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In deze 
krant alle

kerst-
wensen

ALLE KUNST-
KERSTBOMEN

40%
KORTING!
EXTRA KASSA

Heemstede - Het Wilhelmina-
plein wordt grondig aangepakt. 
Ondernemers krijgen een mooi 
plein voor hun winkel maar dat 
is wel even geduld hebben. Ge-
lukkig wordt er ook positief 
naar de nabije toekomst geke-
ken en zelfs humorvol tegen de 
bouwactiviteiten aangekeken 
zoals Atelier NW dat de pal-
lets met klinkers voor de deur 
als grote cadeaus heeft inge-
pakt. “Even aangepast aan de 
tijd van het jaar”, zo zegt Ruud 
van den Nieuwenhof. De eige-
naar van Atelier NW vertelt dat 
de reacties van mensen gewel-
dig zijn.
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WWW.VERSPREIDNET.NL    INFOVERSPREIDNET.NL

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJEN

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

ook 50+ van harte welkom

BEZORGERS/STERS
omgeving Jan van Goyenstraat

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini pangsit
6 stuks, voor maar €2,00

(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

DEZE WEEK IN DE KRANT!

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 7

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

 

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

entrecote
100 gram

2.75
voor

Let op:
eerder aanleveren voor kerst
Heemstede – Kerstmis valt dit jaar op maandag (25) en 
dinsdag (26 december). Dat houdt in dat de deadline voor 
het aanleveren van kopij en advertenties niet op dins-
dag 12.00 uur is, zoals gewoonlijk. Kopijschrijvers en ad-
verteerders moeten vrijdag 22 december aanhouden als
uiterste aanleverdag en dan vóór 12.00 uur. De Heem-
steder verschijnt na de kerstdagen gewoon op woens-
dag (27 december). Let andermaal op: dit is de laatste 
krant van het jaar, dus informatie en advertenties betrek-
king hebbend op het Oudejaarsfeest dienen in die krant 
te worden opgenomen. Dus aanleveren tot uiterlijk vrij-
dag 22 december, 12.00 uur.
Advertenties: aanlever@heemsteder.nl en redactionele 
berichten: redactie@heemsteder.nl.

Heemstede – Of het een 
‘witte kerst’ wordt, valt nog te 
bezien. Feit is dat we al ge-
noeg (van de) sneeuw heb-
ben gehad. Althans, de witte 
neerslag zorgde anderhalve 
week geleden voor narigheid 
op wegen, trottoirs en fi ets-
paden. Gelukkig is de glad-
heid weer verdwenen en kon 
afgelopen zondag met een 
gerust hart langs de kramen 
van de kerstmarkt in het cen-
trum worden gekuierd. Het 
was koud maar toch aan-
genaam. De markt trok veel 
bezoek. In deze krant treft u 
er een fotoverslag van aan 
evenals andere kerstarti-
kelen: aankondigingen van 
concerten en mooie sfeervol-
le verhalen die op de een of 
andere manier met de spirit 
van kerst te maken hebben. 
De redactie, corresponden-
ten en het voltallige team dat 
wekelijks voor u de Heemste-
der maakt wensen u sfeervol-
le kerstdagen toe. Denk om 
elkaar en geniet met elkaar. 
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JEDe Heemsteder wenst u

sfeervolle kerstdagen toe!

Grote cadeaus op het 
Wilhelminaplein

Wens voor Heeremans

Heemstede – Huidige bur-
gemeester Marianne Heere-
mans vertrekt. Wilt u als le-
zer een bijzondere dank- of 
toekomstwens uitspreken 
voor haar? Stuur maximaal 
10 woorden naar: redactie@
heemsteder.nl. De meest op-
vallende wensen worden ge-
publiceerd. Uiterlijk aanleve-
ren op vrijdag 22 december, 
tot 12.00 uur.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties voor 
particulieren via www.heem-
steder.nl/kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet vol-
ledig 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 24 december 
Vierde Adventszondag / 
Kerstavond
Oude Kerk: 10u. Samen 
zingen op vierde Advent.
Oude Kerk: 17.30u. Kinder-
kerstfeest. Crèche (tot 4 
jaar).
Oude Kerk: 22u. ds. A. Mo-
lendijk, m.m.v. de cantorij.

Maandag 25 december 
Eerste Kerstdag
Oude Kerk: 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra. Crèche (tot 4 jaar). 
Kinderkring (4-12 jaar).

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

4e Adventzondag
Zondag 24 december, 10u.
Ds. J.G. Berbee-Bakhuis 
(Abbenes).
1e Kerstdag, maandag 25 
december, 10u.
Mevr. M. Eikelenboom-
Den Uijl (Lopikkerkapel).

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 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

Zondag 24 december: 
10.30u. Eucharistiev. Sa-
menzang  vg pastoor J-J. V. 
Peperstraten.
Zondag 24 december: 19u. 
Kinderkerstv., kinderkoor                            
vg dhr. H. Debets.
Zondag 24 december: 22u. 
Nachtmis Bavokoor, vg pas-
toor J-J. van Peperstraten.
 
Maandag 25 december: 
10.30u. Eucharistiev. m.m.v. 
Bavokoor,  vgs Mgr. M.J. de 
Groot en pastor A. Dekker.
 
Dinsdag 26 december: 
geen viering.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke 
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 24 december, 10u. 
Meditatieve dienst. Vg. 
Mw. Drs. G. van der Harst–
de Leeuwe (Haarlem)
20u. Kerstavonddienst, vg 
mw. Drs. G. van der Harst-
de Leeuwe (Haarlem)
Mmv R. Jacobs,  J. Stork, 
mw J. Ammers.
Zondag 25 december, 1e 
Kerstdag, 10u. vg. ds. B.C. 
Helmers (Velsen) mmw 
Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizée, J. Stork, Boni Riet-
veld.

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  24 december: 10u. 
ds. Rien Wattel. Vierde zon-
dag Advent, Kindercafé.

Eerste Kerstdag 25 decem-
ber: 10u. ds. Jolien Nak, 
Kinderviering.

www.pkntrefpunt.nl
Rafaelgemeente 

Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 december: 10u.
Ontmoetingsdienst met E. 
Stevelmans.
 
Maandag 25 december:
geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Stichting Bretels voor gezinnen 
die een ouder moeten missen
Regio – Op donderdag 28 
december organiseert Stich-
ting Bretels voor de twee-
de keer Bretels Besluit. Dit is 
een bijeenkomst voor jonge 
gezinnen die een ouder gaan 
verliezen of hebben verloren. 
Juist voor hen is de periode 
rondom de feestdagen een 
moeilijke tijd. Daarom een 
extra steuntje in de rug met 
Bretels Besluit. Tijdens de-
ze avond wordt er onder be-
geleiding van een échte kok 
een heerlijk 3-gangendiner 
bereid en daarna wordt dit 
aan een feestelijk gedekte  
tafel opgegeten. De Konink-
lijke HFC heeft voor deze bij-
zondere avond hun prachtige 
clubhuis ter beschikking ge-
steld.

Met elkaar het jaar afsluiten
Vorig jaar ontstond de vraag 
bij de gezinnen die de stich-
ting ondersteunt of er tijdens 
de feestdagen iets georga-
niseerd kon worden. “Dat is 

toen gebeurd in de vorm van 
Bretels Besluit. Gezellig met 
elkaar koken en daarna ge-
nieten van een feestelijk di-
ner. Het was een prachtige 
avond en een nieuwe editie 
kon dan ook niet uitblijven”, 
aldus Femke Westerhof, een 
van de initiatiefneemsters 
van de stichting. Ook dit jaar 
wordt er onder begeleiding 
van de  topkoks van Vuur en 
Vlam een heerlijk 3-gangen-
diner bereid. Zowel ouders 
als kinderen & jongeren zijn 
deze middag meer dan wel-
kom. 

Niets moet, alles mag
De meeste ouders, kinderen 
en jongeren vinden het leuk 
om te koken en zo met el-
kaar het diner voor te berei-
den. Maar ook als ze geen zin 
hebben om te koken is er ge-
noeg te doen.  Zo kan er bij-
voorbeeld geknutseld wor-
den aan een mooi herinne-
ringshart. Deze zullen opge-
hangen worden en zo krij-
gen ook de mensen die ge-
mist worden een mooi plekje 
tijdens deze avond. Ook is er 
voldoende tijd om met elkaar, 
of met één van de speciaal 
opgeleide vrijwilligers van de 
stichting in gesprek te gaan. 

Daarnaast kan er geknutseld 
worden, kunnen er spelletjes 
gedaan worden of kunnen de 
kinderen buiten een balle-
tje trappen. Bretels Besluit is 
op 28 december tussen 16.00 
en 20.00 en vindt plaats bij 
Koninklijke HFC, Emauslaan 
2 in Haarlem. Opgeven kan 
door een mailtje te sturen 
naar info@stichtingbretels.nl

Stichting Bretels
Stichting Bretels zet zich in 
voor jonge gezinnen die een 
ouder verliezen. De stichting 
richt zich in eerste instan-
tie op gezinnen uit de regio 
Haarlem.





Begin dit jaar heeft de ge-
meente Purmerend beslo-
ten de opvang van zwerf-
dieren onder te brengen 
bij het asiel in Amsterdam. 
Daardoor kon het klein-
schalige asiel in Purme-
rend de hoge onderhouds-
kosten van hun pand niet 
meer opbrengen en moest 
de Dierenbescherming dit 
dierenopvangcentrum he-
laas sluiten. De aanwezi-
ge asieldieren moesten dus 
worden ondergebracht in 
andere asielen in de regio. 
Zo zijn er vier honden naar 
Zandvoort verhuisd maar 
ook een groep van 15 ver-
wilderde katten die in Pur-
merend op een groot afge-
sloten terrein leefden. 

Een enorme verandering 
voor de dieren en het viel 
dan ook niet mee om al-
le katten te vangen. Deze 
poezen zijn in hun jeugd 
niet opgegroeid met men-
sen. Daardoor proberen 
ze mensen zoveel moge-
lijk te ontlopen. Het zijn ze-
ker geen katten die gezel-
lig bij je op de bank komen 
liggen. Een aantal van de 
dieren wil voor een lekker 
hapje nog wel naar je toe 
komen maar dat is dan ook 
het enige. 

Bij Dierentehuis Kenne-
merland beschikken we 

helaas niet over een terrein 
waar we de katten kun-
nen onderbrengen. Daar-
om zijn we nu naarstig op 
zoek naar zgn. buitenplaat-
sen waar 1 of 2 dieren naar 
toe kunnen gaan. We den-
ken daarbij aan boerderij-
en, maneges, e.d. Het is wel 
de bedoeling dat de katten 
gevoerd worden. Daarnaast 
zijn het bewezen muizen- 
en rattenvangers. Bent u of 
kent u iemand met een der-
gelijk terrein en zou u een 
van katten willen overne-
men? Neem dan even con-
tact op met het asiel. We 
kunnen dan een afspraak 
maken om eens kennis te 
maken met de buitenkat-
ten.

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

Kat zoekt
buitenkans

bereikbaar.

Alle wintersportkleding met fl inke 
kortingen bij Ajewe Sport Heemstede
Heemstede - Ga je binnen-
kort op wintersportvakantie? 
Dan moet je even naar Aje-
we Sport, een van de betere 
sportwinkels in Heemstede. 
Ajewe sluit volgend jaar na-
jaar de deuren maar wil ie-
dereen voor die tijd nog fl ink 
laten profi teren van zeer aan-
trekkelijke kortingen op àl-
le wintersportkleding en ac-
cessoires. 
Bovendien heft Ajewe kortin-
gen op andere sportartike-
len zoals voetbal- en hockey-
schoenen. Het loont de moei-
te dus om langs te gaan bij 
Ajewe in de Raadhuisstraat 
95. Bijna iedereen doet aan 
sport: in teamverband bij een 
club of solistisch zoals hard-
lopen of wandelen (overi-
gens kun je die laatste twee 
natuurlijk ook prima in col-
lectief verband doen). Als je 
sport wil je ook de juiste kle-
ding: regen- en winddicht, 
warm en soepel draagbaar. 
Daarnaast is goed schoeisel 

een must. Welke sport je ook 
beoefent, loop even binnen 
bij Ajewe, je zou bijna zeg-
gen: sla je slag!
Jammer is het wel dat de 
sportzaak ermee ophoudt. Na 
vele jaren! Twintig jaar gele-
den nam Nick Schoenmaker, 
de huidige eigenaar, de win-
kel over. Die heette al Ajewe 
en bestond vanaf 1972. “Des-

tijds bevond de zaak zich aan 
de overkant van waar ik nu 
zit”, vertelt Nick. “Het was 
toen een hele grote winkel, 
de begane grond en 1e ver-
dieping met sport én cam-
ping. Toen de gebroeders 
Truijens ermee ophielden heb 
ik de stap gezet om het over 
te nemen. Zonder campings-
pullen, maar echt de focus 
op sport.” Nick’s eigen sport 
is hardlopen en dat hem dat 
goed afgaat is zeker aan lijf 
en leden te zien: een gezon-
de sport waar je jong bij blijft. 
Nick is de 60 reeds gepas-
seerd en vindt het tijd wor-
den het bestaan als winke-
lier te eindigen. Twintig jaar 
zijn mooi geweest en het is 
tegenwoordig ook fl ink wed-
ijveren met online-shoppen. 
Een opvolger voor de maar 
liefst 200 m2 mag zich mel-
den. Waar Ajewe groot in is, 
zijn mooie merken en kwa-
liteiten. De winterartikelen 
zijn er zeker tot eind februari. 
Collecties worden tot die tijd 
ook nieuw ingekocht.
Informatie: 023-5283213.
Joke van der Zee

Prijswinnaars Najaarsloterij Winkelcentrum
Heemstede – Vrolijke ge-
zichten zaterdagochtend in 
het Proefl okaal van Gall&Gall 
aan de Blekersvaartweg. Vijf 
prijswinnaars die met de 
krasloten van Winkelcen-
trum Heemstede prijzen had-
den gewonnen in de vierde 
loterij. Vijf hoofdprijzen wa-
ren er te winnen ter waarde 
van respectievelijk 750 euro, 
2 x 500 euro en 2 x 250 eu-
ro te besteden bij de leden 
van de winkeliersvereniging 
Raadhuisstraat & Binnen-
weg, WCH. Krasloten waren 
te verkrijgen bij alle winkels 
met de bijbehorende poster 
op het raam. Het leuke van 
de krasloten was dat de klant 
direct zag of hij een prijs had 
gewonnen. Hij kon dan met 

het lot meteen de prijs bij de 
betreffende winkel ophalen. 
Daarnaast waren er nog eens 
175 prijzen te verdienen. En-
kele voorbeelden uit de enor-
me prijzenpot: een cafetière, 
een Superdry bril, een fi ets-
tas, het boek Rijks, waarde-
bonnen van kledingzaken en 
restaurants, wijnpakketten 
en nog veel meer. De kras-
loten zagen er echt profes-
sioneel uit. De voorzitter van 
WCH, chocolatier Willem van 
Dam, feliciteerde de win-
naars en gaf aan dat kopen 
op de Binnenweg/Raadhuis-
straat wel een andere bele-
ving is dan op internet. Veel-
al zie en spreek je nog de ei-
genaar van de winkel ach-
ter de toonbank, maak je 

de evenementen mee als de 
modeshow, brocantemark-
ten, voor-en najaarsmark-
ten en de kerstmarkt. Van-
daar die uitverkiezing Leuk-
ste Straat van Nederland. Als 
Heemstedenaar mag je best 
trots zijn op die winkelstraat 
en die veelzijdige winkeliers. 
Met vice-voorzitter Hilde 
Slagter van Gall&Gall die de 
champagne schonk, noemde 
Willem van Dam de winnaars 
op: Marliëtte Lubberts, 750 
euro, Jantien Prins 500 eu-
ro, Jan Egbert Temmink 500 
euro, Geertje Bruin 250 euro 
en Anton Wassenaar 250 eu-
ro. Dat wordt nog leuk shop-
pen op de Binnenweg/ Raad-
huisstraat! 
Ton van den Brink 

Vlnr: Ruud Lubberts, Jantien Prins, Hilde Slagter, Willem van Dam, Geertje Bruin, Linda Janssens 
en de heer en mevrouw Wassenaar.
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Regio - Wie zou jij mee willen nemen 
naar de première van de grootste Haar-
lemse kerstshow in de stad op donder-
dag 21 december? I Love Xmas – The 
Symphonic Edition speelt van 21 t/m 
23 december in een tot kerststal om-
gebouwde grote zaal van de Philhar-
monie. 

Jij kunt bij de première aanwezig zijn. 
Stuur een mail naar pr@eglentier.nl 
o.v.v. naam van deze krant en vertel wie 
je mee wilt nemen en wie weet win jij 

wel 2 (extra) vrijkaarten voor de hila-
rische première op 21 december. De 
winnaar ontvangt een mail met verde-
re gegevens. Voor meer informatie over 
de show: www.eglentier.nl.

De kerstshow is een samenwerking 
van Theatergroep Eglentier, Danshuis 
Haarlem, Heemsteeds Philharmonisch 
Orkest en de Philharmonie zelf. In een 
zinderende regie van Marcel Kragt ko-
men alle bekende kerstnummers voor-
bij. Stoelen gaan er uit, horecapunten 

er in en feesten maar. Zitten kan alleen 
op het balkon van de grote zaal.
I Love Xmas is geen gewone kerst-
show. In deze show worden alle verha-
len door elkaar heen gehusseld tot een 
hilarisch feestje der herkenning. De 
hoofdpersoon is een kerstman die je 
liever niet thuis over de vloer wilt heb-
ben... De Philharmonie vind je aan de 
Lange Begijnenstraat 11. Kaarten en 
groepsarrangementen zijn te reserve-
ren via www.theater-haarlem.nl of aan 
de kassa van de Philharmonie.

er in en feesten maar. Zitten kan alleen 
op het balkon van de grote zaal.
I Love Xmas is geen gewone kerst-
show. In deze show worden alle verha-
len door elkaar heen gehusseld tot een 
hilarisch feestje der herkenning. De 
hoofdpersoon is een kerstman die je 
liever niet thuis over de vloer wilt heb-
ben... De Philharmonie vind je aan de 
Lange Begijnenstraat 11. Kaarten en 
groepsarrangementen zijn te reserve-
ren via www.theater-haarlem.nl of aan 
de kassa van de Philharmonie.

Win kaarten voor I Love Xmas in de Philharmonie

Gevoel van ernstige hinder vliegverkeer
in regio Kennemerland gelijkgebleven
Regio - Gemiddeld genomen 
is vliegverkeer voor mensen 
die wonen in de GGD-re-
gio Kennemerland vaker een 
bron van hinder en zorg dan 
andere oorzaken van hinder. 
Sinds 2008 zijn ernstige ge-
luidhinder en slaapverstoring 
in de GGD-regio Kennemer-
land gedaald en van 2012 tot 
2016 gelijk gebleven. 
Dit zijn conclusies uit het 
rapport ‘Belevingsonderzoek 
naar hinder en slaapversto-
ring vliegverkeer Schiphol’. 
Dit rapport is een onderdeel 
van het GGD onderzoek ‘Ge-
zondheidsmonitor volwasse-

nen en ouderen 2016’. 
In de regio Kennemerland en 
Haarlemmermeer ervaart ge-
middeld 8% van de bevolking 
ernstige geluidhinder door 
vliegverkeer. Dit zijn naar 
schatting 31.000 mensen. 
Ernstige slaapverstoring door 
vliegverkeer werd gemiddeld 
door 4% (dit zijn 16.000 men-
sen) ervaren. Bij volwassenen 
tot 65 jaar kwam een gevoel 
van ernstige geluidhinder in 
de GGD-regio Kennemerland 
vaker (8%) voor dan het lan-
delijke gemiddelde van 3%. 
Van de deelnemers aan het 
onderzoek heeft gemiddeld 

13% aangegeven bezorgd te 
zijn over de gezondheid om-
dat ze wonen in de nabijheid 
van een vliegveld. 

Om een nauwkeuriger beeld 
te krijgen van de ondervon-
den hinder van vliegverkeer 
is het onderzoeksgebied (tien 
gemeenten in de GGD-regio 
Kennemerland) ingedeeld in 
woonkernen. Voor het eerst 
is op dit detailniveau onder-
zoek gedaan.
Op https://www.ggdkenne-
merland.nl/belevingsonder-
zoekvliegverkeer kunt u het 
complete onderzoek inzien.

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (46)

Hoewel beide pandjes geen 
winkel zijn geweest, nemen 
we de nummers 83 en 85 
toch mee in de winkelserie 
over de Raadhuisstraat. Het 
zijn het soort fraaie pandjes 
die er meer hebben gestaan 
in de Raadhuisstraat, maar 
de tand des tijds helaas niet 
hebben overleefd.
Nummer 85 zien we vooral 
terug als woonadres van o.a. 
H. van Assema, die dus naast 
zijn drukkerij woonde. 
Vanuit nummer 83 zijn wel 
ondernemers bezig geweest, 
zoals kleermaker G.H. van 
der Eem in de jaren 20 van de 
vorige eeuw. Aannemer/tim-
mermansbedrijf C. Jansen zat 
er vanaf de jaren 40 tot de ja-
ren 60. In 1946 heeft men de 

voorgevel van 83 aangepast 
met een nieuw raam, deur en 
dakraam. Vanaf halverwege 
de jaren 60 zien we in adver-
tenties en stratenboeken van 
Heemstede ‘Aannemersbe-
drijf W. v.d. Berg’.  
De nufoto van de fraaie 
pandjes van Harry Opheikens 
is van 17 december 2017 en 
laat zien dat er niet zoveel 
veranderd is t.o.v. de toenfoto 
van 1979 uit het NHA en ho-
pelijk in de toekomst ook niet 
zal veranderen.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).

Kerstvakantieactiviteiten op boerderij Zorgvrij
Regio - In de kerstvakantie 
zijn er van zaterdag 23 de-
cember tot en met zondag 
7 januari op boerderij Zorg-
vrij in Velsen-Zuid verschil-
lende activiteiten te doen. 
Je kunt een waskaars rollen 
van bijenwas, de kop van een 
koe die op stal staat nama-
ken, of je langs alle dieren op 
de boerderij wandelen en de 
vragen van de speurtocht be-
antwoorden.Voor de aller-
kleinsten is er de nieuwe ten-
toonstelling ‘Toverbos’. Met 
een toverstokje kun je de die-
ren uit het bos laten praten. 
Of kom de koeien en varkens 
verwennen met een heerlijk 
bakje bix. Voor alle activitei-

ten wordt een kleine vergoe-
ding gevraagd. Maar je mag 
natuurlijk ook gewoon langs-
komen! Je bent van harte 
welkom. 

Informatieboerderij Zorg-
vrij ligt midden in recreatie-
gebied Spaarnwoude aan de 
Genieweg 50, in Velsen-Zuid. 
Zorgvrij is een educatief, bi-
ologisch melkveebedrijf en 
schapenhouderij. De boer-
derij is in de kerstvakantie al-
le dagen open van 11.00 tot 
16.00 uur. Met uitzondering 
van 1e Kerstdag en Nieuw-
jaarsdag. Kijk voor meer in-
formatie op: www.informatie-
boerderijzorgvrij.nl. 

Regio - Met kerst in de Re-
monstrantse kerk aan de 
Oranjekade 1 te Haarlem 
wordt de geboorte van Chris-
tus gevierd, een feest van 
licht, van hoop. Kerst is feest 
dat voor velen met verlangen 
geladen is, en daardoor ook 
beladen kan zijn. Dominee 
Sabine de Jongh nodigt u uit 
dit mee te vieren. De dienst 
vindt maandag 25 december 
om 10.30 uur plaats.

Feest van licht en hoop in Remontrantse kerk
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‘Bloedgeld zit in de zakken van anderen’
Heemstede - Mevrouw Mc-
Donald sloot haar inbreng in 
de commissie Ruimte af met 
de opmerking dat er ‘bloed-
geld’ zit in de zakken van an-
deren. Zij en haar echtge-
noot bestieren al decennia-
lang manege Rusthof. “De 
heer Mcdonald wil de veroor-
zakers via de rechter somme-
ren al het asbest op te rui-
men. De Milieudienst IJmond 
vindt dat ook, maar is terug-
gefl oten door de provincie. 
”De overheid beschermt de 
aannemers. De manege is 
ons levenswerk en wij willen 
het bedrijf schoon achterla-
ten voor een volgende gene-
ratie. De gemeente heeft zich 
steeds verscholen achter de 
provincie”, betoogde hij. 
Statenlid Bruggeman wees 
het college er op dat het ver-
antwoordelijk is als het de 
grond met asbest over het 
gehele terrein verspreidt. In 
een Statencommissie was 
afgesproken alle vervuilde 
grond weg te halen. Toen het 
op stemmen aankwam in de 
Statenvergadering bleek een 
meerderheid dat toch niet te 
willen wegens de hoge kos-
ten.
Hij rekende voor dat het werk 
was begroot op 21 miljoen 
euro. De uiteindelijke uitvoe-
ring bedroeg slechts 10 mil-
joen. Er zit dus nog 11 mil-
joen in de kas voor dit pro-
ject. Dat geld moet worden 
aangewend om het terrein te 
saneren. GroenLinks fractie-
voorzitter Eric de Zeeuw trekt 
zich het lot van de manege-
houders aan en had zich ver-
diept in de zaak. Hij regel-

de dat het onderwerp 14 de-
cember op de agenda van 
de commissie Ruimte kwam 
en stelde dat de gemeen-
te niet voldoet aan haar ei-
gen grondbeleid. Hij citeer-
de uit de beleidsstukken: “De 
gemeente moet er op toezien 
dat de bodemkwaliteit gelijk 
blijft. Dat is hier niet het ge-
val.” Er bestaat zoiets als een 
gevoelige bestemming. Dat 
zijn schoolpleinen, zandbak-
ken of speelplaatsen e.d. De-
ze locaties mogen geen as-
best bevatten. Een manege 
waar kinderen ravotten en 
zomerkampen houden valt 
daar niet onder. De Zeeuw 
vraagt de wethouder om de 
provincie en het Waterschap 
uit te nodigen voor een ge-
sprek samen met de eigena-
ren en de betrokken aanne-
mers. Wethouder Nieuwland 
wilde eigenlijk niet reageren. 
Hij vond de materie te inge-
wikkeld om nu weerwoord te 

geven. Er zijn inderdaad veel 
regeltjes en weetjes, verant-
woordelijkheden en aan-
sprakelijkheden. Heemste-
de is niet de meest aange-
wezen partij in deze kwes-
tie. Nieuwland gaat sowie-
so om de tafel met de aan-
nemers en McDonald. Op-
vallend was zijn opmerking 
dat er in Groenendaal een-
zelfde percentage asbest in 
de grond zit. Na verspreiding 
van de grond kunnen er zelfs 
huizen komen op het 14 ha 
grote terrein van de manege. 
Dat vond De Zeeuw niet. “Er 
ligt waarschijnlijk nog meer 
rommel zoals zware metalen. 
Een industrieterrein zou mis-
schien nog net mogen. De 
commissieleden wisten zich 
kennelijk ook geen raad met 
deze zaak en hielden zich stil. 
Milieudienst IJmond is om 
een reactie gevraagd maar 
deze is (nog) niet ontvangen. 
Eric van Westerloo

Wijk keert zich tegen 
pilot plasticinzameling
Heemstede - In een eerde-
re vergadering over de plas-
tic inzameling meldde wet-
houder Nieuwland dat maar 
20 bewoners van de wijk 
Merlenhoven hadden gerea-
geerd op het voornemen een 
pilot te houden in hun buurt. 
Tijdens de commissie Ruimte 
van donderdag 14 december 
viel een ander geluid te ho-
ren. Buurtbewoner Wim Don-
kerlo kwam met een pakket 
van 130 handtekeningen van 
bewoners die niet mee wil-
len werken. Mondeling voeg-
de hij daaraan toe dat het er 
intussen al 200 bewoners zijn 
die het niet zien zitten. Ar-
gumenten: “Te weinig ruim-
te in de tuinen voor een ex-
tra bak. Kosten die veel te 
hoog zijn. Geen overleg ge-
weest met bewoners, al doet 
de gemeente het anders 
voorkomen. Bewoners vre-
zen voor maden in de grij-
ze en groene bakken als het 
warm wordt en deze maar 

eens per maand worden op-
gehaald. Een ambtenaar van 
de gemeente had gezegd dat 
je in dat geval de bak maar 
permanent op straat moet
laten staan.” Dat deed de em-
mer bij de bewoners over-
lopen. De afvalscheiding 
loopt volgens Donkerlo naar 
tevredenheid in de wijk en 
daar staan zij ook helemaal 
achter, “maar dit willen wij 
niet.” Hij vindt dat Heemste-
de het (afval) wiel niet hoefde
uit te vinden, dat hebben an-
dere gemeenten al gedaan. 
Wethouder Nieuwland wil 
met de bewoners gaan pra-
ten. Er gaan ambtenaren de 
wijk in om de bewoners te 
overtuigen van nut en nood-
zaak. Nu een groot deel van 
de 506 woning niet mee wil 
doen is het de vraag hoe
representatief de pilot dan 
nog is. Nu de stekker uit het 
plan trekken wil Nieuwland 
niet. 
Eric van Westerloo

Waarom moet Heemstede
het wiel opnieuw uitvinden?

Nogmaals willen wij ons ongenoegen naar voren brengen 
aangaande het plan om een pilot met een derde PMD-bak 
uit te voeren in onze wijk. Gezien het feit dat de afvalschei-
ding in Merlenhoven zeer naar tevredenheid loopt, hoeven 
wij niet te benadrukken dat wij vóór afval scheiding zijn. Het 
is deze pilot die ons tegen staat. Waarom zijn wij tegen?
-  Zeer weinig ruimte in de privéruimten (tuinen) voor nog 

een extra bak. 
-  Extreem hoge kosten van de pilot - alleen de ‘afval-

coach’ kost al 5.400 euro en het project in totaal meer 
dan 50.000 euro.

-  Geen overleg met de wijk (al doet de Gemeente voorko-
men dat dit wel zo is geweest)

-  Restafval eens in de vier weken ophalen (maden explo-
sie in de zomer)

-  Waarom een proef in een wijk waar afvalscheiding goed 
loopt (voor de extra 5%?)

Er is weinig tot geen draagvlak in de wijk voor dit project. 
Wij hebben onder bewoners gepeild wat zij er van vinden. 
Binnen 24 uur hebben wij meer dan 130 reacties ‘tegen’ 
ontvangen en dit aantal loopt nog gestaag op.
Wij hebben het gevoel dat dit project ons door de strot 
is geduwd. Wat de druppel deed overlopen was de op-
merking van het hoofd project planning van de Gemeen-
te, Bob Jansen, die stelt dat als je geen ruimte hebt, je dan 
de PMD-bak maar op straat moet laten staan! Tevens stel-
de hij zwart op wit dat men niet kan weigeren om aan de 
proef mee te doen, wat pertinent onjuist is.
Ons verzoek: stop de introductie van de pilot met de derde 
bak en onderzoek goedkopere en effi ciëntere alternatieven 
en betrek de wijk erbij (communicatie is acceptatie). Diver-
se gemeenten om ons heen boeken goede resultaten met 
het scheiden van afval. Waarom moet Heemstede zoveel 
geld uitgeven om het wiel opnieuw uit te vinden ?
Buurt Commissie i.o, Erik van Wier, Wim Donkerlo, 
Bart Blankenaar en Bert Kruithof

Lezerspost

Waarom moet Heemstede

Rosa Rosa voor exclusieve kerstboeketten
Heemstede – Haar ouders 
hadden een pracht van en 
bloemenzaak in Amsterdam. 
In een van de beroemde ne-
gen straatjes achter het pa-
leis op de Dam, maar parke-
ren in Heemstede gaat toch 
wat gemakkelijker.
Op de Zandvoortselaan 155 
vond Jolanda haar plek om 
haar passie voort te zetten. 
In Amsterdam leerde zij het 
bloemenvak van haar ou-
ders. Het mooiste vak van de
wereld vond ze toen, het is 
eigenlijk nog mooier gewor-
den. Als je ziet hoe je van-
daag de dag een kerstboe-
ket kan maken. Met zoveel 
kleuren rood, met nog meer 
kleuren wit. Groen erin en het 
feest is dan compleet.
Kerst is het meest sfeervol-
le moment van het jaar in 
de winkel van Jolanda. De 
bloemen, de kaarsen, licht-
jes en engeltjes. Het ziet 
er prachtig uit. De periode 

voor kerst maken ze aller-
lei creaties, van dinerstuk-
ken tot kransen op de deur. 
Het liefst met een persoon-
lijk element en steeds een 
beetje anders. Die winkel aan 
de Zandvoortselaan 155 ziet 
er zo prachtig uit. Els, haar 
rechterhand al bijna tien jaar 
nu, loopt op vleugeltjes door 

die bloemenpracht. Zij vindt 
Kerstmis de mooiste tijd. 
Sfeer maken met exclusie-
ve kerstboeketten, die sfeer 
brengen in de huiskamer,
wil je het nog mooier heb-
ben? Die mooie kerstboeket-
ten  heeft Rosa Rosa op de 
Zandvoortselaan 155.
Ton van den Brink  
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De ‘canvasploeg’ van 16 december, v.l.n.r.: Jan Schonewille, 
Pieter van der Hoeven, Sjaak Struijf en Romée Pameijer.

Twijfels in 
Merlenhoven
Heemstede – PvdA Heem-
stede bezocht afgelopen za-
terdag de wijk Merlenhoven. 
Naast enige algemene aan-
dachtspunten over open-
baar vervoer en te hard rij-
den op de Glipperdreef kwa-
men drie specifieke opmer-
kingen vaak terug in de ge-
sprekken. Het wordt wellicht 
tijd voor een grotere onder-
houdsbeurt aan de bestra-
ting, want er vallen gaten in 
de weg en de stoep met al-

le risico’s van dien. In de wijk 
wordt een proef gedaan met 
gescheiden afvalinzameling; 
veel bewoners staan posi-
tief tegenover milieumaatre-
gelen, maar zij verwachten 
onnodige overlast van deze 
werkwijze en de verstrekte 
informatie overtuigt hen niet 
van de doelmatigheid van 
deze procedure. In het zui-
delijk deel van de wijk is een 
speelplek ingericht; hierom-
heen vindt regelmatig over-
last en drugsgebruik plaats. 
Hoewel wijkagenten wel de-
gelijk optreden, blijft het pro-
bleem doorsudderen.

Wethouder: “Speelplaats 
Manpadslaangebied ontzien”

Heemstede - Ruim 700 handtekeningen waren er verza-
meld door omwonenden van het Manpadslaangebied. Op 
zaterdag 16 december werden deze handtekening aan 
wethouder Nieuwland aangeboden. De bewoners willen 
geen bebouwing in het gebied en hopen op financiers die 
dit mogelijk maken. Nieuwland gaf aan dat hij de huidi-
ge speelplaats wil ontzien. Hij kon niet ingaan op de hoe-
veelheid geld die nodig is om het gebied helemaal groen 
te houden. Dit om de onderhandelingen met de grondbe-
zitters niet te frustreren. Dat er toch woningbouw nodig is 
leek hem tot op heden de enige optie.
In januari bespreekt de commissie Ruimte de vele inge-
diende zienswijzen en het antwoord daarop van het Col-
lege. Voor de verkiezingen(21 maart 2018) valt er geen 
besluit te verwachten.
Eric van Westerloo

Omwonenden niet gelukkig met 
bouwplannen Landgoed Berkenrode
Heemstede - De geschiede-
nis van het landgoed Berken-
rode gaat terug tot 1284. Be-
zittingen werden verkocht er 
werd door de eeuwen heen 
gesloopt, verbouwd en er 
was brand. De laatste bewo-
ner/eigenaar Ernst van Eeh-
gen erfde het buiten in 1954. 
Bij leven bracht hij zijn be-
zit onder in een stichting met 
de zeven kinderen Van Eeg-
hen als bestuurders. Het in 
stand houden van een land-
goed, waarvan het gebouw 
een rijksmonument is, is 
duur. De laatste drie jaar was 
er gemiddeld een tekort van 
�50.000. De stichting verhuurt 
ruimtes aan instellingen, be-
drijven, musici en verenigin-
gen. Er worden paarden ge-
houden en er is een grote 
moestuin. Om de noodzake-
lijke reparaties te bekostigen 
wil de stichting drie bunga-
lows bouwen. De buurtbewo-
ners kwamen in de commis-
sie Ruimte van donderdag 14 
december hun verhaal doen. 
Volgens hen doet het be-
stuur te weinig om opbrengs-
ten te genereren. Al 40 jaar 
staan dezelfde mensen aan 
het roer. Keer op keer wor-
den er bezittingen verkocht. 
Met de opbrengst van de erf-
pacht hoopt de stichting re-
novaties blijvend te kunnen 
bekostigen. De buurtbewo-
ners willen een werkgroep 
van deskundigen die moe-
ten bepalen of er geen an-
der financieringsbronnen zijn 
dan bungalows bouwen. Ver-
pacht alle gronden, boerderij 
en tuinderwoning of betrek 
Natuurmonumenten en an-
dere organisaties bij het op-
lossen van de financiële pro-
blemen, werd geopperd. Men 
is bang dat er na dit bouw-
plan meerdere zullen volgen. 
De omwonenden willen een 
antwoord op de vraag of het 
niet anders kan. Een van de 
zonen Van Eegen hield een 

pleidooi voor zijn plannen. Hij 
erkent dat vanaf 1900 weinig 
aan onderhoud is gedaan. 
“Wij leveren vierkante meters 
in door de sloop van schuren 
en stallen en daarvoor ko-
men bungalows in de plaats.” 
Hij denkt de natuurwaar-
de en ruimtelijke kwaliteit te 
kunnen verhogen plus de ex-
ploitatie gezond te houden. 
De gemeente moet op iede-
re vraag van burgers en be-
drijven een antwoord geven. 
Het bestemmingsplan staat 
woningbouw niet toe, anders 
dan het vervangen van be-
staande bouw. De vraag van 
de wethouder aan de com-
missie was: Kan de stichting 
doorgaan of niet? De Zeeuw 
(GL) wil bouwen als het de 
natuur versterkt en het ter-
rein moet openbaar worden. 
Hij wil onderzoek naar een 
andere bouwplek op het ter-
rein. Van der Have (HBB) wil 
inzicht in wat er nu is en wat 
er mag volgens het huidige 
bestemmingsplan. Rood voor 
rood vindt zij niet bezwaar-
lijk, kijk naar een andere lo-
catie en zoek eerste ande-
re financieringsbronnen. Ra-
dix (VVD) wil dat het huis-
werk opnieuw wordt gedaan. 
Het plan voldoet niet aan het 
bestemmingsplan, de finan-
ciering klopt niet. Hij ziet het 

natuurbehoud niet gebeu-
ren. Van Vlijmen (CDA) heeft 
angst dat na dit plan er weer 
een volgt. Schul (D66) heeft 
twijfels en wil overtuigd wor-
den via een betere onder-
bouwing. Ook zij is voor on-
derzoek naar een andere lo-
catie. Maas (PvdA) heeft twij-
fels en wil ook naar alterna-
tieven kijken. Houd vast aan 
het bestemmingsplan, was 
zijn advies. Als er toch ge-
bouwd wordt dan op een an-
dere plek. Hoe nu verder? De 
tijd zal het leren.
Eric van Westerloo

Sjaak Struijf lijsttrekker PvdA 2018
Heemstede - Tijdens de ver-
gadering op 14 december 
is Sjaak Struijf benoemd tot 
lijsttrekker van de PvdA voor 
de gemeenteraadsverkiezin-
gen op 21 maart 2018. Sjaak 
is ervaren en kent het klap-
pen van de zweep.
Als tweede op de lijst staat 
Romée Pameijer. Romée 
heeft ervaring als waarne-
mer bij verkiezingen in het 
buitenland en haar huidige 
werkzaamheden voor de Eu-
ropese Commissie. Zij is als 
voormalig lobbyist voor de 
vier grote Nederlandse ste-

den in Brussel, vertrouwd 
met stedelijke politieke en 
maatschappelijke vraagstuk-
ken en de gemeentelijke ta-
ken.
Nummer 3 is Pieter van der 
Hoeven. Pieter heeft van 
2006 tot 2010 in Heemstede 
voor de PvdA in de gemeen-
teraad gezeten. Hij heeft zich 
daar met name beziggehou-
den met de onderwerpen van 
de commissie Ruimte, waar-
bij zijn interesse vooral uit-
ging naar verkeer en ver-
voer. Pieter is de dragende 
kracht van de wijkbezoeken 

die de PvdA de afgelopen ja-
ren veelvuldig heeft afgelegd.
Op de plaatsen 4 en 5 staan 
Marie-José de Greef-Nelis-
sen en Johan Maas. Beiden 
maken deel uit van de hui-
dige gemeenteraadsfractie. 
De overige plaatsen worden 
bezet door achtereenvolgens 
Coby Kroon, Emiel van den 
Berg, Willemien Ruygrok, Ton 
Waarts en Saskia Noorman-
den Uyl.

Op de website van de partij 
is meer informatie te vinden: 
https://heemstede.pvda.nl.

Nieuwjaars-
menu in
De Luifel

Heemstede – Op maandag 8 
januari biedt WIJ Heemstede 
een Nieuwjaarsmenu in Eet-
huis de Luifel. Mee-eten kost 
9,95. Reserveren hiervoor 
kan tot uiterlijk 10.00 uur op 
de dag zelf, 023-5483828.
Locatie: Herenweg 96, Heem-
stede.
U kunt aan tafel tussen 17.15-
18.00 uur. 
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Oergezellige boekpresentatie 
Mylou Frencken en Astrid Nijgh
Heemstede – Een gezellig 
muzikaal onderonsje afgelo-
pen vrijdagmiddag bij Boek-
handel Blokker. Daar pre-
senteerden zangeres en lied-
jeschrijver Mylou Frencken 
haar boek ‘Leven in het lied’ 
en Astrid Nijgh, de eerste 
echtgenote van de beroemde 
Haarlemse tekstdichter Len-
naert Nijgh, haar boek ‘Varen 
met de Jonge Jacob’. 
Mylou Frencken over haar 
boek ‘Leven in het Lied’: “Dit 
jaar werd ik 50. Ik zag dit als 
goed moment om iets posi-
tiefs te doen met een sluime-
rend bitter gevoel. Ik ben lied-
jesschrijver en ik vind dat het 
lied een beetje een onderge-
schoven kindje is geworden 
in het cabaret. Dit terwijl het 
cabaret ontstaan is uit lied-
jes. Cabaretiers zijn toch wat 
schaamteloos, omdat je het 
over wezenlijke dingen wilt 
hebben, waar je in het da-
gelijks leven niet zo makke-
lijk over praat. Een mooi lied 
doet het altijd, daar luiste-
ren mensen naar. Ik ben toen 
gesprekken aangegaan met 
mijn collega’s en heb ze ge-
vraagd wat hun mooiste lied 
was. Dit waren onder meer 
Paul van Vliet, Kiki Schippers, 
Freek de Jonge, Theo Nij-
land, Brigitte Kaandorp, etc. 
Het werden tegelijkertijd he-
le leuke vakgesprekken. De-
ze liedjes en in totaal 25 in-
terviews heb ik gebundeld in 
dit boek. Achterin dit boek zit 
een cd met deze liedjes die 
ik heb opgenomen. Met deze 
liedjesshow ben ik op tour-
nee, onder andere in Theater 
de Luifel.”
Astrid Nijgh had in 1973 
een hit met ‘Ik doe wat ik 

doe’, waarvan zij de mu-
ziek schreef op basis van de 
tekst van Lennaert Nijgh. “Ik 
componeerde ook voor Len-
naert, in de tijd dat Boude-
wijn de Groot zich had te-
ruggetrokken in een com-
mune”, vertelt ze. “Lennaert 
had eigenlijk liever niet dat 
ik zong. Dat heeft te maken 
met het feit dat hij zelf het 
liefste  de liedjes had willen 
zingen, maar dat kon hij niet. 
Dat was zijn grootste teleur-
stelling. Ik woonde vroeger 
met Lennaert Nijgh in Heem-
stede aan de Irislaan 24. Een 
turbulente tijd. De titel  van 
haar boek ‘Varen met de Jon-
ge Jacob’ heeft betrekking op 
een oude kotter de Jonge Ja-
cob, gekocht in Urk, waar-
mee ze samen met Lennaert 
uit varen ging. Astrid Nijgh 
vervolgt: “Hierover gaat het 
boek, over onze vaartochten 
en mijn tijd met Lennaert. We 
namen ook wel eens mensen 
mee onder anderen Boude-
wijn de Groot, Rob de Nijs en 
Jeroen Krabbé. Niemand had 
ook verwacht dat zo’n war-

hoofd als Lennaert zo’n goe-
de schipper was”.
Mooie verhalen van de bei-
de dames en daarna zongen 
zij prachtige liedjes. Zoals 
Mylou met volgens haar ei-
gen zeggen het mooiste lied-
je ‘Wegwaaien’.  Mylou: “Hoe 
een liedje vooruit kan zien:  
ik wist aanvankelijk niet wat 
er weg zou waaien toen ik 
het schreef. Kort daarna 
overleed mijn man Bert Klun-
der. Toen pas wist ik wat er 
wegwaaide.” 
Astrid vertolkt ‘Tegen beter 
weten in’, een liedje dat ze 
samen met Lennaert schreef 
voor Rob de Nijs. “Het is mijn 
favoriete liedje”, bekent ze. 
Het publiek genoot en de 
sessie trok veel belangstel-
ling.
’s Avonds gaf Mylou Frenc-
ken haar voorstelling met de 
mooiste theaterliedjes in de 
Luifel. Gevoelig en met hu-
mor, met een gastoptreden 
van Marjolijn Meijers. Wat 
een briljante en magische 
vrijdag. 
Bart Jonker

Kon. HFC met een heerlijk 
gevoel de winterstop in
Regio - Het hing erom of het 
gasveld van HFC voldoen-
de was hersteld van de regen 
en sneeuw van de laatste tijd. 
Het veld bleek bespeelbaar al 
was het zwaar. De tegenstan-
der op zaterdag 16 decem-
ber was Jong Sparta uit Rot-
terdam. Zij trainen en spelen 
alleen op kunstgras en dan 
is het lastig je aan te passen 
aan een andere ondergrond. 
De wedstrijd stuurde aan op 
een bloedeloze 0-0. De verde-
digingen van beide ploegen 
hielden eenvoudig stand. Het 
eerste schot richting het doel 
van HFC kwam pas na een 
half uur spelen. HFC zelf had 
via Tim van Soest, Kevin ster-
ling en Daniel van Son wat 
mogelijkheden gehad. Verder 
dan twee corners kwamen de 
aanvallers niet. Na de pau-
ze kreeg HFC meer de over-
hand en drukte Jong Sparta 
langzaam maar zeker wat te-
rug. De Sparta coach bracht 
aanvaller Felicia in de ploeg 
die wat meer aanvallende im-
pulsen gaf aan het team. Op-
eens was daar een wonder-

lijk kwartiertje. In 15 minu-
ten tijd stond de teller zo-
maar op vier doelpunten voor 
HFC. Van Son rondde een 
voorzet koelbloedig af. Van-
uit een vrije trap kopte de op-
gekomen centrum verdediger 
Wessel Boer de bal snoeihard 
achter doelman Craninx van 
Sparta. Koud bekomen van 
deze tegenslag moest Sparta 
opnieuw buigen. Nu was het 
Gertjan Tamerus die een toe-
gekende penalty beheerst in 
de kruising trapte. De gifbe-
ker voor Sparta was nog niet 
leeg. Drie minuten na de be-
nutte strafschop was het Van 
Son die een voorzet van Tim 
van Soest fraai tot een doel-
punt verhief. Sparta kon hier 
weinig tegenoverstellen. Uit-
gespeelde kansen creëerden 
zij niet.
Met een fijn gevoel gaat HFC 
de winterstop in. Met 24 pun-
ten uit 15 wedstrijden zijn 
zij op de goede weg om ook 
het volgend seizoen in de 
hoogste amateurklasse te 
spelen.
Eric van Westerloo

T/m 19 december 2017

 Huwelijken:
 13-12-2017 Cornelis L. van Aalst &
  Johanna A.A.M. van Laack
 18-12-2017 Nick X. Wingen & Cindy L. Kerzaan
 19-12-2017 Kai W.M.C.M. Ho & Sebastiaan P. Winkler

Geregistreerd Partnerschap:
 29-11-2017 Abraham A.M.M. van Egeraat &
  Claire A. Goossens

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
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Heemsteedse ouderen maken 
kennis met de sterke vrouwen
Heemstede - Op dinsdag-
ochtend 19 december vond 
de traditionele kerstviering 
voor de ouderen plaats in de 
Pinksterkerk  aan de Cam-
plaan. Ongeveer 80 ouderen 
genoten van het optreden 
van de dames die de sterke 
vrouwen verbeelden.  De or-
ganisatie van de ochtend was 
in handen van de Diaconie 
van de PKN Heemstede.

De belangstelling voor deze 
kerstviering bleek zoals ge-
bruikelijk groot. Er mochten 
80 ouderen door Marty Oos-
ting verwelkomd worden. Het 
thema voor deze viering was 
‘Sterke vrouwen’. Dominee 
Pieter Terpstra verleende zijn 
medewerking en iedereen 

luisterde weer naar de ou-
de woorden waarna de ster-
ke vrouwen uit de stamboom 
van Jezus zich presenteerden 
alsof ze vandaag nog leefden. 
Een zeer creatieve presenta-
tie waarin met name aan-
dacht geschonken werd aan 
de essentiële rol van vrouwen 
toen en nu. Juist de vrouwen 
uit allerlei verschillende cul-
turen waren uiteindelijk ver-
antwoordelijk voor de ge-
boorte van Jezus. 
Een belangrijk onderdeel van 
de viering was de ontmoe-
ting met elkaar in de pauze. 
De ouderen en de organisa-
toren, de plaatselijke diaco-
nie van de PKN Heemstede, 
zien terug op een fijne kerst-
viering. 

Regio - Het is donker op 
kerstavond, half acht. Buurt-
bewoners rond het Zaanen-
park in Haarlem-Noord lo-
pen uit. Ze verzamelen zich 
voor het podium in het park. 
Daarop staat een tent die 
wordt verlicht door tiental-
len bontgekleurde lampjes. 
Het is deze avond kerstsa-
menzang in het Zaanenpark. 
Langs de randen van het veld 
staan stalletjes met glühwein 
en chocolademelk.
En als het goed uitpakt, dan 
zijn de takken van de bomen 
bedekt met sneeuw. Alles 
bij elkaar is het een sfeervol, 
winters plaatje. Dan gaan de 
stemmen van de vocal group 
‘Take it easy’ op en klinkt er 
‘Stille
nacht’.
Of er sneeuw ligt, dat moe-

ten we nog maar afwachten, 
maar zeker is dat de Kerstsa-
menzang in het Zaanenpark 
ook dit jaar weer een gezel-
lige kersthappening zal wor-
den, waar honderden buurt-
bewoners op af komen. Het 
is voor de elfde keer dat de 
kerstsamenzang in het Zaan-
enpark plaatsvindt. Er is een 
goed koor en de kerstlied-
jes variëren van ‘traditionals’ 
die iedereen kent tot nieuwer 
werk dat speciaal tot Kerst-
muziek is bewerkt.
Nieuw dit jaar is een inter-
mezzo van de Buurtsessies. 
Dat zijn akoestische mu-
ziekavonden in het Posthuis, 
waarop elke derde dinsdag 
van de maand muziek wordt 
gemaakt.
Iedere editie lopen 1500 tot 
2000 buurtbewoners uit om 

aan de kerstsamenzang mee 
te doen. Rode draad van dit 
buurtevenement is een sa-
menzijn ‘Voor de buurt, door 
de buurt’. Alles rond de 
Kerstsamenzang komt uit de 
ideeënkoker van buurtbewo-
ners uit de Planeten- en Bo-
menbuurt en is bedoeld om 
medebuurtbewoners een ge-
zellige en sfeervolle avond te 
bezorgen. Die opzet slaagt
 telkens weer.
De avond wordt mede moge-
lijk gemaakt door sponsors 
uit de buurt die op verschil-
lende manieren bijdragen. Zij 
staan allemaal vermeld in het 
programmaboekje dat speci-
aal voor de Kerstsamenzang 
is samengesteld.
Mee beleven? Welkom op 
zondag 24 december van 
19.45 tot 21.30 uur.

Mediaspreekuur in de 
Bibliotheek Bennebroek
Regio - Altijd al willen we-
ten hoe een iPad, smartpho-
ne of e-reader werkt? Vanaf 
vrijdag 5 januari 2018 kun je 
hiervoor terecht bij het gratis 
mediaspreekuur in de Biblio-
theek Bennebroek (Kerklaan 
6). Elke eerste vrijdag van 
de maand van 13.30 – 15.30 
uur kun je uitleg krijgen over 
nieuwe media, maar ook 
over wat Twitter, een weblog 
of Facebook nu is. Of hoe je 
zoekt op het internet en weet 

dat de informatie die je ge-
vonden hebt betrouwbaar is. 
Hoe je zoekt in de catalogus 
van de Bibliotheek en je je 
boeken verlengt. Hoe je een 
e-book leent. Een afspraak 
maken is niet nodig. Met vra-
gen over niet goed werkende 
hard- of software kun je te-
recht bij je leverancier.
Bekijk de website:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl voor locaties en 
tijden.

Zaanenpark met kerst vol samenzang

Jazz in Haarlem op 
vrijdag 22 december
Regio - Sociëteit Vereeni-
ging en de Haarlemse con-
trabassist/organisator Eric 
Timmermans hebben geza-
menlijk het initiatief geno-
men om Haarlem weer op de 
Nederlandse jazzkaart te zet-
ten. De Vereeniging beschikt 
over een goede concertvleu-
gel en een prachtige zaal, 
Eric Timmermans beschikt 

als organisator van jazzcon-
certen in den lande over een 
zeer groot netwerk van voor-
treffelijke jazzmusici. Op vrij-
dag 22 december zal een op-
treden plaatsvinden van het 
Mike Boddé Kwartet (www.
mikebodde.nl). Aanvang: 
20.15 uur. Toegang: 15,- euro. 
Reserveren: www.jazzinhaar-
lem.nl. Sociëteit Vereeniging 
is gevestigd aan de Zijlweg 1 
te Haarlem schuin tegenover 
Parkeergarage Raaks.
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Regio - In de dagen tussen 
kerst en Oud en Nieuw orga-
niseert Jachthaven Poelgeest 
in Oegstgeest weer zijn 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. 
Met de Maril 6Nxt en de po-
pulaire Antaris Fifty5 en Six-
ty6 heeft Poelgeest een aan-
tal regelrechte hits in huis. 
Deze boten worden ge-
heel in Nederland gebouwd 
en onderscheiden zich door 
een superieure afwerking 
en kwaliteit. Naast de mooie 
kwaliteit zijn de boten ook al-
len zeer praktisch ingericht, 
vrijwel onderhoudsvrij en be-
schikken over uitmuntende 
vaareigenschappen. 
In de showroom is al een flin-
ke voorraad 2018 modellen 
te zien. Er is dit jaar gekozen 
voor een grote verscheiden-

Eindejaarshow bij Jachthaven Poelgeest 

heid aan kleuren, stofferin-
gen en opties waardoor een 
goed beeld van de mogelijk-
heden ontstaat. En wie zijn 
oog op een bepaalde uitvoe-
ring laat vallen kan natuurlijk 
in het voorjaar als eerste het 
water op! Naast de nieuwe 
schepen is er tijdens de ein-
dejaarshow een ruim en ge-
varieerd aanbod van occasi-
on sloepen en tenders. Al de-

ze boten zijn door Poelgeest 
in hun beste staat gebracht 
en staan stuk voor stuk ga-
rant voor jaren vaarplezier. 
De eindejaarshow wordt ge-
houden van 11.00 tot 17.00 
uur in de showroom van 
Jachthaven Poelgeest aan 
de Hugo de Vrieslaan 1 te 
Oegstgeest. Een voorproef-
je van het assortiment vindt u 
vast op www.poelgeest.nl. 

Probeer het eens!!

GRATIS Fitness 
tot februari!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Pilates 
tot februari!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Yoga 
tot februari!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Probeer het eens!!

GRATIS Fitness 
tot februari!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

Uilenballen 
pluizen in de 
kerstvakantie

Heemstede - Op woens-
dag 27 december is er 
op Kom in mijn Tuin weer 
een workshop uilenbal-
len pluizen in het Tuinhuis 
van KIMT. De workshop is 
voor kinderen van de ba-
sisschool. Het begint om 
14.00 uur. Locatie is de He-
renweg 18, tegenover het 
Manpad, ingang Groenen-
daalse Bos. Aanmelden:
info@kominmijntuin.com 
of tel: 023-5282651.

Letz Party op Oud- naar 
Nieuwfeest in Het Oude Slot
Heemstede - Zaterdag 31 
december is er een brui-
send disco & classics Oud- 
en Nieuwfeest in het Het Ou-
de Slot, Ringvaartlaan 11 in 
Heemstede. Ga met gelijk-
gestemden het nieuwe jaar 
in op dit prachtige landgoed. 
Dansen op hits van toen en 
nu en genieten van de prach-
tige monumentale ambiance.

Let’s Party is hét feest der 
herkenning voor de friendly 
30up, 40up & 50up.
DJ Joost neemt je mee op de 
disco train van zowel de ja-
ren ’70, ’80 en ’90 als de best 
dansbare hits van de zero’s 
en nu. Gedurende het feest 
worden er heerlijke oliebol-
len en hartige snacks geser-
veerd en op het moment su-
preme proost jij met gelief-
den en andere feestvierders 
op het nieuwe jaar.

Het Oude Slot is goed be-
reikbaar per auto. Parkeren 
is gratis.
De openingstijden zijn van 
20.30 tot 2.00 uur.
Tickets á 30,00 euro (ex fee) 
zijn verkrijgbaar op:
www.letzparty.nl.
De deurprijs is 37,50 euro.

Soepel de
ski’s op!

Heemstede - WIJ Heemste-
de biedt een speciale cursus 
ter voorbereiding van uw ski-
vakantie, waarin u onder lei-
ding van docente Marie-Thé-
rèse Derkinderen aan condi-
tieverbetering en spiervers-
terkende beenoefeningen 
werkt met verschillende ma-
terialen. Voorkom blessures, 
twijfel niet en doe mee! Soe-
pel de ski’s op heeft 7 lessen 
vanaf woensdag 10 januari 
van 19.30 tot 20.30 uur.
Opgeven: tel. (023)548 38 28
of www.wijheemstede.nl.

WIJ 
Heemstede

sluit vrolijk af
Heemstede - Vrijdag 29 
december kun je het jaar 
afsluiten bij WIJ Heemste-
de in de Luifel, waar van 
14.00 tot 17.00 uur Vrolij-
ke Vrijdag wordt gehou-
den. Er is koffie en thee 
met oliebollen voor 1 euro. 
Muziek komt van DJ Fer-
ry, waag een dansje! Ver-
der kun je meedoen aan 
de bingo met leuke prijs-
jes, is er een verrassings-
act en kun je een gezellig 
oud-Hollands volksspelle-
tje spelen. Deze speciale 
dag is mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage 
van de Bavo Stichting. Je 
bent welkom aan de He-
renweg 96, Heemstede.
Zie: www.wijheemstede.nl.
Meld je aan via:
023-5483828.

Trefpuntcafé Bennebroek: 
50 jaar op de pedalen
Regio - Wereldfietser Harry 
van der Raad zal op vrijdag 5 
januari 2018 in het Trefpunt-
café Bennebroek ‘Passie voor 
Pedalen’ ten tonele voeren. 
Harry begon met fietsen in 
1968 en fietste al in 1971 op 
21-jarige leeftijd naar Beiroet 
en Libanon. Nu, 50 jaar later, 

trapt hij nog steeds op de pe-
dalen door vele landen, Ame-
rika, Canada, Zuid-Amerika, 
Syrië en natuurlijk in Europa.
Na 300.000 km en het fietsen 
door 30 landen is zijn passie 
nog steeds niet gedoofd, in-
tegendeel.
Als zijn gezondheid het toe-
laat zal hij nog vele verre 
tochten gaan maken. Als je 
een passie hebt is volgens 
Harry het maken van keuzes 
in het leven makkelijker. Im-
mers de passie bepaalt die 
keuze. Over passie, wereld-
fietsen, het maken van keu-
zes, reisanekdotes, de vele 
mooie momenten, maar ook 
de minder mooie momenten, 
zal het deze avond gaan, ver-
gezeld van foto’s en muziek. 
Belangstellenden zijn wel-
kom aan het Akonietenplein 
1 Bennebroek, inloop vanaf 
20.00 uur, start is 20.30 uur.
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Het belang van voeding voor de gezondheid
Heemstede – “Orthomole-
culaire geneeskunde is een 
alternatieve geneeswijze die  
dichtbij de reguliere genees-
kunde staat en omvat de 
complete biochemie en het 
functioneren van de mens.” 
Dat zegt Patric Bijsterveld, de 
nieuwste loot aan de boom 
van De Praktijk Heemstede. 
De orthomoleculair thera-
peut zocht en vond precies 
de plek om een eigen prak-
tijk te starten. “Ik kan natuur-
lijk ergens alleen een ruimte 
betrekken, maar ik ben een 
teamspeler en in dit multi-
disciplinair behandelcentrum 
ben ik omringt met specialis-
ten op allerlei gebied.”
Bijsterveld behandelt patiën-
ten met een grote diversiteit 
aan klachten. “Meest voor-
komende klachten zijn ver-
moeidheid, maag-en darm-
klachten en voedselallergie-
en”, vertelt hij. “Als de arts 
geen verklaring kan vinden 
is daarmee de klacht nog 
niet opgelost. In plaats van 
te werken met protocollen en 
symptoombestrijding zoeken 
wij door naar de oorzaak. Een 
voorbeeld: als je last hebt van 

je darmen, hoeft de oorzaak 
niet bij de darmen te liggen, 
maar misschien wel in de 
hersenen.”
Een grondige analyse waar-
bij voeding en leefgewoon-
tes in kaart worden gebracht 
is de eerste aanzet die hope-
lijk leidt tot de oplossing van 
de klacht.
“Het behandelplan omvat een 
dieet van uitsluitend voeding 
of voedingsstoffen die in de 
natuur voorkomen, eventueel 
aangevuld met voedingssup-
plementen en met aanpas-
sing van levensstijl.”
Interesse voor voeding heeft 
de Amsterdamse therapeut 
altijd gehad. Voorheen zwaai-
de hij de pollepel in zijn kook-

studio aan de Herengracht. 
“Dat was echt heel gaaf, 
maar de geboorte van mijn 
dochter was nog veel gaver”, 
lacht Bijsterveld die nog al-
tijd met man en kind in de 
hoofdstad woont. “Een kind-
je combineren met de werk-
tijden van de horeca, inclu-
sief weekend- en avonduren 
is verre van ideaal.” Zijn car-
rière switch is eigenlijk een 
verlengstuk, stelt hij:  “Lekker 
eten kan nog steeds en met 
de juiste aanpassingen kun-
nen de meeste klachten ver-
dwijnen. We leven nu een-
maal in een tijd waarin ons 
voedsel en ons leefpatroon 
behoorlijk veranderd zijn, met 
alle gevolgen van dien.”
Orthomoleculaire therapie 
wordt door de meeste aan-
vullende verzekeringen ge-
heel of gedeeltelijk vergoed.

Informatie
De Praktijk Heemstede
Jan van Goyenstraat 25-27 in 
Heemstede. Website:
wwwdepraktijkheemstede.nl.
Tel: 023-5291642 of recht-
streeks 06-55330449.
Mirjam Goossens

Patric Bijsterveld.

Hardloopgroepen beginnen in januari
Meer bewegen in 2018? Zo lukt het wel!
Heemstede - Het duurt ge-
middeld zeven jaar om ie-
mand die niet aan sport doet 
van de bank te krijgen. Ze-
ven jaar waarin iemand voor 
de tv hangt, al dan niet met 
wat calorierijke versnape-
ringen. Maar dan volgt een 
keiharde waarschuwing van 
de weegschaal, dierbaren of 
huisarts. Dat gewicht moet 
eraf en je moet fitter worden! 
Maar hoe? 
Gezonder eten en meer be-
wegen is het devies. Maar 
hoe pak je dat aan als je weer 
wilt gaan sporten? De kans is 
groot dat de keuze op fitness 
of hardlopen valt. Logisch, 
want het zijn laagdrempelige 
sporten die je makkelijk be-
gint. Helaas is hardlopen wel 

een blessuregevoelige sport, 
zeker als je te hard van sta-
pel gaat. En dan keer je terug 
naar de bank met de gedach-
te ‘zie je wel, sporten is niks 
voor mij, ik raak alleen maar 
geblesseerd.’  Of je begint 
wel, maar na een paar weken 
komt de klad erin. Hoe houd 
je het voornemen om meer te 
bewegen dan vol?
 
Zo lukt het sporten wel
Het merendeel van de goede 
voornemens faalt. Dat komt 
deels omdat een concreet 
actieplan ontbreekt waar-
mee je het voornemen om-
zet in een gewoonte. Met een 
gewoonte kweek je een vas-
te routine aan: op die en die 
dagen ga ik op dat tijdstip zo 

lang dit aan beweging doen. 
En het komt omdat je motiva-
tie het snel laat afweten. 
De oplossing? Ga sporten in 
een groep. Je hebt dan een 
stok achter de deur om op 
gezette tijden op te komen 
dagen en je houdt elkaar ge-
motiveerd. 

Hardlopen voor beginners
Begin januari starten in 
Heemstede verschillende 
hardlooptrainingen, voor be-
ginners en gevorderden. In 
een kleine, gezellige groep 
onder geleiding van een ge-
certificeerd Atletiekunie trai-
ner. Kijk op: 
loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen voor 
alle informatie.

Foto: RCH jeugdcommissie

RCH 
Voetbaldag 

groot succes
Heemstede - Vorige week 
dinsdag - 12 december -  
werd gestaakt in het on-
derwijs. Ook in Heemste-
de waren basisschoolkin-
deren vrij. 
RCH (leden van de Jeugd-
commissie) bood die dag 
alle kinderen de moge-
lijkheid bij RCH te komen 
voetballen. Zo sloeg de 
club twee vliegen in één 
klap: ouders konden naar 
hun werk én de kinderen 
hadden een leuke sportie-
ve dag. 
De dag werd een enorm 
succes. Van bijna elke ba-
sisschool en ook van ande-
re clubs dan RCH waren er 
kinderen. 
Voor alle kinderen was er 
een gezond ontbijt en een 
sportlunch. De sneeuw 
heeft die dag geen parten 
gespeeld. Dankzij de me-
dewerking van Sportplaza 
Groenendaal konden alle 
activiteiten naar de sport-
hal worden verplaatst. Er 
werd zaalvoetbal gespeeld, 
maar ook een voetbalquiz 
stond op het programma. 
Sneeuwballengevechten 
konden natuurlijk niet uit-
blijven. 
RCH kijkt met een goed 
gevoel terug op deze dag.

Milkshake 
actie Afrika 
levert 1454 

euro op
Heemstede – De actie 
die Broodje Bram voerde 
voor ‘Movement in Cape 
Town’, het project van Ste-
fan Olijerhoek, heeft 1454 
euro opgeleverd. Je kon 
bij de broodjeszaak een 
kleine milkshake voor 1,- 
euro of een medium milk-
shake 1,50 kopen, dit be-
drag werd voor de vol-
le 100% gedoneerd aan 
‘Movement in Capetown’. 
Een project om kansar-
me kinderen in Zuid-Afri-
ka kennis te laten maken 
met sporten.

VVD viert 
kerst op de 
Binnenweg

Heemstede - Ondanks de 
kou hadden de kandidaten 
van de VVD Heemstede er 
zin in afgelopen zondag. Vol 
enthousiasme bezetten zij 
hun kraam, tijdens de jaar-
lijkse kerstmarkt aan de Bin-
nenweg in Heemstede. ‘’We 
vinden het belangrijk zicht-
baar te zijn in ons prachtige 
dorp, weer of geen weer’’, al-
dus Eveline Stam. Kandida-
ten Aik Kramer, John Wulfers 
en Michel Radix namen de 
tijd om oliebollen uit te delen 
terwijl Pepe Blomsma en Jo-
an Brouwers het langslopen-
de publiek mandarijnen aan 
boden en tegelijk met pas-
santen in gesprek gingen. 
Daarnaast was er natuur-
lijk ook informatie over het 
VVD-verkiezingsprogramma 
te vinden bij de kraam. ‘’Deze 
kerstmarkt is een mooie ge-
legenheid te laten zien waar 
wij als VVD Heemstede voor 
staan’’, zegt Heleen Hooij, 
wethouder en lijsttrekker. 
“We hebben de afgelopen ja-
ren heel veel bereikt en wil-
len hier de komende vier jaar 
uiteraard mee verder gaan.’’ 
Later in de middag praat-
ten  de kandidaten even na in 
de Pop Up Store van de VVD 
aan de Binnenweg 60. Hier 
kunt u trouwens iedere za-
terdag binnenlopen voor een 
kop koffie en een goed ge-
sprek. En natuurlijk om ken-
nis te nemen van de verkie-
zingsboodschap: Fantastisch 
wonen in ons Groene Heem-
stede. Aan de enthousiaste 
kandidaten zal het in elk ge-
val niet liggen!
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Heemstede - Als je dagelijks 
de zorg hebt voor je naaste, 
heb je niet veel meer voor je-
zelf. Dat weet Corine Mens, 
coördinator van Het Loket 
Heemstede die inwoners én 
hun mantelzorgers adviseert 
over wonen, zorg, ondersteu-
ning en welzijn. Achter een 
vraag over een voorziening 
zit meestal een heel verhaal. 
Regels en producten kunnen 
veranderen, maar een ge-
sprek blijft.
Om ze eens uit de sleur van 
de dag te halen ontving de 
gemeente zaterdag 9 de-
cember tegen de middag 120 
mantelzorgers die hun jasje 

in de garderobe hingen. Even 
die zorg vergeten. Of toch de-
len? Je verhaal vertellen doe 
je niet zomaar. Bij een eten-
tje gaat het gemakkelijker 
en onder gelijken ben je zo 
in gesprek. Geen telefoon te 
zien tijdens de lunch. De or-
ganisatie, Jeanette van de 
bodes voorop, vond het vo-
rig jaar wat moeilijk voor de 
mensen om zo lang aan de 
statafels te hangen. Vandaar 
dat ze nu luxe stoelen had-
den met gedekte tafels. Ver-
sierde broodjes op etagères, 
drankje erbij en de babbels 
komen vanzelf. Want zo ver-
welkomde wethouder Chris-

ta Kuiper de mantelzorgers: 
“Jullie mantelzorgers zijn van 
grote betekenis voor onze sa-
menleving. Jullie ondersteu-
nen mensen in hun omgeving 
die extra zorg nodig hebben. 
Om u daarvoor te bedanken 
organiseert de gemeente in 
samenwerking met Tandem 
deze feestelijke lunchbijeen-
komst. Na afl oop wil de ge-
meente Heemstede u een at-
tentie overhandigen,”
De wethouder vroeg nog 
even aandacht voor Maar-
ten Thans, eigenaar van de 
Praktijk aan de Jan van Goy-
enstraat. Als fysiotherapeut 
verbaast hij zich steeds weer Vieringen Onze 

Lieve Vrouw 
Hemelvaartkerk
Heemstede - Op zondag 24 
december, de 4e zondag van 
de Advent, wordt om 9.15 uur 
een eucharistieviering ge-
houden in de OLV Hemel-
vaartkerk aan het Valken-
burgerplein Heemstede. De 
gezangen worden verzorgd 
door het jongerenkoor Rejoi-
ce. Tijdens deze viering is er 
voor kinderen Kinderkerk.
Diezelfde dag wordt om 
19.00 uur een familieviering 
gehouden met het jongeren-
koor Rejoice. Dat zingt een 
Nederlandse mis met tradi-
tionele kerstliederen, ook het 
Angels’ Carol van John Rutter 
wordt ten gehore gebracht.
Later diezelfde dag, om 22.30 
uur, vindt de kerstnachtvie-
ring plaats, tijdens deze eu-
charistieviering brengt het 
dames- en herenkoor de 
Kleine Orgelmesse van J. 
Haydn en diverse Nederland-
se Kerstliederen ten gehore.
Op 1e kerstdag, 25 decem-
ber, wordt om 10.00 uur een 
plechtige eucharistieviering 

Genieten van alle kanten met Sing-In
Heemstede – Woensdagochtend tijdens 
de Sociëteit van WIJ Heemstede op de Lie-
ven de Keylaan 24 trad het Sing-In koor op. 
Dat repeteert elke dinsdagochtend en wil-
de eigenlijk weleens écht optreden. Het re-
pertoire kerstliederen met in het Neder-
lands gezongen liederen samen zingen met 
de Sociëteit. Dat werd een succes. Bij de 
toehoorders kwamen de teksten weer hele-

maal boven en de zangers en zangeressen 
genoten van hun optreden en het applaus. 
Het koor, ooit in de jaren 80 opgericht, toen 
gedirigeerd door de jazzmusicus Hans Keu-
ne, werd later wel 20 jaar geleid door Loek 
van der Meer en nu is Jaap Brackman de 
pianist en dirigent. Bij WIJ Heemstede werd 
genoten van alle kanten.
Ton van den Brink   

hoe mantelzorgers proberen 
iemand uit een auto te ha-
len, trekken, beuren. Zelfs 
het simpele helpen bij het op-
staan uit een fauteuil kan be-
ter. Maarten wil de mantel-
zorger leren hoe zij de licha-
melijke belasting kunt ver-
minderen. Praktische hand-
vatten geven om blessures te 
verkleinen en het ontwikkelen 
van lichamelijke klachten te 
voorkomen. Veel mantelzor-
gers zijn zich hiervan  niet be-
wust. Bij het Loket Heemste-
de of het Centrum voor Jeugd 
en Gezin kunt u zich direct 
aanmelden. De Fysiothera-

pie de Glip, Nieuw Groenen-
daal, Instituut voor Fysiothe-
rapie Heemstede en de Prak-
tijk Heemstede doen mee.
Lekker gegeten, mooie mu-
ziek gehoord van het Spaar-
ne kwartet. Als die beginnen 
met ‘Waterloo’, zingt de hele 
zaal mee en Roos Blufpand 
Roos, zangeres, songwriter, 
pianist, jong, prachtige stem 
en ‘geboren op het podium’, 
zong indrukwekkende liedjes 
die niet alleen aanstekelijk 
zijn, maar die je tevens aan 
het  denken zetten. De man-
tel hing weer klaar.
Ton van den Brink

Mantelzorgers doen even jasje uit
en genieten van gezamenlijke lunch

gehouden met 
zang van het 
dames- en he-
renkoor. Het koor 
zingt de Kleine Orgel- mes-
se van J. Haydn, en de wis-
selende Gregoriaanse gezan-
gen van die dag. Tijdens deze 
viering worden ook anders-
talige kerstliederen ten ge-
hore gebracht.
Op 2e kerstdag, 26 decem-
ber, wordt om 10.00 uur een 
eucharistieviering gehouden 
met samenzang. Het jonge-
renkoor Rejoice zingt onder 
leiding van Rob Fase, het da-
mes- en herenkoor zingt on-
der leiding van René Do-
men. De begeleiding op pi-
ano en orgel wordt verzorgd 
door Frans van Ittersum. Tij-
dens het zingen van de tradi-
tionele kerstliederen is er ge-
legenheid voor jong en oud 
om mee te zingen.  Na de 
vieringen is er gelegenheid 
de kerststal voorin de kerk 
te bekijken. U bent van harte 
uitgenodigd deze vieringen. 
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Stukske leut op de Binnenweg 
tijdens de kerstmarkt

Sparrenbosschool schrijft kerstkaarten aan ouderen

Regio - Het Nationaal Ouderen Comité 
heeft dit jaar een actie opgezet, waar ook de 
Sparrenbosschool in Bennebroek zich graag 
voor heeft ingezet. 
Tijdens de uitleg in de verschillende jaar-
groepen bleek hoe begaan de leerlingen 
met eenzame ouderen waren. De mooiste 
en meest hartverwarmende opmerkingen 
werden gemaakt, variërend van ‘misschien 
kunnen we allemaal iemand thuis uitnodi-
gen’ tot het opperen van de mogelijkheid 
om eenzame ouderen uit de nabije omge-

ving van de school uit te nodigen op het 
kerstdiner van school. 

Door alle leerlingen van de school zijn uit-
eindelijk kerstkaarten geschreven en door 
de jongste leerlingen getekend. Al deze 
kaarten heeft een aantal van de leerlingen 
samen gepost, zodat ze nog voor de feest-
dagen bij eenzame ouderen op de deurmat 
zullen liggen. De kinderen zijn nu natuur-
lijk wel heel benieuwd hoe de ouderen ‘hun’ 
kaart zullen vinden.

Heemstede - Twintig 
man aan de oliebollen 
bij bakker Oscar op de 
Binnenweg en doorspe-
len hè! Iedereen werd 
vrolijk, kinderen begon-
nen spontaan te dan-
sen op kerstmuziek. De 
stemming zat er zondag 
17 december al vroeg 
in op de kerstmarkt op 
de Binnenweg, waar in 
ruim zestig kramen veel 
kerstartikelen en lek-
kers aangeboden werd. 
Van speciale olijfoliën, 
worsten uit vele lan-
den, jamsoorten waar je 
nog nooit van gehoord 
hebt en honing uit ei-
gen dorp en streek. De 
glühwein was warm, 
de wafels vers, de snert 
net niet te heet. De her-
der bij de stal met de schapen, ezel en 
kameel vertelde het bekende verhaal 
toch weer ietsje anders. Bij hem was 
de nacht pikdonker en hielden de her-
ders de wacht. Hij was in dik, donkere 
wol gekleed want het was zoals je al-
tijd in dat verhaal leest bitterkoud. De 
kou heeft zelfs een smaak. Het publiek 
vond het prachtig om die Bijbelse die-
ren te zien in een heel andere omge-
ving als een Kinderboerderij. Draai je je 
om is het kerst 2017 op de Binnenweg 

met de muziek van jongelui uit Bem-
mel die zich Alarmfase 3 noemen. Een 
dweilorkest van jonge mensen die met 
een muzikale knipoog een stukske leut 
brengen. Net als de RotDweilers die zo 
gek zijn op oliebollen. Komen ook uit 
Bemmel, maar onderscheiden zich in 
carnavaleske blauwe kleren. Dweilen 
op oliebollen!
Met zo’n kerstmarkt kan Heemstede de 
kerst tegemoet zien.
Ton van den Brink
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“Samenwerking diëtiste Nicole de Haan en FM HealthClub een 
gouden greep”, aldus Wouter Brans.

Heemstede - Het aangaan 
van een samenwerking met 
diëtiste Nicole de Haan was 
een gouden greep afgelo-
pen jaar voor FM HealthClub 
aan de Kerklaan. Leden
kregen niet alleen een op 
maat gemaakt fi tnesspro-
gramma maar ook een per-
soonlijk voedingsschema. 
Dat deze combinatie (bewe-
ging en voeding) effectief en 
snel werkt bleek wel uit de 
uitstekende resultaten van 
leden. Een voorbeeld. Na een 
bloedonderzoek in septem-
ber kreeg Willem het advies te 
gaan sporten. Hij werd in ok-
tober lid van FM HealthClub. 
Na een persoonlijk intake
gesprek op de fi tnessclub 
kreeg hij een beweegpro-
gramma en ging hij op be-
zoek bij Nicole de Haan. Na 3 
maanden voelde Willem zich 
fi tter en besloot hij opnieuw 
een bloedonderzoek te la-
ten doen. De resultaten wa-
ren zeer positief, zijn suiker/
glucose was van 6.6 naar 5 
gedaald, cholesterol/HDL 
ratio van 4.8 naar 3.8, vet-
percentage van 33,5% naar 
22,9% en zijn gewicht van 

110,6 kg naar 94,3 kg. 
Een ander lid, Regina, was na 
2 maanden op haar streef-
gewicht: “Ik stond verbaasd 
van mijzelf dat het dus toch 
kan met een ander voe-
dingspatroon en begelei-
ding”, vertelt Regina.  Ook 
Anja reageert enthousiast: 
“We zijn nu 4 maanden ver-
der en ik moet zeggen: het 
lukt aardig. Natuurlijk ook 
door de begeleiding van
Nicole en de enthousiaste 
trainers van de sportschool. 
Mijn bloedwaarden zijn ver-
beterd en ik kan mijn kle-
ding 2 maten kleiner kopen 
en eerlijk, dat is best kicken. 
Ik blijf zo doorgaan, bewegen 
en gezonder eten, je krijgt er 
tenslotte heel veel voor te-
rug.” Na het succes van 2017 
gaat de sportschool in 2018 
het concept verder ontwikke-
len. “Afvallen is een belang-
rijk onderdeel van ons con-
cept, immers wordt 65% van 
onze leden lid om wat te doen 
aan hun gewicht”, geeft eige-
naar Wouter Brans aan. FM 
HealthClub aan de Kerklaan 
nodigt iedereen uit voor een 
vrijblijvend gesprek.

Dit jaar nog voordeel Belastingdienst 
bij aanschaf hoortoestel
Nu het einde van het jaar in 
zicht komt goed nieuws bin-
nen hoorbranche. In meer 
dan 83% van de gevallen 
bij aanschaf van uw nieu-
we hoortoestel bij HoorCare 
Audiciens, krijgt u meer te-
rug via de aftrek zorgkos-
ten Belastingdienst dan van 
uw zorgverzekeraar. Oók als 
uw huidige hoortoestel nog 
geen 5 jaar oud is.
De vergoeding voor hoor-

toestellen daalde gestaag 
de afgelopen vijf jaar. U 
krijgt elk jaar minder van uw 
zorgverzekering. Er zijn ech-
ter mogelijkheden om kos-
ten terug te vragen via de 
Belastingdienst, HoorCare 
laat dit voor u berekenen 
door een unieke samenwer-
king met een onafhankelijke 
accountant.

Maak een afspraak bij het 

derde generatie familiebe-
drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
u kunt terugvragen door te 
bellen met 0251 - 234 167 
of een e-mail te sturen aan
afspraak@hoorcare.nl.

Dit jaar nog voordeel Belastingdienst 

Taalcoaches uit Zuid-Kennemerland ontmoeten elkaar in de Luifel
Heemstede - Alles in het 
Nederlands is klein. Een 
tafeltje is een kleine ta-
fel, een balletje is een klei-
ne bal. Maar hoe leg je de-
ze uit: mannetje, uitje, slip-
pertje, peertje, etentje? Een 
taalcoach is een vrijwilliger 
die één keer in de week af-
spreekt met iemand die Ne-
derlands aan het leren is. Tij-
dens die afspraak praten zij 
over alledaagse dingen, het 
leven in Nederland, de ge-
woontes in het land van her-
komst. Vaak is het voor alle-
bei een leerzame ontmoeting.

In Zuid-Kennemerland 
zijn momenteel meer dan 
250 taalcoaches actief! Op 
woensdag 13 december ont-
moetten zij elkaar tijdens een 
Meet & Greet in De Luifel om 
zich te oriënteren op materi-
alen en methodes, kennis te 
nemen van nieuwe initiatie-
ven, maar bovenal om elkaar 
te spreken en ervaringen uit 
te wisselen.
De bijeenkomst werd geor-
ganiseerd door het bestuur 
van de Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland in sa-
menwerking met WIJ Heem-

stede. Na de opening door 
Peter van Wingerden, voorzit-
ter van de Stichting, gaf Cla-
ra Wittop Koning, initiator en 
coördinator van het koppelen 
van vrijwilligers aan vluchte-
lingen, een toelichting op de 
middag.
Diverse lokale organisaties 
presenteerden zich met ac-
tiviteiten en initiatieven om 
taalcoaches bij hun werk 
te ondersteunen zoals Ge-
meente Heemstede, Biblio-
theek Zuid-Kennemerland, 
het NOVA college en de Vrij-
willigerscentrale Heemste-

de. Een initiatief van enke-
le Haarlemse taalcoaches is 
het platform Van taal naar 
werk, opgezet om vluchte-
lingen te helpen bij het vin-
den van vrijwilligerswerk, 
een stage- of werkervarings-
plaats. Daarnaast waren er 
verschillende particuliere ini-
tiatieven waaronder Uitzend-
bureau Duizend1 voor vluch-
telingen, Blendin, een stich-
ting die nieuwkomers met lo-
kalen in contact wil brengen 
op basis van gemeenschap-
pelijke interesses en het An-
ki woordenschat project, een 

app om op je telefoon woor-
den te leren. 
Er was veel belangstelling 
voor de geboden informa-
tie maar het belangrijkste as-
pect van deze middag was de 
informele uitwisseling van er-
varingen van de taalcoaches 
onderling.
Tot slot benadrukte Cla-
ra Wittop Koning dat er nog 
steeds behoefte is aan nieu-
we taalcoaches. Geïnteres-
seerden kunnen zich oriën-
teren op de website van de 
Sichting: www.taalcoaches-
zuidkennemerland.nl.

“Bewegen en gezonder eten,
je krijgt er heel veel voor terug”

Intuïtief 
schilderen 

vanuit 
beweging

Heemstede – Tijdens de 
cursus intuïtief schilderen 
gaat u samen met docente 
Susanna Marijs onderzoe-
ken wat er als schoonheid 
zichtbaar is in de natuur 
en in uzelf door te bewe-
gen en vrij te schilderen. 
Susanna Marijs is yoga-
docent en docent intuïtief 
schilderen vanuit bewe-
ging. Voor meer informa-
tie: www.intuitief-schilde-
ren.nl.
Er zijn 3 bijeenkomsten 
op de maandagen 15 en 
29 januari en 12 febru-
ari. Telkens van 10 tot 
12 uur. Opgeven kan via 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.
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Dansfeest
Zaterdag 31 december 
Disco & classics Oud- en 
Nieuwfeest van Lezt Party 
in Het Oude Slot Heemste-
de, Ringvaartlaan. 20.30-
2u. Tickets á 30,00 euro 
(ex fee): www.letzparty.nl 
Deurprijs: 37,50 euro. 

Kerstconcerten
Donderdag 21 decem-
ber Female a cappella en-
semble Wishful Singing, 
Oude Kerk Heemstede. 
20.15u. Tickets en info:
www.wishfulsinging.nl.

Vrijdag 22 december
Kerstrepertoire van pop-
koor Just for Fun in ‘t Tref-
punt, Akonietenplein, Ben-
nebroek. Aanv. 20u. Kaar-
ten á 7,50 euro:
info@justforfundezilk.nl, 
mw. J. Kruiper-Abswoude 
(06-40093258) en aan de 
zaal.

Donderdag 21, vrijdag 
22 en zaterdag 23 de-
cember ‘I Love Xmas, The 
Symphonic Edition’ mmv 
Heemsteeds Philharmo-
nisch Orkest, in Philharmo-
nie Haarlem. Aanv. 20.30u. 
Lange Begijnstr. 11 Haar-
lem. Info en kaarten:
www.theater-haarlem.nl.

Lezingen
Vrijdag 5 januari Tref-
puntcafé Bennebroek met 
fi etser Harry van der Raad. 
‘Passie voor Pedalen’. In-
loop va 20u. Akonieten-
plein 1 Bennebroek. 

Dinsdag 9 januari ‘Grap-
pen en grollen in de kunst’, 
bij WIJ Heemstede / Tref-
punt, Herenweg 96 Heem-
stede. 13.30u. Entree: 
5,- euro. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of 
(023)5483828.

Tentoonstellingen/
exposities

T/m maandag 1 januari
Kerstexpositie Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a, Velser-
broek. Dagelijks (ook tij-
dens de feestdagen) ge-
opend van 11-18u. 

T/m zondag 7 januari 
op drie locaties (De Waag, 
Kloostergangen en N-H ar-
chief) expositie KZOD ikv 
aanloop naar 200-jarig be-
staan in 2021 met deelna-
me 69 kunstenaars.
Zie: www.kzod.nl.

Vrolijke Vrijdag
Vrijdag 29 december bij 
WIJ Heemstede, 14-17u. Div 
activiteiten, muziek en ont-
moeting. Opgave:
www.wijheemstede.nl en 
5483828.

AgendA
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Heemstede – Barry van Ba-
kel, de jonge eigenaar van 
slagerij Van der Werff aan de 
Glipperdreef legt nog even 
de laatste stukjes vlees recht 
in de vitrine en is klaar voor 
kerst. Maar zijn zijn klan-
ten dat ook? De medewer-
kers van Barry staan klaar om 
voor u de kerstmaaltijd ge-
makkelijker te maken. Je be-
gint met kwaliteitsvlees van 
de Limousin koe, het Beem-
sterland varken of het Wa-
terland Weelde kalf. Hoe je 
dat makkelijker moet doen, 
kunnen ze precies vertellen, 
doen ze graag. Het verjong-
de team van elf medewerkers 
wil graag hun vakmanschap 
kwijt. Drie ervan volgen nog 
de vakopleiding, het zijn alle-
maal ijverige studenten. Bar-
ry vindt het heerlijk te werken 
met jongeren, hij zat zelf zes 
jaar geleden nog in de klas, 
nu leidt hij ze op. Een heerlijk 
gevoel, zeker als je ziet dat 
deze jonge mensen ambitie 
tonen, je ziet dat ze het leuk 
vinden en naar hun zin heb-
ben. Als klant is dat fi jn om 
te ervaren als jonge mensen 
je zo adviseren. Dan boek 
je ook resultaten. Zo haalt 
het Worstenmakersgilde ie-
der half jaar bij Van der Werff 
zelfgemaakte producten op. 
Je weet niet wanneer, een ju-
ry keurt, waardeert met pun-
ten. Nu zijn ze met de traiteur 
genomineerd voor 2018, dat 

geeft vleugeltjes! Hun kerst 
kan niet meer stuk, wat zijn 
ze enthousiast. Vast nog een 
gevolg van de prijzen die de 
vorige eigenaar Sjaak van 
der Werff haalde met zijn ve-
le worstsoorten, waarmee hij 
zich nu Meester Worstmaker 
mag noemen. Hij draait nog 

zorgeloos en vrolijk mee in 
het team.

Dat team van Van der Werff 
staat in de COOP supermarkt 
De Koning klaar om van
uw kerstdiner een succes te 
maken. 
Ton van den Brink 

De feestdagen

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in Heemstede

De feestdagen staan weer 
voor de deur. Zo langzamer-
hand zijn de agenda’s op el-
kaar afgestemd. Wat gaan we 
dit jaar doen? Wanneer gaan 
we naar oma? Als we overdag 
naar vader gaan, dan kunnen 
we ’s avonds bij onze beste 
vrienden eten. Het zijn da-
gen die men bij uitstek door-
brengt met familie en vrien-
den. Bijna iedereen verheugt 
zich daarop. Er zijn plannen 
gemaakt voor uitgebreide 
diners en er worden stapels 
kerstkaarten verstuurd. 
Voor hen die iemand verloren 
hebben, is de confrontatie 
met het verlies van een dier-
bare in deze dagen vaak des 
te sterker. Versierde etalages, 
kerstbomen, feestverlichting; 
ze kunnen pijnlijke gevoelens 
oproepen. De uiterlijke we-
reld kan vreemd en zakelijk 
aandoen. 
Door de rouw te erkennen, 
voelen nabestaanden zich 
gehoord. Hoe doet u dit? 
U kunt een mooie neutrale 
kaart, van bijvoorbeeld een 
winterlandschap, met een 

persoonlijke tekst aan een 
nabestaande versturen. U 
zou dan kunnen schrijven dat 
u aan hem of haar denkt, of 
dat u beseft hoe moeilijk het 
zal zijn om zo’n eerste kerst 
zonder de geliefde door te 
brengen. Het is fi jn om ie-
mand sterkte te wensen op 
deze beladen dagen. Iets 
praktisch verzinnen kan na-
tuurlijk ook, zoals een uitno-
diging voor een bezoekje op 
één van de kerstdagen.
Misschien kunt u een klein 
cadeautje verzinnen waar 
u wat aardigs bij vertelt, zo-
als een mooie herinnering 
aan de overledene, of aan 
een gedeeld moment. Er zijn 
ook gedichten te vinden die 
troost kunnen bieden. Maar 
het allerbelangrijkste is de 
persoonlijke aandacht die u 
iemand geeft.
Geen overgeschreven tekst, 
geen mooiere woorden dan 
die u zelf zou gebruiken in 
een gesprek. Maak hier tijd 
voor, want een klein gebaar 
vanuit het hart kan zoveel be-
tekenen voor iemand in rouw. 

Ons vaste team van uitvaartbegeleiders Ons vaste, fl exibele team van uitvaartbegeleiders

winterlandschap, met een tekenen voor iemand in rouw. 

Grappen en grollen in de Kunst
Heemstede - Michiel Ker-
sten presenteert op dinsdag 
9 januari de lezing ‘Grappen 
en grollen in de kunst’.
Zeventiende-eeuwse schil-
ders - en de kopers van 
hun schilderijen – hielden 
wel van kluchtige voorstel-
lingen. Grappen en grollen 
hoorden bij de Nederlanders 
en hun kunst. Met een bre-

de lach kattenkwaad uitha-
len, pikante dubbelzinnighe-
den, en grove boerse stupi-
diteit: de 17de-eeuwer kon 
er geen genoeg van krijgen. 
In het Frans Hals museum is 
een tentoonstelling over dit 
onderwerp, de Kunst van het 
lachen, humor in de Gouden 
Eeuw, met werk van onder 
meer Frans Hals, Jan Miense 
Molenaer, Adriaen Brouwer,
Rembrandt, Jan Steen en Ge-
rard van Honthorst. De Tref-
punt-WIJ Lezing is bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede om 
13.30 uur. Entree: 5,-. Reser-
veren via www.wijheemstede.
nl of (023)5483828.

Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.

Slagerij Van der Werff klaar voor kerst



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 20 december 2017

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergadering gemeenteraad 
woensdag 20 december 

20.00 uur

In deze uitgave:
- Kerstsamenzang 
 Raadhuisstraat
- Vacature Top 3 vrijwilligers
- Omgevingsvergunningen

Afscheid burgemeester 
Marianne Heeremans
Wij nodigen u, inwoners en vertegenwoordigers van organisaties 
en bedrijven, van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente op donderdag 11 januari 2018 vanaf 20.30 uur in het
raadhuis. Deze bijeenkomst is ook de gelegenheid om afscheid te 
nemen van onze burgemeester Marianne Heeremans. Zij stopt op 
15 januari 2018. Rond 21.00 uur zal de burgemeester nog één keer haar 
nieuwjaarstoespraak houden. Uw komst wordt zeer op prijs gesteld.

In de hal van het raadhuis staat een bus waarin u een bijdrage kunt doneren voor een mooi initiatief: 
het Rouwcafé. Een mobiel ‘café’ waar voor iedereen die met verlies en rouw is geconfronteerd de 
mogelijkheid bestaat elkaar in een troostrijke sfeer van ‘kunst en cultuur’ te ontmoeten.

Namens het gemeentebestuur van Heemstede,
mr. Willem van den Berg drs. Irma Hesp mr. Christa Kuiper
secretaris griffier locoburgemeester

Vuurwerk mag alleen 
worden afgestoken

op oudejaarsavond 
tussen 18.00 en 02.00 uur

Heemstede wenst u een veilig nieuwjaar!

Aandachtspunten 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:

- Van zaterdag 23 december 2017 tot dinsdag 
2 januari 2018 mogen geen open of met zeil 
afgesloten (bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst.

- Op donderdag 28 december worden de 
parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. U kunt 
dan tot en met maandag 1 januari vrij parkeren. 
Belparkeerders en gebruikers van de parkeerapp 
ontvangen in deze periode bij aanmelden een 
bericht dat zij vrij kunnen parkeren.

- Tussen vrijdag 29 december en dinsdag 2 januari 
zijn (ondergrondse) afval- en kledingcontainers 
tijdelijk afgesloten of verwijderd.

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

- De burgemeester heeft een vuurwerkvrije 
zone 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. 

- Kerstboom eruit? Vanaf maandag 8 januari 
kunt u uw kerstboom aanbieden langs de 

openbare weg. Kinderen kunnen de bomen dan 
inzamelen voor de kerstboomverbranding op de 
Vrijheidsdreef op woensdag 10 januari.

Lees alle informatie rondom de feestdagen op 
www.heemstede.nl bij Nieuws

Op maandag 25 en dinsdag 26 december 2017 en op maandag 1 januari 2018 is het raadhuis gesloten. 
Op dinsdag 2 januari zijn wij vanaf 10.00 uur open.

Raadhuis gesloten tijdens feestdagen



Kerstsamenzang in de Raadhuisstraat
Zondag 24 december vanaf 23.45 uur bent u van 
harte welkom voor de traditionele kerstsamenzang 
op het pleintje aan de Raadhuisstraat (ter hoogte 
van de dorpspomp). Op het podium speelt de 
Teisterband bekende kerstliederen. Ondernemers 
rond het plein delen lekkernijen uit. 
De tekst van de kerstliederen wordt voorafgaand 
aan de Kerstsamenzang uitgedeeld. Meelezen op 
uw smartphone kan natuurlijk ook. Download de 
tekst via www.heemstede.nl bij Nieuws of via 
bit.ly/kerstzang2017

Gemeente Heemstede zoekt een:

Projectmedewerker 
Stedelijk Water 

(36 uur)

Ben jij een enthousiaste teamspeler met 
een civieltechnische achtergrond? Wil jij 

ervaring opdoen met alle facetten van water 
gerelateerde projecten? Dan zijn wij op zoek 

naar jou.

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl 

Tentoonstellingen 
raadhuis
In december 2017 en januari 2018 exposeren 
3 kunstenaars hun werken in het raadhuis:

Publiekshal
Annelies Zandvliet: mozaïekobjecten van deels 
Italiaans glas.
Marc van Zuiden: getekende en geschilderde 
werken in onder andere potlood en olieverf.

Burgerzaal
Gabe de Vries: werken met als thema ‘De oude 
tram’, ondersteund met foto’s uit de collectie van de 
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek.

Boodschappen, was- en 
strijkvrijwilligers voor het Hospice
Voor het Hospice zoeken wij integere, toegewijde 
vrijwilligers die 1x per week op dinsdagochtend 
boodschappen willen doen. Vindt u het leuker om 
te zorgen voor de was en het strijkwerk van onze 
gasten, dan kunt u deze klus in de middag doen van 
14-16 uur (1 á 2 keer per week).

Pianist zangclub Jacob in de Hout
We zijn op zoek naar een pianist die afwisselend 
met een collega-vrijwilliger de wekelijkse zangclub 
kan begeleiden (donderdag 14.00 -15.30 uur).

Receptiemedewerker ’t Trionk voor 
maandag- of vrijdagochtend
Tot uw takenpakket behoren het ontvangen 
en informeren van bezoekers, telefoon en 
mail beantwoorden en enkele administratieve 

Aan de slag als vrijwilliger in Heemstede 
Vacature Top 3 - december 2017

activiteiten. U bent representatief, vriendelijk, kunt 
zelfstandig werken en enigszins met Excel omgaan.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur: dinsdag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@wijheemstede.nl

Wij wensen u fijne feestdagen! 
Tijdens de kerstvakantie zijn wij gesloten.

Gewijzigde beroepstermijn 
bestemmingsplan ‘Centrum en omgeving, 
tweede gedeeltelijke herziening’
Op 13 december 2017 maakten burgemeester en 
wethouders bekend dat de gemeenteraad van 
Heemstede het bestemmingsplan ‘Centrum en 
omgeving, tweede gedeeltelijke herziening’ heeft 
vastgesteld. Het plan zou vanaf 14 december 2017 
ter inzage liggen. Het bestemmingsplan is echter 
per 15 december 2017 ter inzage gelegd.

Beroepstermijn met één dag verschoven
Vanwege de terinzagelegging op 15 december 
kunnen belanghebbenden, die tijdig hun 
zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de 
gemeenteraad naar voren hebben gebracht, met 
ingang van zaterdag 16 december 2017 tot en met 
vrijdag 26 januari 2018 tegen dit besluit beroep 
instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden die 
kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest (tijdig) zienswijzen bij de gemeenteraad 
kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Naast de 

mogelijkheid om op papier beroep in te stellen, 
kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. Dat 
kan alleen via het speciale digitale loket dat u op de 
homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket 
volgt u de instructies en vult u de formulieren in. 
Deze kunt u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert 
u eveneens digitaal aan via het loket. Let op: u kunt 
geen beroep instellen per e-mail. Als beroep wordt 
ingesteld kan ook een verzoek om voorlopige 
voorziening (schorsing) worden ingediend bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, als onverwijlde spoed dat, gelet 
op de betrokken belangen, vereist.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met de heer R. van der Aar via 
telefoonnummer (023 ) 548 57 64. U kunt ook een 
e-mail sturen naar gemeente@heemstede.nl met 
vermelding van 698656.

Vet, frituurvet en
olie veroorzaken
verstoppingen
in het riool.

Tip: giet het terug 

in een plastic fles

of leeg pak melk

en doe het in de 

vet-recyclecontainer.

Klein restje in de pan?

Veeg het weg 

met keukenrol!



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen kunt u 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie kunt u bellen met 
de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 
023-5485797.

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan 
tot en met 4 weken na publicatie. Als 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. Uw zienswijze 
kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt dit 
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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na verzenddatum 
van een besluit (zie verleende omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar 
maken bij reguliere procedure’.

Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op woensdag 20 december 
2017 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 20 december 2017
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Vervanging KO-Bus

Hamerpunten
- Belastingverordeningen 2018
- Budgetsubsidies ondersteuning specifieke 

doelgroepen 2018 t/m 2020
- Financiële verordening 2018
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

Overige punten
- Rekenkameronderzoek samenwerking 

Heemstede Bloemendaal (raadsdiscussie)
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 20 december 2017
- Wat verder ter tafel komt

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

Verkeersbesluit
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Overijssellaan 213 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve 
van de bewoner. De volledige tekst van de 
verkeersbesluiten wordt gepubliceerd in de 
Staatscourant en ligt vanaf 18 december 2017 6 
weken ter inzage in de publiekshal van het raadhuis.
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor ‘Bewaar 
maken bij reguliere procedure’.

Vervallen regelgeving per 1 januari 2018

Omgevingsvergunningen

Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen gemeente Heemstede 
Met ingang van 1 januari 2018 wordt de 
Wet kinderopvang gewijzigd. Deze wijziging 
harmoniseert peuterspeelzalen en kinderopvang. 
Peuterspeelzalen bestaan vanaf dat moment 
wettelijk niet meer en moeten aan dezelfde 
eisen voldoen als dagopvang. Ook de landelijke 
Beleidsregels kwaliteit peuterspeelzalen bestaat 
niet meer vanaf 1 januari 2018. Daarvoor komen 
andere landelijke beleidsregels in de plaats. Nu 
de grondslagen onder de Verordening ruimte- 
en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente 
Heemstede niet meer bestaan op het vlak van 
peuterspeelzalen, vervalt de Verordening van 
rechtswege met ingang van 1 januari 2018. 

Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 
In het Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2016 
is in artikel 5:2 bepaalt dat het sociaal statuut in 
werking treedt met ingang van 1 januari 2016, en 

Aanvraag omgevingsvergunning
- Irislaan 29, de aanbouw verhogen, wabonummer 

227160, wabonummer 227160, 1 november 2017

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Johannes Vermeerstraat 24, het plaatsen van 

een overkapping en gazen erfafscheiding, 
wabonummer 242024, 

 verzonden 15 december 2017
- Burgemeester van Lennepweg 18, het plaatsen 

van een overkapping voor fietsen, zonder 
zijwanden of achterwand, wabonummer 242094, 
verzonden 15 december 2017

- Molenlaan 13, het vergroten van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240368, 
verzonden 15 december 2017

- Schouwbroekerstraat 18, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 241070, 

 verzonden 15 december 2017
- Cruquiusweg 31TA, het vervangen van de 

huidige open opstelling CNG-installatie in 
een nieuwe CNG-installatie in een betonnen 
behuizing, wabonummer 170785, 

 verzonden 15 december 2017
- Nicolaas Beetslaan tussen 5 en 9, het 

in afwijking van het bestemmingsplan 
gebruiken van een stuk grond met de 
bestemming maatschappelijke doeleinden 
t.b.v. woondoeleinden, wabonummer 204519, 
verzonden 15 december 2017

- Lorentzlaan 47, het plaatsen van een 
 dakopbouw en het wijzigen van de 
 constructie, wabonummer 242540, 
 verzonden 18 december 2017
- Glipper Dreef 185 + 187, het wijzigen van de 

entree, wabonummer 220079, 
 verzonden 18 december 2017

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

eindigt twee jaar na deze datum. Het Sociaal Statuut 
Gemeente Heemstede 2016 vervalt daarmee per 
1 januari 2018. 

Brandbeveiligingsverordening 2012 
Op 1 januari 2018 treedt het Besluit brandveilig 
gebruik en basishulpverlening overige plaatsen 
in werking (Stb. 2017, 373 en 391). Vanaf dat 
moment gelden de landelijke regels voor het 
brandveilig gebruik van overige plaatsen (‘niet-
bouwwerken’ zoals tenten bij evenementen en 
tribunes). De vergunningplicht op grond van de 
Brandbeveiligingsverordening wordt vervangen 
door een meldingsplicht op grond van het Besluit. 
Hierdoor vervalt de Brandbeveiligingsverordening 
2012 van rechtswege met ingang van 1 januari 
2018.

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via officielebekendmakingen.nl
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