 
nee’ en ‘plan vooruit’. Heel 
logisch. Maar naar bene-
den scrollend werd de toon 
duidelijk dwingender, want 
mocht je ondanks alle tips 
toch last hebben van stress 

of zelfs depressie dan moest 
je hulp zoeken bij professio-
nals. Om die zin kracht bij te 
zetten stond er dat het aantal 
zelfmoorden tijdens de feest-
dagen niet voor niets toenam 
en daar verschenen tip 22: 
Ga naar de psycholoog en tip 
23: schakel een life coach in 
zodat je technieken kunt le-
ren waardoor je beter kunt 
omgaan met de kerststress.

Ik zou daar nog een tip 24 
aan toe willen voegen: kijk 
even naar Syrië of Afrika en 
wees blij dat kerststress je 
grootste probleem is.
Fijne kerststress allemaal!
Monique Teeling
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Wilhelminaplein houdt historische 
uitstraling, wel in een eigentijds jasje
Heemstede - De PvdA 
vroeg en kreeg jaren terug 
50.000 euro om te reserve-
ren voor de herinrichting van 
het Wilhelminaplein. Dit be-
drag werd echter in de peri-
ode dat er bezuinigd moest 
worden geschrapt. Nu de 
recessie achter ons lijkt te 
liggen en er weer voldoen-
de middelen aanwezig zijn 
wordt het oude plan weer 
opgepakt. Er zijn intensie-
ve gesprekken geweest met 
omwonenden, bedrijven en 
overige burgers. Het ging 
vooral over het verkeer, om-
dat het plein aan een loka-
le doorgaande route ligt. He-
lemaal afsluiten voor auto’s 
blijkt geen optie. De huidi-

ge twee rijbanen worden te-
ruggebracht naar één. Par-
keervakken, aan twee kan-
ten, worden anders inge-
deeld, de boom wordt ver-
plant en de kerk wordt meer 
zichtbaar.
Er komt nieuwe (led) ver-
lichting en groen. Kleine zit-
elementen moeten uitnodi-
gen om even op het plein te 
pauzeren. Het ligt in de be-
doeling om het plein te ge-
bruiken voor evenementen. 
Dit laatste zal mondjesmaat 
zijn om de bewoners niet te 
zwaar te belasten. Niet alle 
pleinbewoners waren tevre-
den met de gekozen oplos-
sing. In januari 2016 sprak 
de gemeenteraad zich uit 

over twee uitgewerkte vari-
anten. Er werd gekozen voor 
de variant met één rijbaan. 
Met dat gegeven is verder 
gewerkt en is er een voorlo-
pig ontwerp gepresenteerd 
aan alle belangstellenden. 
Tot 9 januari 2017 hebben 
alle inwoners van Heemste-
de nog de mogelijkheid te 
reageren op de plannen.

Na jaren wachten en over-
leg met de buurtbewoners 
kan er in de loop van het 
volgend jaar met de reno-
vatie begonnen worden. Het 
plein behoudt haar histori-
sche uitstraling, maar wel in 
een eigentijds jasje. 
Eric van Westerloo

Uitstel beslissing renovatie 
bruggetje IJsbaanpad
Heemstede - Een handvol 
bewoners van de Strawinsky-
laan ziet graag dat de huidi-
ge loopbrug vervangen wordt 
door een brug die open kan. 
Om dit verder te onderzoe-
ken en voor de nodige fi nan-
ciën te zorgen, krijgen be-
woners twee maanden res-
pijt van de commissie. Het 
dient alleen de bewoners met 
een achtertuin aan het wa-
ter van de Wagenaarkade. 
Een woning met een ligplaats 
aan het water verkoopt be-
ter en de prijs ligt hoger. Niet 
zo vreemd dat een deel van 
de bewoners wel in de bui-
del wil tasten om mee te be-
talen aan een nieuwe brug. 
Het college koos voor een 
simpele renovatie met een 

nieuwe slijtlaag en wat her-
stelwerkzaamheden. De ge-
meente onderzocht ook of er 
een andere brug mogelijk is. 
Een brug met een hoge door-
vaart geeft problemen voor 
wandelaars een draaibrug 
zou veel te kostbaar worden. 
Bedragen van 110.000 euro 
zijn genoemd, waar renovatie 
rond de 30.000 gaat kosten. 
De bewoners denken met 
een eigen bijdrage hun wen-
sen te kunnen vervullen. Een 
draaibrug met een exclusie-
ve sleutel voor de bewoners 
zou kunnen. Daarmee kun-
nen niet bewoners het klei-
ne stukje water dan ech-
ter niet opvaren. Als de brug 
per ongeluk openblijft, kun-
nen wandelaars niet verder 
of gebeuren er ongelukken. 
Misschien biedt een iets ver-
hoogde brug soelaas. Kano’s 
of kleine roeibootjes kunnen 
er dan onderdoor zonder al 
teveel kosten. In februari zal 
duidelijk worden of de bewo-
ners een stap verder zijn ge-
komen met de fi nanciering 
en het type brug. Wethou-
der Heleen Hooij verwacht 
niet dat er bij een openbare 
aanbesteding een veel lage-
re prijs uit de bus komt. Het 
veertig jaar oude bruggetje is 
wel aan renovatie toe. Daar is 
iedereen het wel over eens.    
Eric van Westerloo 

In de Bibliotheek 
Gratis inloopspreekuur

van Visio
Heemstede - Visio ondersteunt slechtziende en blinde 
mensen bij hun vragen over leven, leren, wonen en wer-
ken met een visuele beperking. Visio heeft in de Biblio-
theek Heemstede aan het Julianaplein 1 een gratis in-
loopspreekuur op woensdag 4 januari. Tijdens dat inloop-
spreekuur kunnen diverse hulpmiddelen uitgeprobeerd 
en bekeken worden. Dat kan van 11.00 tot 13.00 uur. Ook 
op 1 februari, 1 maart, 5 april, 3 mei en 7 juni zijn er in-
loopuren.

De rioolwerkzaamheden en nieuwe bestrating van de dr. 
Piersonstraat e.o. schieten al fl ink op. Daarnaast wordt er 
door de gemeente en enkele actieve buurtbewoners ge-
werkt aan een speelplek voor de kleinere kinderen in de 
wijk. In juni zijn de kinderen uitgenodigd op het gemeen-
tehuis. Zij mochten tekenen en knippen en vertellen wat zij 
graag doen op een speelplaats. Er is ook een thema geko-
zen: ‘piraten’.
Aan de Schaepmanlaan komt een houten speelboot waar-
op geklauterd kan worden. Voor ouders en/of grootouders 
worden enkele zitplaatsen gemaakt om zo hun kroost in de 
gaten te houden. Rondom komt een mooi hekwerk zodat 
het ook een veilige plek zal zijn. Om de plek een open ka-
rakter te geven komen er geen struiken.
Als het zover is lijkt het de werkgroep leuk om de speel-
plaats feestelijk te openen. Er wordt gedacht aan een speur-
tocht door de wijk of een piratenvlag ontwerpen, maar ook 
andere voorstellen zijn van harte welkom. Nadere bericht-
geving omtrent dit project volgen de komende maanden.

Welke ouders of buurtbewoners willen meedoen met een 
van de activiteiten rond de speelplek?

Neem contact op met Olga Bastmeijer, dr. N.G. Pierson-
straat 17 Heemstede of via or.bastmeyer@quicknet.nl.

Wie wil meedenken aan speelplek 
bij Schaepmanlaan

Lezerspost‘Waar word jij 
gelukkig van?’
Heemstede - In de cursus 
‘Geluk’ sta je stil bij wat geluk 
voor jou betekent. Je wordt 
uitgedaagd om te werken 
vanuit de gedachte dat je zelf 
geluksmomenten kunt creë-
ren. Belangrijk is dat je een 
nieuwsgierige en open le-
venshouding ontwikkelt en je 
opmerkingsvermogen traint 
en scherpt. Hiervoor gebrui-
ken we de theorie en prak-
tische oefeningen uit Mind-
fulness en Neuro Linguis-
tisch Programmeren (NLP). 
Trainer Rick Shamier voert je 
stap voor stap mee in levens-
lessen, waar je nog lang uit 
kunt putten. Geluk is voor ie-
dereen weggelegd, er is geen 
voorkennis voor nodig en je 
hoeft er niets voor te kunnen 
of te laten. Geluk! (12 bijeen-
komsten) start op woensdag 
18 januari van 10.30 – 12.00 
uur in de Luifel. Opgeven kan 
nu al via:
www.wijheemstede.nl,
(023) 548 38 28 of bij de
receptie van de Luifel.
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Onzichtbaar ‘slecht ziend’ vraagt meer begrip
Heemstede – Niet meer voor 
arrogant versleten te worden, 
dat is de achterliggende re-
den voor Heemstedenaar Ab 
Vriethoff om begrip te krijgen 
voor zijn handicap. Mensen 
begrijpen niks van zijn las-
tige aandoening omdat hij 
er handig mee omgaat. Dat 
leer je wel als je vanaf je der-
tiende een oogaandoening 
hebt, waarbij je zicht mist op 
het centrale deel van je net-
vlies. Net waar je het scherp-
ste kan zien, krijg je warre-
lende kegeltjes en staafjes 
als beeld. Zelfs `s nachts gaat 
dat door. Kegeltjes nemen 
kleuren en contrast waar en 
zijn nodig om details goed 
te kunnen zien. Omdat er in 
de macula zo veel kegeltjes 
bij elkaar liggen, zien we met 
dit deel van het netvlies het 
scherpst. De macula zorgt 
ervoor dat het mogelijk is dat 
we kunnen lezen, autorijden 
of een gezicht kunnen her-
kennen. Lezen kan Ab ver-
geten, alhoewel hij toch zijn 
rechtenstudie volbracht. Ge-
zichten herkennen is bijna 

onmogelijk en dat geeft veel 
misverstanden. Zo beschrijft 
hij in zijn boek hoe hij ooit 
voorzitter werd van een ou-
derenraad, kennis maakt met 
een aardige vrouwelijke be-
stuurslid die hem de volgen-
de ochtend joviaal begroet bij 
de groenteman. Ab herkent 
haar totaal niet terwijl hij die 
avond overduidelijk verteld 
heeft wat zijn benoeming in 
de weg zou staan, maar ie-
dereen accepteerde. Hij had 
duidelijk uitgelegd hoe moei-
lijk hij mensen herkende, ei-
genlijk niet herkende en het 
heeft weken geduurd voor-
dat er bij die mevrouw enig 
begrip was. Daar heb je het: 
“Wat een verwaande kwast 
zeg.” Ab had er nog zo voor 
gewaarschuwd. Maar Ab 
maakt het de interviewer 
ook niet gemakkelijk, uitkij-
kend vanuit zijn fraaie ap-
partement over de Heem-
steedse haven, praat hij over 
de plannen van het Haven-
lab. Kijk daar bij het Zilveren 
Kruis gebouw komt een res-
taurant, waar ze nu die kerst-

bomen verkopen, zie je die 
caravan, daar kan op vrijdag 
een visboer staan, om maar 
wat te noemen. Hij doet als-
of hij alles ziet, hij weet het 
alleen maar, ziet er niks van, 
maar weet precies waarover 
hij praat. Heeft geen kerst-
boom gezien! Dat weten is 
een soort kijken voor hem, 
mensen snappen er niks van. 
Hij geeft ruiterlijk toe dat hij 
mensen soms verwart met 
zijn wijze van erover te pra-
ten alsof hij het ziet. 
Na een opleiding tot banket-
bakker studeerde hij rech-
ten aan de VU in Amsterdam 
en werd advocaat. Enkele ja-
ren later ontwikkelde hij zich 
tot pleitbezorger van gehan-
dicapten. Na directeur te zijn 
geweest van een Rotterdam-
se organisatie die de belan-
gen van gehandicapten in en 
rond Rotterdam behartigde, 
werd hij later de eerste full-
time voorzitter van de Neder-
landse Gehandicaptenraad. 
In die laatste hoedanigheid 
sprak hij in 1992 de Algeme-
ne Vergadering van de Ver-

Ab Vriethoff leest met loep met Arno Koek.

enigde Naties toe. Een ventje 
van 12 jaar met dezelfde oog-
aandoening als Ab Vriethoff 
is de aanleiding geweest om 
het boek ‘Kijk’ te gaan schrij-
ven. “Mijn oogarts vertel-
de over hem. Het jochie wil-
de niets liever dan zijn ‘clup-
pie’ Ajax te zien spelen, zo-
als ik altijd naar mijn ‘cluppie’ 
Feyenoord ga. Ik heb de oog-
arts gezegd dat hij die jongen 
mijn speciale Feyenoordbril 
moet aanraden. Het doet mij 

deugd dat hij nu in de Are-
na kan gaan kijken. Ik blijf 
wel naar de Kuip gaan!” Ab 
schenkt veel aandacht in zijn 
boek aan hulpmiddelen als 
brillen, loepen en koeienlet-
ters, op papier en digitaal. 

Vrijdagmiddag presenteerde 
Ab Vriethoff het eerste exem-
plaar van zijn boek ‘Kijk’ bij 
Boekhandel Blokker en daar 
is het vanaf nu te koop.
Ton van den Brink

Kunstlijn winnaar publieksprijs uitgereikt
Heemstede – De jaarlijks te-
rugkerende Kunstlijn Haar-
lem heeft al jaren een eigen 
presentatie in Heemstede. In 
het Raadhuis werd in de Bur-
gerzaal in het eerste week-
end van november een expo-
sitie gehouden van deelne-
mers uit Heemstede die hun 
ateliers openstelden. The-
ma was de werkplek van de 
kunstenaar en Vera Brug-
geman liet in de Burgerzaal 
zien hoe zij thuis werkt. Bij 
de expositie hoort traditie-
getrouw een prijsvraag die 
gewonnen werd door Ron 
van der Gaarden  uit Haar-
lem. Hij was speciaal naar 
het Raadhuis gekomen om-
dat Vera Bruggeman daar tij-
dens het Kunstlijnweekend 
haar “atelier” had en aan het 
werk was. Hij vond het erg 
leuk dit keer Heemstede “ 
aan te doen” en is zeker van 
plan dit volgend jaar weer 
te doen. Hij was erg verguld 

met de gewonnen publieks-
prijs, een boekenbon! Dit was 
de laatste actie van Hanneke 
Prins en Rosita van Winger-
den als organisatoren van de 
Heemsteedse Kunstlijn. Vol-
gend jaar zullen Olga van der 
Klooster en Yvonne van Dre-

ven, beide kunstenaars, het 
stokje van hen overnemen. 
In de Burgerzaal reikte Rosita 
van Wingerden de publieks-
prijs uit aan winnaar Ron van 
der Gaarden, waar Hanneke 
Prins graag op toekeek.
Ton van den Brink

Reikibehandeling gewonnen 
bij The Vintage Store

Heemstede - Twee we-
ken geleden is The Vintage 
Store in samenwerking met 
Sandrasana een actie be-
gonnen om een klant eens 
in het (winter)zonnetje te 
zetten en van een ontspan-
nende Reiki behandeling te 
laten genieten. De klanten 
van TVS konden aan de-
ze actie meedoen door een 
like- en deelactie op face-
book of het deponeren van 
een persoonlijke bericht in 
de inlever-box in de win-
kel. Je kon iemand voor-
dragen die het nodig had 
en die ontspannen en vol 
energie de feestdagen te-
gemoet kan.  
De winnares is van deze ac-
tie is Clara Vos uit Haarlem. 
Een goede vriendin meldde 
Clara aan. De reden was dat 
zij een moeilijk jaar achter 
de rug had, een jaar waar-
in het aanvankelijk allemaal 
de goede kant op bleek te 
gaan na enkele moeilijke 
jaren.
Met het verkrijgen van een 
baan leek alles in rustiger 
vaarwater te komen, ech-
ter de baan was van korte 
duur. Daar sta je dan weer 
met als gevolg weer een 
moeilijkere financiële situa-
tie. In betere handen dan bij 
Sandrasana kon ze niet zijn.
Sandra is de specialist 
op het gebied van reiki in 

Heemstede en tot ver daar-
buiten. Clara gaf dan ook 
aan dat zij er een zeer ont-
spannen en prettig gevoel 
aan heeft overgehouden en 
bovenal weer extra energie 
had gekregen om vol goede 
moed vooruit te kijken.
Wat is reiki? Sandra: “Rei-
ki, ofwel universele leven-
senergie, wordt doorge-
geven via handoplegging. 
Blokkades in de energieba-
nen kunnen op deze manier 
opgeheven worden, waar-
door de energie weer gaat 
stromen. Reiki helpt het zelf 
genezend vermogen te her-
stellen, zodat veel klach-
ten kunnen verminderen 
of zelfs helemaal verdwij-
nen. Tijdens de behande-
ling kan er warmte ervaren 
worden of tintelingen, dat 
betekent dat je de energie 
voelt stromen. Tijdens de 
behandeling kom je volle-
dig tot rust!”
Wilt u meer weten over een 
reikibehandeling neemt u 
dan contact op met 
Sandra 06-11788853.

Team maatschappelijk werkers 
Kontext naar WIJ Heemstede
Heemstede - Met ingang 
van 1 januari 2017 maken 
de Heemsteedse en Bloe-
mendaalse maatschappelijk 
werkers van Kontext, welzijn 
en maatschappelijke dienst-
verlening, de overstap naar 
WIJ Heemstede. De hulpver-

lening blijft dezelfde: maat-
schappelijk werk en onaf-
hankelijke cliëntondersteu-
ning rond financiële of ad-
ministratieve vragen en re-
gelingen. De maatschap-
pelijk werkers zijn dagelijks 
bereikbaar voor informatie 

of aanmeldingen tussen 9.00 
en 12.00 uur via telefoon-
nummer (023) 2050889. De 
teamleden behouden de ver-
trouwde mobiele telefoon-
nummers en zijn per mail 
bereikbaar via maatschap-
pelijkwerk@wijheemste-
de.nl. Het team maatschap-
pelijk werkers blijft voorals-
nog gehuisvest aan het Res 
Novaplein 37, in Heemstede.
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Het was in het jaar 1968. 
In de tweede klas van 
de middelbare meisjes-
school van het RK Lyce-
um Sancta Maria was 
enige opwinding ont-
staan. Juffrouw Kloet, 
onze (ongehuwde) le-
rares Frans, had ons 
iets te vertellen waar 
– bleek later - geen 
woord Frans bij was. 
Ze was namelijk de 
strijd aangegaan met 
de schoolleiding, om-
dat het in haar ogen 
onrechtvaardig was dat 
zij een lager salaris ont-
ving dan meneer Attevelt, 
haar collega-docent Franse taal.
Ze bleek zelfs bereid daar sancties aan te verbinden. 
Naar ik mij herinner waren de reacties van de circa 26 
meisjes vrijwel allemaal luid tegensputterend. Meneer At-
tevelt had toch een vrouw en kinderen en zij was een al-
leenstaande dame, dus logisch dat meneer Attevelt meer 
salaris nodig had. Nog zie ik haar met de armen over el-
kaar, de benen wijd verklaren: “Daar heb ik geen don-
der mee te maken. Ik doe hetzelfde werk.” Dat was even 
schrikken voor de keurig opgevoede mms-meisjes, mij-
zelf incluis. Toch zette het me aan het denken: ze had na-
tuurlijk volkomen gelijk. Het statement van juffrouw Kloet 
was slechts een voorproefje van wat komen zou: de actie-
groep Dolle Mina, het verbranden van bh’s, het bewust-
wordingsproces, de heibel rond John Lennon’s nummer  
“Woman is the Nigger of the World (yes she is, think about 
it)”, een langzame mentaliteitsverandering en het terrein 
dat werd gewonnen. Vijftig jaar later is hier bij de wet al-
thans geregeld dat mannen en vrouwen gelijke rechten 
hebben. Maar in veel landen is er nog een enorme kloof te 
overbruggen, ondanks de internationale verdragen van de 
rechten van de mens. Vrouwen worden onderdrukt, mis-
bruikt en achtergesteld ten opzichte van mannen. Twee-
derde van de mensen die in armoede leven is vrouw. Zo-
lang het in grote mate bepalend is voor de rest van je le-
ven of je geboren wordt als een jongen of een meisje is er 
nog veel strijd nodig. 
Naar verwachting wordt in ons gezin een klein meisje ge-
boren in 2017. Ze krijgt ongetwijfeld alle kans zich te ont-
wikkelen. Zo niet de meisjes in het grootste deel van de 
wereld. Een van de Millenniumdoelen van de VN gaat over 
gelijkheid van mannen en vrouwen, dat de ene 50 procent 
van de bevolking dezelfde kansen krijgt als de andere 50 
procent. De intenties zijn er formeel dus wel, nu de prak-
tijk nog. Het zou mooi zijn als we er iets van kunnen zien 
in het nieuwe jaar.
Mirjam Goossens

Heemstede – In de grote zaal 
van het Dorpshuis in Cruqui-
us is het gezellig binnen-
komen. Daar heeft beheer-
der Henny van Son de zaal 
in kerstsfeer gebracht met 
veel groen, licht en warmte. 
Hier heerst wereldvrede als 
er 72 gasten van de Zonne-
bloem Heemstede binnenko-
men op de donkere donder-
dagochtend om een kerstvie-
ring mee te maken. De gas-
ten zijn gebracht door vrijwil-
ligers, chauffeurs die soms al 
jaren de gasten overal naar 
toe brengen. In de zaal staan 
andere vrijwilligers al klaar 
met koffi e en kerstlekkers. 
De Zonnebloem draait weer 
volop op de vrijwilligers die 
het kunst van het verwennen 
al jaren kennen. In de keu-
ken van het dorpshuis kookt 
Ton Rodenrijs de vertrouwde 
klassieker ‘vol au vent’, ge-
stoofd vlees waar hij achte-
loos nog even een halve fl es 
rode wijn in verwerkt. Appel-
tjes en peertjes staan te ko-
ken. De vrijwilligers komen 
handen te kort om alle gas-
ten te verwennen. In de och-
tenduren heeft het dames-
koor van de Bavo kerstliede-
ren gezongen, afgewisseld 
met teksten over de Goede 

Boodschap. Het zijn vooral 
de oude, bekende kerstliede-
ren die gelijk inwerken op het 
publiek. Meeneuriën, zacht-
jes meezingen, meedirige-
ren en wat meedeinen, zelfs 
de mannen doen mee. Voor-
zitter Jaap van Donge memo-
reert dat er juist vandaag ge-
schiedenis wordt geschre-
ven. “Ja geschiedenis op uw 
leeftijd waar u deel van uit-
maakt. Heden fuseren de 
twee afdelingen van de Zon-
nebloem, Berkenrode met de 
Valkenburg, vandaar de eer-
ste  viering van de twee afde-
lingen samen.” Het gaat net 
met de 72 gasten. Wel zo ge-
zellig met z`n allen. Bestuur-
lijk is de fusie wenselijk en ei-
genlijk ook een noodzaak om 
een volledig bestuur te hou-
den. De Zonnebloem Heem-
stede blijft mensen met een 
lichamelijke beperking een 

72 gasten bij kerstfeest.

Bavo dameskoor.

Het was in het jaar 1968. 
In de tweede klas van 
de middelbare meisjes-
school van het RK Lyce-
um Sancta Maria was 
enige opwinding ont-
staan. Juffrouw Kloet, 
onze (ongehuwde) le-
rares Frans, had ons 

strijd aangegaan met 
de schoolleiding, om-
dat het in haar ogen 
onrechtvaardig was dat 
zij een lager salaris ont-
ving dan meneer Attevelt, 

Het is…
een meisje

In een tijd dat de dagen korter worden, de 
kerstverlichting weer overal brandt, vraagt de 
redactie van de bestgelezen krant van Heem-
stede haar redacteuren ieder jaar iets per-
soonlijks te schrijven. Het ene jaar lukt dat 
beter dan het andere jaar. Ik heb dus even 
moeten denken waar het dit jaar over zou 
gaan. Zo tegen het einde van het jaar gaan 
je gedachten al snel uit naar mensen die het 
minder hebben. Daar zijn er in Nederland, 
ondanks onze welvaart, nog steeds velen van. 
Neem de 9.000 jongeren die in Nederland op 
straat zwerven zonder een dak boven hun 
hoofd. De grote aantallen vluchtelingen die 
een ongewisse tijd beleven of ze al dan niet 
hier mogen blijven. Gebroken gezinnen waar 
vooral de kinderen fl ink onder lijden. Het leed 
dat dieren wordt aangedaan; we lezer er da-
gelijks over. Toch kunnen wij ons als Heem-
stedenaren gelukkig prijzen dat wij in een re-
latieve enclave van rust wonen. De boel is 
aardig op orde. Wij maken ons druk over een 
villa’tje meer of minder rond de Manpadslaan 
of het afschaffen van de grijze vuilnisbak. 
In de fi le staan op de Dreef, het onderhoud 
van het groen en of er wel voldoende strooi-
zout beschikbaar is. Zeg nu zelf, zijn dat de 
problemen waar het echt om gaat? Er is zo-

veel meer in de wereld om ons heen om ons 
druk over te maken. Een hele industrie is op-
getuigd om de aarde te behoeden voor op-
warming. Politici hebben het voor elkaar ge-
kregen dat niemand hen meer serieus neemt. 
De angst voor Rusland moet er worden inge-
ramd. Intussen staan we toe dat Syrië in puin 
wordt geschoten. Kan het geld en de inspan-
ning niet beter benut worden om de mensen, 
die nu bij ons nog buitenspel staan, een toe-
komst te bieden? In de wijde wereld om ons 
heen zijn de leefomstandigheden aanzien-
lijk slechter. De in september 2016 overleden 
Heemstedenaar Pieter Goedhart voegde de 
daad bij het woord. Hij en zijn vrouw start-
ten onderwijsprojecten in Gambia. Dat zijn 
zaken die de wereld vooruit helpen. Klein-
schalig, betrokken met zichtbaar resultaat. 
Ook in onze directe omgeving is er nog zo-
veel te doen. De voedselbanken de wereld uit 
zou een mooi streven zijn, daar hoor je nie-
mand over. Wat u in 2017 gaat doen is aan 
uzelf. Kijk om u heen en zet een stap. Ga een 
eenzame oudere bezoeken of neem hen mee 
voor een wandeling. Die gedachte geef ik u 
mee samen met mijn allerbeste wensen voor 
een gelukkig maar vooral gezond 2017. 
Eric van Westerloo

Kijk om u heen en zet een stap

onvergetelijke tijd bezor-
gen. Zodat ook zij volop van 
het leven kunnen genie-
ten. Donderdagavond wer-
den 72 Zonnebloemgasten 
met een kerstplantje van Glo-
bal Garden heel voldaan naar 
huis teruggebracht door hun 
chauffeur.
Ton van den Brink 

Geschiedenis geschreven op Zonnebloemdag
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Heemstede – Heeft u een prachtige kerstboom 
thuis staan? En wilt u die wel ‘delen’ met alle
lezers? Of heeft u buiten een mooi verlichte
kerstboom? Maak een foto en stuur die in.
Wie weet wint u 100 euro aan shoptegoed bij 
Tuincentrum de Oosteinde! Da’s niet niks, zo’n 
bedrag. Na alle uitgaven van december kunt u 
het nieuwe jaar goed beginnen met de aanschaf 
van prachtige kamerplanten of decoratieve arti-
kelen die er te kust en te keur zijn bij het tuin-
centrum aan de Zandlaan in Hillegom. Stuur uw 
kerstboomfoto in naar: redactie@heemsteder.nl 
Dat mag dus ook de mooi verlichte boom buiten 
zijn. Succes!

Heeft u de mooist versierde 
of verlichte boom?

Heemstede - Op zondag 18 
december was de eerste edi-
tie van de kerstballenloop 
van Praktijk Deen in Heem-
stede. Raymond Frans, fysio-
therapeut bij Praktijk Deen 
nam het initiatief om een 
sportief evenement te orga-
niseren. En daar bleek veel 
animo voor, totaal namen 50 
mensen deel. Het unieke aan 
het evenement is dat zowel 
hardlopers als wandelaars 
mee konden doen.

Fysiotherapie Deen wil graag 
mensen stimuleren om te be-
wegen. “Met de kerstballen-
loop hopen we dat we men-
sen kunnen aan zetten tot 
een gezonde leefstijl”, aldus 
Raymond.
Hij geeft hardlooptraining en 
heeft een groep beginnen-
de hardlopers getraind om 

de Heemstedeloop te kun-
nen volbrengen. Nu moeten 
ze nieuwe doelen hebben om 
te blijven sporten.
De hardlooproute was 5,5 
km. Langs een fraaie rou-
te langs de Haarlemmer-
hout en het Spaarne. De win-
naar was Erik Kieft met een 
tijd van (23,10 min) en bij de 
vrouwen Mariska Meulman 
(31,59 min).

Een groep van 20 mensen na-
men deel aan de wandeling 
begeleidt door een stadsgids 
van Gilde Wandelingen. Van-
af het Spaarnegasthuis, door 
de Schildersbuurt en langs 
het Spaarne. De gids vertel-
de boeiend over de Compo-
nist Händel, de van Loghum-
huizen, het paltrok zaagmo-
len en het Spaarne.
Bij binnenkomst kreeg ieder-

een een kerstbal met zijn ge-
lopen tijd er op. Er was ge-
zorgd voor chocolademelk 
en muziek. En diverse spon-
soren hadden gezorgd voor 
versnaperingen. Zo zorgde 
vers-shop Houwelings voor 
mandarijnen. Van Vessem op 
de Jan van Goyenstraat voor 
oliebollen, Bloemenhof had 
boeketten georganiseerd 

voor de winnaars en de vrij-
willigers en Albert Heijn voor 
fl esjes water.
Iedereen was zeer enthou-
siast. Een succes, volgend 
jaar weer!

Bent u geïnteresseerd in 
hardlooptraining bij Deen, 
neem dan contact op met 
Raymond op 023-5285677.

Heemstede - Op dinsdag-
ochtend 13 december vond 
de traditionele kerstviering 
voor de ouderen  plaats in 
de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan. Ongeveer 80 ouderen 
genoten van de muziek en de 
voordrachten. Ds Pieter Terp-
stra verzorgde de overden-
king.

De belangstelling voor de-

boeketten georganiseerd Raymond op 023-5285677.

Heemsteedse ouderen genieten van kerstsfeer
ze kerstviering bleek zoals 
gebruikelijk groot. Er moch-
ten 80 ouderen door Marty 
Oosting verwelkomd worden.
Het thema voor deze viering 
was ‘passie’. Dominee Pie-
ter Terpstra verleende zijn
medewerking en iedereen 
luisterde naar de oude woor-
den en een mooie overden-
king over de passie die ertoe 
leidde dat Gods zoon aan de 
mensen werd gegeven.
Muzikale medewerking werd 
verleend door Wil Bakker op 
de piano en Ellen de Raadt 
op haar dwarsfl uit. Een aan-
tal aanwezigen vertelde over 
hun passie: schilderen, mu-
ziek, onderwijzen en orchi-
deeën kweken. Groot en-
thousiasme was er voor Sjoe-
rd Bakker en Henriëtte Dirk-
zwager die hun jachthoorns 
lieten schallen.

Een belangrijk onderdeel van 
de viering vormde de ont-
moeting met elkaar in de 
pauze. De ouderen en de
organisatoren, de plaatselijke 
diaconie van de PKN Heem-
stede zien terug op een fi jne 
kerstviering. 

Eerste editie Kerstballenloop 
Praktijk Deen groot succes

Kerstzwemles 
in Groenendaal
Heemstede - Zater-
dag, de week voor Kerst-
mis, was het weer traditi-
oneel kaarsjeszwemmen 
in Groenendaal. Voor de 
aanvang van de verschil-
lende lesgroepen/niveaus 
gingen de leerlingen van-
uit de kleedkamer met een 
kaars (veilig op een zwem-
board) in optocht naar het 
Golfslagbad. 
Daar stonden alle ouders, 
opa’s en oma’s klaar om 
met de kleintjes een paar 
kerstliedjes te zingen. On-
vergetelijk om al die in 
kaarslicht (de zwembad-
verlichting was gedoofd) 
glimmende gezichtjes te 
zien stralen.
Daarna mochten ze met 
hun kaarsje nog even in 
het bad ronddrijven en dat  
liet Krijn Faber (zie foto) 
zich niet ontnemen. Ge-
weldig.

Foto: Theo Dijkman

Kerstvakantie in Cruquius 
Museum en Historisch Museum
Regio – Doe tijdens de kerstvakantie mee aan een Stoom-
practium in Cruquius Museum. Wil jij weten hoe een stoom-
machine werkt en het zelf uitproberen? Tijdens het Stoom-
practicum kan iedereen een eigen model stoommachien-
tje in beweging brengen met water, vuur en (niet te verge-
ten) brandstof. Onder deskundige begeleiding leer jij zo alles 
over stoomkracht! Kom langs op 28 december en 3 en 5 ja-
nuari tussen 13 en 16 uur. Leeftijd: vanaf 6 jaar. Het Stoom-
practicum kost per kind, bovenop de entree tot het museum,
1 euro voor de brandstof. 
Alle info kun je vinden op www.haarlemmermeermuseum.nl.
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Regio - In de week tussen 
Kerst en oud en nieuw orga-
niseert Jachthaven Poelgeest 
in Oegstgeest weer de tradi-
tionele eindejaarshow. Op 27, 
28, 29 en 30 december is het 
mooie assortiment van Anta-
ris en Maril te bewonderen in 
de showroom te Oegstgeest. 
Van de Friese sloepenbou-
wer Maril is de dit jaar suc-
cesvol geïntroduceerde Ma-
ril 6Nxt in diverse uitvoerin-
gen te bezichtigen. De 6Nxt 
is een echte sloep gebleven 
die aan de eisen van deze 
tijd voldoet; hoge aanvangs-
tabiliteit, heerlijke vaareigen-
schappen, veel zitcomfort en 
een koelkast onder handbe-
reik. Eén van de opvallendste 
details van de Maril 6Nxt is 

het deurtje in de spiegel dat 
toegang biedt tot het ruime 
zwemplateau. Ook de brede 
instaptreden, met daaronder 
een koelkast en spoelbak-
je, maken de sloep makkelijk 
toegankelijk. Het polyester-
werk is van zeer hoge kwali-
teit en met enkele opvallende 
stijldetails komt het Neder-
landse vakmanschap prach-
tig boven. 
Ook de nieuwste uitvoe-
ringen van Antaris, de Fif-
ty5, Sixty6 en Seventy7 zijn 
bij Poelgeest te bezichtigen. 
Deze sportief ogende mo-
dellen blinken uit in ruimte-
gebruik, vaareigenschappen 
en design. Tijdens de einde-
jaarshow zijn de 2017 model-
len in diverse uitvoeringen en 

Global Garden draagt 
Cambodja warm hart toe

Regio - De kerstshow van 
Global Garden is inmiddels 
een traditie voor jong en oud.  
Er is van alles te beleven en 
te zien. U wordt welkom ge-
heten door twee ijsberen, die 
u toespreken en toezingen. 
Na het kunstbomenbos wan-
delt u door een straat met al-
lerlei soorten kerstverlichting 
en een afdeling met een war-
me en natuurlijke uitstraling. 
De afdeling icy-blue is prach-
tig met een balkonscene en 
walsende beren. Verderop 
wordt u vermaakt door ge-
vleugelde pinguins onder 
een waterval van lampjes. De 
kabouters laten een Tiroler 
noot horen en er is heel veel 
te zien om uw huis om te to-
veren in gezellige sfeer. 
Maar hoe fijn is het niet om 
in deze tijd van gezelligheid, 
samenzijn, en lekker eten 
een lichtpunt te zijn voor een 
groep mensen, die het niet zo 
goed hebben getroffen? Glo-

bal Garden steunt het kin-
dertehuis COLT in Cambodja. 
COLT staat voor Cambodian 
Organisation for Living and 
Temporary-care (www.colt-
cambodia.org). In dit huis 
worden niet alleen kinderen 
opgevangen, die geen thuis 
meer hebben, maar ook kin-
deren, die door armoede niet 
meer in het eigen gezin kun-
nen wonen. Heel triest! 
In de periode voor de kerst 
verkoopt Global Garden 
handgemaakte huisjes van 
koek, die symbool staan voor 
‘een dak boven het hoofd’. De 
complete opbrengst komt ten 
goede van COLT. Wilt u geen 
huisje kopen, maar wel een 
donatie doen, dan kan dit in 
een speciale bus aan het ein-
de van de kerstshow.

Global Garden is geves-
tigd aan de Hillegommerdijk 
554 in Zwaanshoek. Zie ook 
www.globalgarden.nl.

Eindejaarshow bij Jachthaven Poelgeest

kleurstellingen te bewonde-
ren. Maar naast de nieuwste 
modellen zijn er ook diverse 
occasion en demo sloepen 
aanwezig. 

Kortom; een bezoekje aan 
Poelgeest tussen Kerst en 

Nieuwjaar is voor elke water-
sporter een groot plezier. De 
eindejaarshow wordt gehou-
den op 27, 28, 29 en 30 de-
cember van 11.00 – 17.00 uur 
bij Jachthaven Poelgeest aan 
de Hugo de Vrieslaan 1 in 
Oegstgeest.

Opbrengst 
MS-collecte 
Heemstede

Heemstede - De landelij-
ke collecteweek van het Na-
tionaal MS Fonds in novem-
ber was ook dit jaar een 
groot succes! In de gemeen-
te Heemstede is een mooi 
bedrag van 3721,94 euro 
opgehaald. De collecte is de 
belangrijkste bron van in-
komsten voor het Nationaal 
MS Fonds.
De opbrengst van de collecte 
wordt gebruikt om te investe-
ren in het verbeteren van de 
kwaliteit van leven van men-
sen met MS én in innovatieve 
onderzoeken om MS te ge-
nezen.
Kijk op www.mscollecte.nl 
voor meer informatie.

Bavo kerktoren weer in volle glorie
Heemstede – In vroeger tij-
den was een kerktoren ei-
gendom van de gemeente 
om uitzicht op de vijand te 
hebben. Die functie heeft een 
toren al lang niet meer. Een 
oude, aantrekkelijk in neo-
gothiek gevormde toren is nu 
een landmark, waar iedere 
Heemstedenaar trots op mag 
zijn. Dat is de Bavokerk van 
1879 aan de Herenweg. In 
1877 gebouwd voor 118.800 
guldens. Nu in 2016 was de 
Bavokerk ruim drie maan-
den verpakt in wit doek om 
voor de omgeving wat stof-
vrij te kunnen werken. Kun-
stenaar Christo had er anders 
tegenaan gekeken, maar die 
had andere doelen toen hij 
de Pont Neuf in Parijs en het 
Rijksdaggebouw in Berlijn in-
pakte. De toren en de ingan-
gen moesten nodig opnieuw 
gevoegd worden. Anderhalf 
jaar geleden kwamen er al 
stukjes voegwerk naar bene-
den. Er zijn toen voor de vei-
ligheid wat steigers geplaatst 
om afdakjes  te maken om 
veilig binnen te komen. In 
augustus werden de steigers 
steeds hoger en begonnen 
de slijpklanken te luiden. Ein-
delijk ging het echt gebeu-
ren, maar nog leuker werd 
het toen die klanken weg-
stierven en het voegen  kon 
beginnen, net als het vastzet-
ten van stenen. Als je toch zo 
hoog bezig bent, kan je ge-
lijk wat meer aanpakken, zo 
werden de platte stukjes dak 
vernieuwd, de natuurste-
nen schuine platen vastge-
zet. Daarnaast werd het uur-
werk gerepareerd, de wijzers 
vernieuwd, de rode deuren 
geschilderd en de scharnie-
ren vernieuwd. Kerkbezoe-
kers kunnen weer trots naar 

boven kijken naar een toren 
die er weer jaren tegenaan 
kan. Het is niet alleen een 
toren die hoort bij een kerk, 
maar een landmark waar je 
tegenop kijkt als Heemstede-
naar en als bezoeker. Dat wil 
je niet missen, maar onder-
houd is soms nodig, dat kost 
ook veel geld. In overleg met 
het bisdom, dat helaas wat 
langer duurde, kreeg het be-
stuur de tijd om op een goe-
de manier de juiste weg te 
vinden om de toren aan te 
pakken. Nog voor de kerst zal 
de steiger weg zijn en de to-
ren er weer in volle glorie bij 
staan. Klaar om de parochia-
nen en wie maar wil, met de 

kerstvieringen te ontvangen 
in een veilige kerk waar het 
ook weer warm gestookt  kan 
worden met een nieuwe ver-
warming die de parochianen 
met de laatste kerkbollenvei-
lingen, bij elkaar opgebracht 
hebben. Voor de kosten van 
de renovatie van de toren 
wordt in januari 2017 een 
actie gehouden  waar heel 
Heemstede aan mee mag 
doen. U zult nog horen van 
het actiecomité. U mag vast 
beginnen op rekening num-
mer NL44INGB 0000114367 
tnv R.K. Parochiebestuur H. 
Bavo Herenweg 88, 2101 MP 
Heemstede.
Ton van den Brink

Heemstede 8 t/m 14 december 2016
 

Huwelijken:
 08-12-2016  Steven F. Wilbrenninck & Rania Ghoche
 14-12-2016  Klaas R. Veenstra & Susan Barker

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Heemveste 
bespaart
met panelen
Heemstede - Vereniging 
van Eigenaren van het ap-
p a r t e m e n t e n c o m p l e x 
‘Heemveste’ op de hoek 
Provinciënlaan/Raadhuis-
straat heeft zonnepane-
len aangeschaft. Afgelopen 
week zijn 76 zonnepanelen 
op het platte dak geplaatst.
De verwachting is dat de 
panelen stroom opwekken 

van ruim 18.000 kWh per 
jaar. Het algemene stroom-
verbruik voor
de openbare ruimtes van 
het complex bedraagt on-
geveer 21.000 kWh. De te-
rugverdientijd van de alge-
hele aanschaf is 10 jaar en 
daarna is de stroom gratis, 
zo geeft secretaris Ben van 
der Bruggen aan.

Studio Dick Beijer/Athenaeum 
Boekhandel in de Jan van Goyenstraat
Heemstede - Sinds afgelo-
pen zaterdag is de Jan van 
Goyenstraat een winkelcon-
cept rijker. Tuinarchitect Dick 
Beijer verhuisde korte tijd ge-
leden met zijn studio naar de 
Heemsteedse winkelstraat. 
Een plek waar hij samen-
werkt met interieurstylist In-
geborg Kalkers en fotogra-
fe Anna de Vogel. Waar Be-
ijer zich richt op het ontwer-
pen en realiseren van gro-
te en kleine tuinprojecten, 
houdt Kalkers zich bezig met 
de leefwereld binnenshuis. 
Vervolgens is de aan de Ger-
rit Rietveld Academie afge-
studeerde De Vogel degene 
die de verschillende discipli-
nes met elkaar zal verbinden. 
“Door van de Studio ook een 
winkelconcept te maken wil-
len wij een brug slaan tussen 
het creatieve proces dat hier 
plaatsvindt en de voorbijgan-
gers op straat. We merkten 
dat mensen graag naar bin-
nen wilden maar niet durf-
den. In een winkel stap je 
toch sneller binnen dan in 
een werkruimte.” Er is een 
unieke samenwerking met 
Athenaeum Boekhandel. “We 
zijn ontzettend trots en blij 
dat Athenaeum Boekhandel 
ons winkelconcept is komen 
versterken”, aldus De Vogel. 
De samenwerking zal be-
staan uit een verkooplocatie 
van de boekhandel in de Stu-
dio. Een plek die de komende 
tijd in het teken zal staan van 
een multidisciplinaire zoek-
tocht naar kunst, architec-
tuur en de huidige online-of-
fline cultuur. “We gaan niet 

alleen door het organiseren 
van lezingen en exposities, 
maar ook door de verkoop 
van boeken en tijdschriften 
onderzoeken hoe kunst en 
design zich in deze tijd ver-
houden tot de fysieke en di-
gitale realiteit. Met een onli-
ne platform in de maak zul-
len er ook activiteiten plaats-
vinden die uitsluitend onli-
ne te volgen zijn.”  Met iede-
re maand een andere exposi-
tie onderzoekt de Studio ver-
schillende kunstvormen, van 

schilderkunst tot fotografie. 
De openingstentoonstelling 
is van Peter de Vogel. 
Beijer vertelt dat de drem-
pel vaak te hoog lijkt te lig-
gen wat betreft zijn ontwer-
pen. Hij benadrukt dat ieder-
een welkom is en dat kleine-
re projecten net zo spannend 
kunnen zijn als de grotere. 
Elk ontwerp is een uitdaging, 
van balkon tot landschap.
Jan van Goyenstraat 8,
Heemstede, 023-5327008,
info@dickbeijer.nl.

Bijzondere Vrolijke Vrijdag Jaarafsluiting 
en Peuter & Kleuter Winterpret
Heemstede - Voor de aller-
kleinsten organiseert Plexat 
een keer per maand Peuter 
en Kleuter Pret. Er is  van al-
les voor kinderen van 2 ½ t/m 
6 jaar  te beleven: feest vie-
ren, kunst maken, voorlezen, 
pannenkoeken eten, muziek, 
theater, film, yoga en koken. 
Kom gezellig langs en neem 
je vader, moeder, opa en oma 
mee. Entree: 6,- euro per kind. 
Ouders/begeleiders hebben 
gratis toegang. In de Kerstva-
kantie op vrijdag 30 decem-
ber is het thema ‘Winterpret’ 
met de film ‘De Sneeuwman’ 
(in theater zaal 1) en sneeuw-
ballen maken in Plexat. Tij-
den: 11.00-13.00 uur. 

Lunch
Na de Peuter & Kleuter Win-
terpret is aansluitend ‘Vro-

lijke Vrijdag’. Er is een lunch 
van 13.00-14.00 uur. Iedereen 
is welkom, ook ouders/peu-
ters/kleuters. Kosten: Heeft 
uw kind meegedaan aan de 
Peuter & Kleuter Winterpret 
dan kost de lunch 4,- euro 
ouders betalen 5,- euro ove-
rige volwassenen/kinderen 
6,- euro. Aanmelden voor de 
lunch kan tot 10.00 uur op de 
dag zelf. Na de lunch gaat de 
Vrolijke Vrijdag van start met 
Ballroom dansen – fotoshoot 
– champagne.
Op Vrolijke Vrijdag op 30 de-
cember neemt u vast een 
voorproefje op Oud en Nieuw 
en dat wordt een feestje! Van-
af 14.00 uur zal het Spaar-
ne Kwartet prachtige muziek 
brengen en staat de middag 
in het teken van dans.
U kunt een visagiste te be-

zoeken en WIJ Heemste-
de doet haar uiterste best 
om een aantal mooie ball-
roomjurken beschikbaar te 
hebben voor de dames. Een 
mooie fotoshoot met direct 
een foto mee naar huis is 
dan natuurlijk inbegrepen. 
Naast de extra’s zijn er na-
tuurlijk ook de theetafel en 
spelletjes. Meedoen is gratis, 
thee en koffie ook, de bar is 
open voor andere (betaalde) 
drankjes.
Om 16.00 uur gaat u met z’n 
allen pré champagne ‘pop-
pen’. Het duurt dan nog wel 
32 uur voordat de rest van 
Nederland dit doet, maar WIJ 
Heemstede heeft er zin in en 
proost graag met u op een 
prachtig 2017.
De Vrolijke Vrijdag feest dan 
nog door tot 17.00 uur.

Kerstconcert ‘Trumpets’ 
nu op 24 december
Regio - Op zaterdag 24 de-
cember zingt het koor ‘The 
Trumpets of the Lord’ on-
der leiding van de vermaar-
de musicus Rob van Dijk in 
de Pelgrimkerk aan de Step-
hensonstraat hoek Pijlslaan 
te Haarlem. Zij verzorgen het 
kerstconcert en worden mu-
zikaal ondersteund door zo-
wel Rob van Dijk als Hugo 
van der Meij op vleugel en 
orgel.
Dit concert zou eerst plaats-
vinden op 7 december jl maar 
kon toen niet doorgaan we-
gens een stroomstoring.
The Trumpets of the Lord is 
een flitsend koor, bekend 
van veel optredens waar-

bij zij met name in de kerst-
tijd ‘The Promise of Christ-
mas’ hebben uitgevoerd. Dit 
jaar is gekozen voor een ge-
varieerd traditioneel kerst-
concert in de Pelgrimkerk 
waarin ook ruimte is voor sa-
menzang. Hierdoor vormen 
de bezoekers een groot koor 
met The Trumpets of the Lord 
en levert dit een mooi geheel 
op. Het concert begint om 
14.00 uur, de entree is 10 eu-
ro (kinderen t/m 11 jaar 5 eu-
ro  toegang).  De Pelgrimkerk 
is open vanaf 13.30 uur en 
kaarten zijn voorafgaand aan 
het concert in de kerk ver-
krijgbaar. Verdere info:
www.zingenenzo.com.
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Regio - Weten of er al ge-
strooid is, waar de strooi-
ers nu aan het werk zijn en 
of er op een van de Noord-
Hollandse provinciale wegen 
nog winterse neerslag ligt is 
vanaf nu te lezen op:
www.strooit.nu.
Deze website geeft actue-
le gladheidsinformatie over 
de provinciale wegen in 
Noord-Holland. Weggebrui-

kers kunnen bovendien via 
de website zelf gladheid mel-
den.
De provincie Noord-Hol-
land verzamelt de noodzake-
lijke gegevens voor actuele 
gladheidsinformatie al lan-
ger. Dat gebeurt op 31 sta-
tions verspreid over de 
hele provincie. Daar meten 
de sensoren van het glad-
heidmeldsysteem onder meer 

de temperatuur, vochtig-
heid van lucht en wegdek en 
eventuele neerslag. Ook ge-
gevens van de strooiwagens 
worden verzameld: hoeveel 
zout of pekel er aan boord is, 
hoeveel er wordt gestrooid, in 
welk tempo de strooier rijdt 
en hoeveel kilometer er waar 
is gereden.
De website is vergelijkbaar 
met buienradar.nl.

Strooit.nu voor actuele gladheidsinformatie

Jubilerende Ruigrok Stichting laat dromen 
uitkomen: 500.000 euro voor Kennemerland
Regio - De J.C. Ruigrok 
Stichting bestaat in 2017 
veertig jaar. Dit wil de stich-
ting vieren met zes donaties 
van 50.000 euro voor stich-
tingen en verenigingen in 
de regio Zuid-Kennemerland 
(dat betekent van het Noord-
zeekanaal tot Noordwijker-
hout). Voor de aanvrager 
die het best beargumenteert 
waarom zijn of haar plan met 
€25.000 nòg beter kan wor-
den stelt de stichting nog één 
extra bedrag beschikbaar. 
Nagenoeg elke vrijwilligers-
organisatie droomt over een 
project die niet binnen hun 
mogelijkheden ligt. Normaal 
gesproken kan de J.C. Ruig-
rok Stichting relatief kleine 
bijdragen doen. Maar het ju-
bileumjaar wil zij graag vie-
ren door dromen te laten uit-
komen.

Dromen van verenigingen, 
musea, theaters en talloze 
maatschappelijke organisa-
ties kunnen uitkomen. Ook 
sportclubs, zangverenigin-
gen, buurtinitiatieven, na-
tuurbeschermers, kerkelij-

ke genootschappen en ve-
le anderen kunnen bij de 
J.C. Ruigrok Stichting terecht 
voor subsidies. Normaal doet 
de J.C. Ruigrok Stichting dit 
met kleinere bedragen per 
aanvraag, en is zij altijd één 
van de fondsen die een bij-
drage geeft. Nu wil zij het ju-
bileum vieren met een één-
malige donatieronde met 
grote bedragen en zonder de 
voorwaarde dat er een ande-
re fondsenverstrekker nodig 
is om het te realiseren.
Er worden wel eisen gesteld 
aan de rechtspersoon en het 
project moet voor 1 januari 
2019 zijn afgerond. Het geld 
dient ingezet te worden voor 
een nieuw (nog niet gestart) 
project. Op de website www.
jcruigrokstichting.nl staan al-
le voorwaarden.

De aanvraagprocedure zal 
in twee fasen verlopen. Een 
eerste opzet gepresenteerd 
te worden op maximaal één 
A4 voor 15 februari. Daarin 
staat een korte omschrijving 
waarmee het bestuur kan be-
oordelen of de aanvraag en 

de aanvrager aan de alge-
mene voorwaarden voldoen. 
Na de beoordeling door het 
stichtingsbestuur moet een 
volledig plan worden inge-
diend met financiële onder-
bouwing. Dit plan dient 31 
maart in bezit te zijn van het 
bestuur. 

Op 6 mei 2017 zal het jubi-
leum worden gevierd in de 
Philharmonie in Haarlem. 
Daar worden ook de winnen-
de projecten gepresenteerd.

Zelf melden
Op strooit.nu kunnen men-
sen ook zelf aangeven waar 
het glad is. Zoals gebruikelijk 
stuurt de provincie bij glad-
heid ook berichten via @Pro-
vincieNH op Twitter.

Uitbreiding
De website strooit.nu is een 
initiatief van de provincie 
Noord-Holland. De provincie 
is eigenaar van het platform 
waarop de gegevens worden 
verzameld. De verwachting is 
dat andere overheden op dit 
initiatief aanhaken.

Een website van Rijkswater-
staat voor de rijkswegen is er 
al langer. Nu is vergelijkbare 
informatie ook beschikbaar 
voor de provinciale wegen in 
Noord-Holland.

Dichters 
in Zuid-

Kennemerland 
opgelet

Regio - De Haarlemse 
Dichtlijn organiseert een 
creatieve en uitdagende 
poëzie-oefening voor dich-
ters in Zuid-Kennemer-
land: schrijf een gedicht uit 
het gezichtspunt van een 
van jouw favoriete roman-
personages en draag het 
voor in de PoëzieWeek.
 
Kies je lievelingsboek en 
verplaats je in de hoofdper-
soon. Schrijf dan in dicht-
vorm op wat jou ‘als hoofd-
persoon’ overkomt, hoe dat 
voelt en wat dit oproept. 
Gefeliciteerd, je hebt een 
romangedicht geschreven.
 
Met je romangedicht ben 
je welkom op het podium 
van De Haarlemse Dichtlijn 
in brasserie Tour de France, 
Spaarne 94 te Haarlem, op 
dinsdag 24 januari. Tijdens 
deze speciale editie van het 
maandelijkse open podi-
um wordt alvast een voor-
proefje genomen op de Po-
ezieWeek van 26 januari 
t/m 1 februari. De Poëzie-
Week is een taalgebieds-
breed initiatief om de be-
langstelling voor poëzie te 
vergroten door tal van ac-
tiviteiten. Schrijf je gedicht 
en mail dat voor 16 janu-
ari naar deelname@haar-
lemsedichtlijn.nl o.v.v. de 
roman en de naam van de 
hoofdpersoon vanuit wiens 
perspectief het gedicht is 
geschreven.

Bevrijdingsduik, evenement in de aanloop naar Bevrijdingsdag
Regio - Voor het tweede jaar op een rij 
is Bevrijdingspop Haarlem partner van 
de Zandvoortste Nieuwjaarsduik. Met 
de Bevrijdingsduik trapt Bevrijdings-
pop haar festivaljaar op 1 januari offi-
cieel af en vraagt Bevrijdingspop aan-
dacht voor het thema van 2017: Vrij-
heid is niet vanzelfsprekend. 

Bevrijdingspop roept zoveel mogelijk 
mensen op het nieuwe jaar te begin-
nen door een duik voor vrijheid te ma-
ken. De inschrijving voor de duik be-
gint om 12.00 uur bij Beachclub No5 
in Zandvoort. Na een warming-up en 
warme woorden van onder andere 
de voorzitter van Bevrijdingspop, El-
la Blommaert-Zander, rennen duizen-
den enthousiastelingen om 14.00 uur 
de Noordzee in, voor een frisse start 
van hun jaar.

De Bevrijdingsduik op 1 januari (1/1) 
is de eerste in een reeks van vijf eve-
nementen in de aanloop naar Bevrij-
dingspop 2017 met een link naar vrij-
heid.
Op 2/2 volgt een Bevrijdingsdebat, op 
3/3 een Bevrijdingswandeling en op 
4/4 een Bevrijdingsrun. De reeks ein-
digt in mei met het Herdenkingscon-
cert op 4 mei en natuurlijk Bevrijdings-
pop zelf op 5/5. Met de organisatie van 
vrijheidsevenementen wil Bevrijdings-
pop Haarlem meer nadruk leggen op 
de achterliggende boodschap van het 
festival: Vrijheid is niet vanzelfspre-
kend.

Bevrijdingspop staat synoniem voor 
vrijheid. Iets waar we in Nederland al 
ruim 70 jaar in mogen leven en van 
mogen genieten.

Velen van ons zien vrijheid als een 
vanzelfsprekendheid en vergeten dat 
destijds hard voor die vrijheid is ge-
streden. En we hoeven we niet zo ver 
terug in de tijd om ons te realiseren dat 
vrijheid niet voor iedereen vanzelfspre-
kend is. 

Het feit dat wij in ons land wél in vrij-
heid mogen leven, verdient een bijzon-
der moment om bij stil te staan. Dat 
doet Bevrijdingspop Haarlem door op 
4 mei (Herdenkingsdag) en 5 mei (Be-
vrijdingsdag) in de Haarlemmerhout 
in Haarlem voor de 37ste keer Bevrij-
dingspop te organiseren: hét bevrij-
dingsfestival van Noord-Holland en 
omstreken. 

Kijk voor meer informatie op:
www.bevrijdingspop.nl. 

Gratis cursus 
‘Klik & Tik’

Regio - Klik & Tik is een gra-
tis basiscursus voor ieder-
een die niet of nauwelijks 
met de computer werkt, maar 
dat wel graag wil. U leert de 
computer gebruiken, om-
gaan met  internet, e-mail en 
social media. Een cursus be-
staat uit vijf bijeenkomsten 
die begeleid worden door 
medewerkers van de Biblio-
theek. In januari starten de 
eerste cursussen in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum 
en Haarlem Noord, later ge-
volgd in andere vestigingen. 
Aanmelden voor de cursus 
kan aan de balie van de Bi-
bliotheek of via de website: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Dinsdag 17, 24, 31 januari en 
7 en 14 februari van 13.00-
14.30 uur. Te volgen in de Bi-
bliotheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32.

Of donderdag 19, 26 januari 
en 2, 9 en 16 februari, 15.30 
tot 17.00 uur in de Bibliotheek 
Haarlem Noord, Planetenlaan 
170 te Haarlem.
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Heemstede - Zaterdag 
3 december werd afge-
zwommen in Sportplaza 
Groenendaal. De volgen-
de kinderen hebben daar-
bij hun A-, B- of C-diplo-
ma behaald.

Diploma A
Abdullah Ait Naceur, Lili 
Alrchid, Olivia Aznar Os-
wald, Sarah Bakker, Foppe 
van den Beld, Pera Bender, 
Saheda Ben Salah, Eliéte 
van Bentem, Ergi Beysim, 
Olivier Boersma, Lidewij 
van Braam Houckgeest, 
Taeke van Braam Houck-
geest, Florian Braun, Valé-
rie van de Bult, Douwe 
Cevaal, Silke Collet, Daan 
Comans, Rover van Dam-
me, Casper van Denderen, 
Stein van Dusseldorp, Elis-
sa Elaidi, Mila Faber, An-
nabel Flaman, Cloë Groot, 
Indy Groot, Liz Hoede-
man, Bram Hoppenbrou-
wer, Beren Su Karabacak, 
Jonne Knaapen, Teun Kie-
vit, Gijs Nypels, Lieve van 
Oirschot, Seth Pickee, 
Sanne Plantinga, Jamai-
ro Richards, Robin Rou-
ters, Djayla Sadloe, Deen 
Schraven, Robert Simi-
on, Isa Siepel, Tyson Vaa-
sen, Sake Visscher, Dylan 
van Vliet, Linde de Vries, 
Finn Walinga, Bo Wassink, 
Thijmen Woltering, Kellen 
van der Zee. 

Diploma B
Amin Akouaouch, Me-
hemet Al Yigit, Puck Ber-
gonje, Zomer Bergon-
je, Aimeé Blom, Daniel 
Böhmer, Hugo de Bie 
Leuvelink Tjeenk, Feli-
ne Donner, Senna Dries-
sen, Malik Echadi, Tom Et-

December-
afzwemmen

tes, Robyn van Gog, Dyor 
de Groot, Lukas de Haas, 
Lotte van der Heide, Sem 
van ’t Hof, Alette Hooge-
weegen, Isabella van Hui-
zen, Luka Huurman, Aron 
Koeman, Huib van Keulen, 
Lucas Kok, Sanne Kok, 
Sam Korthals Altes, Wil-
lemijn Krab, Luuk Laman, 
Ilyas Mahad Dirie, Robin 
Mink , Thijmen Mink, Finn 
Neeven, Christian Od-
dens, Sebas Rees, Maud 
Rothert, Suveyda Sahin, 
Femke Schotanus, Bo van 
Sloten, Bo Stassen, Sem 
Stokman, Mads Tuinen-
ga, Jonne Valkema, Meike 
Verhoeven, Belle Vrijen-
hoek, Max Wempe Bre-
man, Otis Wentink, Amien 
Wentholt, Sara de Wilde, 
Ole Willekes.

Diploma C
Faye Bernáth, Emma Bij-
molt, Olivier Donner, Kim 
Ferramola, Kyle Ferra-
mola, Carmen Gort, Faris 
Hemelrijk, Benjamin Hen-
rich, Juliëtte van de Hoek, 
Anne ‘t Hooft, Juliëtte Ju-
pijn, Ole van der Laar, Sa-
bine Marinus, Lucas No-
tenboom, Erdal Ôzcan, 
Christina Poch, Finn Rij-
kaart, Robin Simons, 
Fiene Vredendaal, Sem 
Teeuwen. 

Alle kinderen van harte 
gefeliciteerd! 
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Heemstede - In al zijn sim-
pelheid met een bal, een olie-
bol en een bakje patat wist 
RCH de jeugd aan het voet-
bal te krijgen. Dat gebeur-
de op woensdag 14 decem-
ber op de laatste trainings-
dag en als afscheid van 2016. 
Het leek de Jeugdcommissie 
van RCH leuk een toernooi te 
houden in alle leeftijdscate-
gorieën. 
Er waren maar liefst 160 olie-
bollen en meer lekkernij-
en, daarnaast een omroeper, 
een voetbalschema, een fo-
tograaf en alle jeugdtrainers. 
De allerjongsten leefden zich 

uit met meer dan 30 deelne-
mers met ‘kluitjesvoetbal’. Bij 
de leeftijdscategorie 8–11 
was de opkomst helemaal 
boven verwachting met meer 
dan 60 kinderen. Uiteinde-
lijk moesten strafschoppen 
de winnaar opleveren. Met 
40 kinderen was ook de leef-
tijdsklasse 13–15 ruim verte-
genwoordigd.
Na afloop van de toernooi-
en kon er heerlijk gesmik-
keld worden. Het was een 
geslaagd evenement met al-
leen maar blije kinderen. En 
zijn de kinderen blij, dan is de 
organisatie ook blij.

‘Kennis van 
EHBO absolute 

aanrader’
Heemstede - Een nieu-
we cursus EHBO volgen? 
EHBO Heemstede start 19 
januari 2017 met lessen 
van 20.00 tot 22.00 uur in 
de Crayenesterschool in 
Heemstede. Een onge-
luk zit in een klein hoek-
je, thuis, op school, op 
straat, op het werk of bij 
de sportvereniging. Om 
de gevolgen ervan zo klein 
mogelijk te houden is 
snelle actie noodzakelijk. 
En juist daarom is ken-
nis van EHBO een absolu-
te aanrader. Wilt u deelne-
men aan een cursus? 
U leert onder meer wat u 
moet doen, maar ook wat 
u vooral moet laten, om-
gaan met een AED (Auto-
matische Externe Defibril-
lator), mond-op-mondbe-
ademing en hoe je eerste 
hulp verleent aan kinde-
ren, denk daarbij aan ver-
slikking, en ja, ook hart-
massage. Een enthousi-
ast en gemotiveerd team 
van gediplomeerde vrijwil-
ligers staat klaar voor het 
begeleiden van een nieu-
we groep cursisten. Zet 
uw goede voornemens nu 
om in daadwerkelijke ac-
tie en meldt u aan voor de 
cursus. Voor opgave en 
meer informatie kunt u te-
recht bij de secretaris van 
EHBO Heemstede, Kar-
la Groen, 023-5362482 of 
karlagroen@planet.nl of 
kijk op de website:
www.ehboheemstede.nl.

Kon. HFC sluit eerste 
seizoenshelft prima af
Heemstede - De HFC-spe-
lers en staf kunnen gaan 
genieten van de komende 
feestdagen. Zaterdag 17 de-
cember werd met overtuiging 
gewonnen van het hoger ge-
plaatste Kozakken Boys. Het 
puntenverschil vooraf be-
droeg negen in het voordeel 
van de ploeg uit Werkendam. 
Het team van coach Danny 
Buijs heeft een aantal zeer 
ervaren spelers die het de te-
genstander knap lastig kun-
nen maken. HFC bleek uit-
stekend bestand tegen de 
meer ervaren mannen van 
de Boys. Met een grote por-
tie werklust werd Kozakken 
Boys gedurende 90 minuten 
de wil opgelegd.
Koen Beeren maakte na een 
lange afwezigheid zijn op-
wachting in de basis al spits-
speler. De keuze om hem op 
te stellen beloonde hij na drie 
minuten door een bal door te 
koppen. De verdediging wist 
geen raad met de bal en deze 
belandde nu voor de voeten 
van Beeren. Hij rondde de-
ze kans doeltreffend af. Nog 
voor rust tilde Jacob Noord-
mans de stand na 2-0. Ke-
vin Sterling en hij schatte een 
uittrap van Boks  goed in. Zij 
gingen er vol achteraan. Na 

een botsing met de uitlopen-
de doelman Hogedoorn bleef 
Sterling en de doelman ge-
blesseerd achter, maar de bal 
lag los. Noordmans aarzelde 
geen seconden en prikte de 
bal in het lege doel. De 400 
toeschouwers verwachtte de 
Kozakken Boys er na de pau-
ze er een schepje bovenop 
zou doen. Niets bleek min-
der waar. HFC had de over-
hand op het veld. Doelpunten 
konden niet uitblijven. Nadat 
Beeren de bal op de vrijstaan-
de Noordmans speelde, kon 
deze al koppend zijn tweede 
doelpunt van de middag bij-
schrijven. De koek was nog 
niet op. De ingevallen Wou-
ter Haarmans bracht de sco-
re zelfs naar 4-0 via een ge-
plaatst schot. Kozakken Boys 
kampt met een groot aantal 
blessures waardoor zij acht 
basisspelers moesten mis-
sen. Trainer Buijs wilde zich 
daar niet achter verschuilen. 
“Ik heb een brede selectie en 
moet het doen met de man-
nen die wel fit zijn”, lichtte hij 
na afloop toe. HFC kan de 
punten goed gebruiken in de 
strijd om zich te handhaven 
in de hoogste amateur divi-
sie. Na de winterstop volgt 
op 14 januari een uitwed-

strijd tegen FC Lienden. Eerst 
maakt alles wat de voor- 
malige Oranjespelers en HFC 
een warm hart toedraagt 
zich op voor de wedstrijd te-
gen de Oud-Internationals op 
7 januari.
Eric van Westerloo

Foto: Pim Hols

Oliebollentoernooi RCH ‘heerlijk’
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Inloop slechtzienden 
Woensdag 4 januari In-
loopspreekuur van Visio, 
de Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1. 
11-13u. Gratis toegang.

Lezing 
Vrijdag 6 januari Kunst-
historica Aukje Bos ver-
telt over de kunstwerken 
en allerlei anekdotes rond 
de drie Koningen. 10–12u 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Info: 023 – 548 
38 28.

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

14u Trumpets of the Lord, 
koor olv Rob van Dijk, in 
Pelgrimkerk, Stephenson-
str hoek Pijlslaan Haarlem. 
Kerstconcert. Entree: 10,-. 
Kinderen: 5,-.Kerk open va. 
13.30u. Kaarten a/d kerk, 
info: www.zingenenzo.com.

Puzzelbeurs
Woensdag 11 janua-
ri Puzzels ruilen in Grand 
Café Sint Jacob in de Hout, 

Zuiderhoutlaan 1 Haarlem. 
13.30-15u. Vrijwillige bij-
drage. 

Wij  Heemstede
Vrijdag 30 december Bij-
zondere Vrolijke Vrijdag 
Jaarafsluiting en Peuter & 
Kleuter Winterpret. Leuke 
kinderactiviteiten, entree: 
6,- euro per kind. Ouders/
begeleiders gratis toegang. 
11-13u. Hierna lunch van 
13-14u. 4,- euro voor deel-
nemers Winterpret. Ouders 
betalen 5,- euro, overige 
volwassenen/kinderen 6,- 
euro. Aanmelden tot 10u. 
op de dag zelf. Vrolijke Vrij-
dag: v.a. 14u met muziek 
en spel. Info: 023-5483828. 
Wij Heemstede, Herenweg 
96, Heemstede.

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

T/m 27 januari 2017 ‘Een 
feest in kleur’, expositie van 
Carolien Oedekerk, Raad-
huis Heemstede, Raad-
huisplein. Abstracte en fi-
guratieve kunst. www.ca-
rolienoedekerk.webklik nl.
Zaal open: 20.00u. Gratis.

AgendA
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Sportwensen kunnen uitkomen
Heemstede -  Ups vier je bij de sportclub FM Health aan 
de Kerklaan, downs kan je met elkaar delen. Donderdag-
avond kwamen ruim honderd leden van de sportclub FM 
Health in de Kerklaan bij elkaar voor de kerstborrel, waar 
eigenaar Wouter Brans ze verwelkomde, staande op een 
verlichte trap. Hij noemde enkele redenen waarom je naar 
de FM club komt. Om fit en gezond te blijven, om even bij 
te kletsen, om je probleem te bespreken als je in de put zit 
of tegenzit. Hij had tevens een wens, zelfs op rijm gesteld:

Als ik hier vanavond om me heen kijk
Voel ik me de koning te rijk
Mijn grote wens is uitgekomen
Waar ik op mijn zestiende alleen van kon dromen
Was ooit zo`n sportclub te mogen runnen 
Met fijne collega`s die heel wat kunnen
Maar vooral met jullie als trouwe leden
Die naast het sporten, zoveel aan gezelligheid deden
Als mijn droom uitkwam, kunnen ook veel andere zaken
Naar ieders verlangen vast als vanzelf vervuld raken
Schrijf daarom nu een wens op zonder dat iemand het ziet
Voor in de wensbal en wie weet ligt er voor je iets in het 
verschiet!

Al gauw kwamen de gasten naar buiten naar het verlich-
te trappetje, waar Wouter Brans de wensballen met de 
kerstwensen in de boom hing. De sportwensen zijn er uit 
gehaald, alle andere wensen blijven geheim. De boom 
hing helemaal vol. Volgend jaar kunnen sportwensen uit-
komen, bij FM Health blijft iedereen benieuwd.
Ton van den Brink

‘Samen werkt beter dan ieder voor zich’
Heemstede - PvdA Heem-
stede organiseert een nieuw-
jaarsactie waarin mensen ie-
mand kunnen voordragen 
voor een bloemetje.
Onder het motto ‘Samen 
werkt beter dan ieder voor 
zich’ maakt iemand die klaar-
staat voor een ander kans om 
in het zonnetje te worden ge-
zet. Het bloemetje wordt door 
de PvdA in Haarlem elk jaar 
al uitgedeeld. Iemand die 
daar het bloemetje verdien-
de is Monique Hutzezon, die 
via de Facebookpagina ‘Gra-

tis af te halen in Haarlem’ 
mensen blijmaakt met din-
gen die anderen niet meer 
nodig hebben. Ook Femina 
Olthuis werd in het zonne-
tje gezet. Zij is bewoner van 
het Drielandenhuis en staat 
altijd klaar voor haar buren. 
Zet zich in voor een solidai-
re wereld. Een ander voor-
beeld is Paul Meulman, bij-
na dagelijks actief als vrijwil-
liger bij de stichting Ontmoet 
Elkaar of  Willem van Won-
deren, gezicht van de volks-
tuinen in Haarlem. En zo zijn 

er nog legio voorbeelden van 
mensen die de PvdA voor het 
voetlicht wil brengen. U kunt 
daarbij helpen.

Welke Heemstedenaars mag 
de PvdA begin 2017 in het 
zonnetje zetten? Kent u ie-
mand in de buurt die zich in-
zet voor buren, vrienden of 
familie? Iemand die laat zien 
dat samen veel beter werkt 
dan ieder voor zich? Dan 
kunt u die persoon aanmel-
den via:
heemstede.pvda@hetnet.nl.

Winter Warm Up Weekend 
groot succes!

Heemstede - Het eerste Winter Warm Up Weekend 
in combinatie met de Turner ski test op de gletsjers in 
Sölden, georganiseerd door Tuday Sports Heemstede was 
een groot succes. Een enthousiaste groep skiërs, waar-
onder vrienden, klanten en bekenden van Tuday Sports, 
genoot  met volle teugen van de vers gevallen sneeuw, 
de kou en een gezellige après ski. Ski leraar Lennox Finn 
uit het Brixental gaf aanwijzingen betreffende houding, 
carve- en buckelpiste techniek. 

Heemstede
‘in Klare Lijn’

Heemstede - Momenteel 
zijn de Klare Lijn-illustraties 
die Eric J. Coolen vervaar-
digde, en exposeerde in het 
Raadhuis, te zien in de eta-
lages van Vulpenspeciaal-
zaak de Roos aan de Binnen-
weg. De reeks is uitgebreid 
met twee nieuwe illustraties 
met daarop het winkelpand. 
De Roos verkoopt een speci-
ale editie van de Heemstede 
In Klare Lijnkalender.
Eric J. Coolen (Haarlem, 
1965) is illustrator en ont-
werper/maker van boeken, 
beelden, gevelstenen, glas-
in-loodramen en wat niet al. 
Hij won in 2013 de Kunst- en 
Cultuurprijs (publieksprijs) 
de Olifant en ontving in 2015 
de Penning van Verdienste.
Meer informatie op:
www.ericjcoolen.nl.



Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 21 december 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Gewijzigde openingstijden 
 raadhuis
- Omgevingsvergunningen

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 9 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 nieuwjaarsbijeenkomst 
op maandag 9 januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur 
de nieuwjaarstoespraak. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Burgerzaal en de 
publiekshal 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!

Informatie rondom de feestdagen
Kerst en de jaarwisseling komen er weer aan. Graag 
vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken, 
om de feestdagen voor iedereen plezierig te laten 
verlopen:
- Alle niet-afsluitbare containers met bouwafval en 

mobiele toiletunits, op of aan de openbare weg, 
moeten vóór 25 december (Eerste Kerstdag) 
verwijderd zijn. Deze bepaling geldt tot maandag 
2 januari 2017.

- In de loop van donderdag 29 december worden 
de parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. 
U kunt dan tot en met zondag 1 januari vrij 
parkeren.

- Tussen vrijdag 30 december en maandag 2 
januari worden (ondergrondse) afvalcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

- Vuurwerk afsteken op 31 december mag vanaf 
18.00 uur ‘s avonds tot 2 uur ’s nachts.

- De burgemeester heeft een vuurwerkvrijzone 
aangewezen op de Burgemeester van 
Rappardlaan, tussen de brug over de Van 
Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, inclusief 
het terrein van de kinderboerderij.

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

Lees alle informatie rondom de feestdagen op onze 
website www.heemstede.nl > Wonen > Veiligheid.

Samen zingen op Kerstavond
Op zaterdag 24 december vanaf 23.45 uur 
bent u van harte welkom voor de traditionele 
kerstsamenzang op het pleintje voor Chocolaterie 
Van Dam. Hier speelt de Teisterband, in 
samenwerking met het Voorwegkoor, bekende 
kerstliederen. Ondernemers rond het plein delen 
lekkernijen uit. U kunt de tekst alvast bekijken via 
bit.ly/kerstsamenzang

Gewijzigde openingstijden raadhuis
Op maandag 25 december (Tweede 
Kerstdag) is het raadhuis gesloten. Op 
maandag 2 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



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedures)
- Zomerlaan 7, constructieve doorbraak, 

wabonummer  92742, ontvangen 5 december 
2016

- Amstellaan 32, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 92407, ontvangen 5 december 
2016

- Jacob de Witstraat 21, vergroten dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 92982, 
ontvangen 6 december 2016

- Lanckhorstlaan 40, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 94041,  ontvangen 

 8 december 2016
- Spaarnzichtlaan 9B, het ophogen van 

een gemetselde muur en plaatsen poort, 
wabonummer 94061, ontvangen 8 december 
2016

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef t.h.v. Anna Blamanlaan 1, 3, 5 en 7, 

het plaatsen van een geluidscherm en het rooien 
van 4 bomen, wabonummer 81843, ontvangen 

 2 november 2016 
- Nijverheidsweg 35A, het maken van een 

goederenoverslag plaats, wabonummer 88722, 
ontvangen 21 november 2016

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 

aanvragen de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Nijverheidsweg 35A, het maken van een 

goederenoverslagplaats, wabonummer 88722, 
ontvangen 21 november 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- J. Dixlaan 44, het bouwen van een steiger aan 

vaarwater, wabonummer 79734, verzonden 
 16 december 2016
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

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

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

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

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

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

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

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

Tegemoetkoming bij chronische ziekte of handicap 2016
De gemeente Heemstede verstrekt voor 2016 
weer een tegemoetkoming bij chronische ziekte 
of handicap van € 385,- p.p. Voorwaarden zijn 
dat uw inkomen niet hoger is dan 130% van het 
sociaal minimum, u zelfstandig wonend bent, u 
in 2016 een indicatie heeft en langdurig hogere 
kosten heeft moeten maken als gevolg van uw 
ziekte of handicap. Bekijk op www.iasz.nl bij Werk 

en Inkomen > Nieuws of u hiervoor in aanmerking 
komt.

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
tegemoetkoming in 2016, dan moet u uiterlijk 
vóór 30 juni 2017 een aanvraag indienen bij de 
Intergemeentelijke afdeling sociale zaken (IASZ). 

U kunt het aanvraagformulier downloaden van 
de website van de IASZ, www.iasz.nl. Ook kunt u 
contact opnemen met het Loket Heemstede. Zij 
kunnen u een aanvraagformulier toesturen. Het 
Loket Heemstede is telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur via 
telefoonnummer 023 - 5 48 30 40. 

Ontheffing Wet milieubeheer kerstbomenverbranding 2017
Het college van B&W van de gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing 
heeft verleend aan de gemeente Heemstede voor 

het verbranden van kerstbomen op woensdag 11 
januari 2017 van 13.00 tot 24.00 op het trapveldje 
aan de Vrijheidsdreef te Heemstede. 

De ontheffing is tot en met 1 februari 2017 in te zien 
in de publiekshal van het raadhuis. 
Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 29 december 2016 in het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 1.

20.30 uur: bezwaren tegen verleende 
  omgevingsvergunningen ten behoeve 
  van Julianaplein 1 - openbaar - 
Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 

datum van de hoorzitting, via www.heemstede.nl
> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken via telefoonnummer 023-5485607.

Omgevingsvergunningen
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