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Heemstede – Het is bij vijven als ik de 
lucht zie kleuren, prachtig boven de jacht-
haven ‘Van Merlehaven’. Compositie in 
vakken verdeeld, die doet mij denken aan 
Leo van Gestel (1881-1941). Zijn naam 
heeft hij te danken aan zijn vrienden die 
hem Leendert Leonardo noemden, naar 
Leonardo da Vinci,  afgekort Leo. Zijn kleuren zijn treffend, de  
Kubistische stijl ontwikkelde hij in de 20e eeuw.
Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

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 loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

40%
KORTING
OP KERSTBALLEN,
KUNSTKERSTBOMEN
ÉN KERSTHUISJES!
KORTING GELDT NIET VOOR DE WEBSHOP!

KORTING

40%4040%

 www.lariva.nl

Heel
persoonlijk.

Warme drankjes zorgen voor warme 
kelen tijdens de kerstmarkt
Heemstede - Zingen, muziek 
spelen, praten en eigenlijk ook 
gewoon wandelen in de kou: 
het gaat een stuk beter als de ke-
len met warme drank gesmeerd 
worden. De warme chocomel en 
glühwein waren dan ook een hit 
zondag tijdens de kerstmarkt in 

het centrum. Het was best koud! 
Maar wat wil je ook zo tegen kerst 
aan, dan kunnen de dagen win-
ters zijn hoor. Het had weinig ge-
scheeld of de zondagnacht ge-
vallen sneeuw was langer blijven 
liggen. De temperatuur was mis-
schien net te hoog… Misschien 

volgend jaar. In elk geval was er 
genoeg te zien en te beleven op 
de kerstmarkt, georganiseerd 
door winkeliersvereniging Raad-
huisstraat en Binnenweg.
Verderop in deze krant een verslag 
en meer foto’s van Ton van den 
Brink.

Zijn het foto’s of schilderijen?
Nieuwe expositie in Burgerzaal
Heemstede - Je eerste indruk is 
dat er een fijnschilder exposeert. 
Men zegt wel dat schilderij is een 
foto, maar bij de expositie van 
de twee fotografen, Marisca van 
der Eem-Wildschut en Astrid van 
Domselaar-van Ispelen is het toch 
echt fotowerk dat lijkt op schilde-
ren. Zij hebben hun onderwer-
pen dan ook zo knap in een ach-
tergrond gezet dat je best mag 
denken: dat is geschilderd. 

Marisca’s uitleg bij het schilde-
rij, nee foto, is dat het onderwerp 
een oude bloem is, nauwelijks het 
aankijken waard. Maar ze gaat er-
mee aan de slag, zoekt naar een 
ondergrond, probeert belichtin-
gen uit en bekijkt de opnames. 
Zo fotografeert ze tere bloem-
blaadjes op een spiegel, een tulp 
van binnen. Crêpepapier aan een 
draadje in de lucht, ze speelt met 
plakband, een gekleurde onder-
grond, antieke tegels of een spie-
gel, gooit er water over en gaat 
ermee spelen op de computer.  

Astrid werkt minder op de com-
puter, zij werkt met foto over fo-
to, met diverse materialen, pa-
pier of rommel van de straat. Ze 
werkt graag met abstractie, veel 

grillige vormen, liefst uit de na-
tuur, stenen. Ze kennen elkaar 
van ‘Jong Haarlem Vooruit’ in de 
jaren zeventig, in het analoge 
tijdperk. Leren kijken en je crea-
tiviteit ontwikkelen. Ze fotogra-
feren vaak samen, inspireren el-
kaar nog steeds. Er hangen geen 
kaartjes naast de werken. Wel 
vindt u informatie op de tafel 
van zowel de werken van Astrid 

als van Marisca. De titels zijn van 
echtgenoot Marisca, Ton van der 
Eem. Die kunnen leiden tot een 
eigen interpretatie van de foto. U 
mag zelf ontdekken wat die foto 
voor de kijker betekent. Momen-
teel te zien in de Burgerzaal van 
het raadhuis tot en met 24 januari 
2019 tijdens openingstijden.

Ton van den Brink

Links Marisca van der Eem en rechts Astrid van Domselaar.

Leo van Gestel.

Laatste krant van 2018 op maandag 24 december
Let op: andere aanleverdata
voor kopij en advertenties
Heemstede - De Heemsteder die 
u nu in handen heeft is ons dik-
ke kerstnummer. Volgende week 
verschijnt de krant op maandag 
24 december en niet op woens-
dag, als het immers Tweede 
Kerstdag is. Aanleveren van kopij 
en advertenties voor dat nummer 

moet vrijdag 21 december al ge-
schieden en dan vóór 12.00 uur. 
Let op: dat is dus tevens de laat-
ste krant van dit jaar! De daarna 
eerstvolgende Heemsteder komt 
in het nieuwe jaar, op woensdag 
2 januari. Ook dan weer een aan-
passing: kopij en advertenties 

dan aanleveren op maandag 31 
december, vóór 12.00 uur. Dins-
dag is het immers Nieuwjaarsdag 
en zijn wij gesloten. 

Redactie, productie en verkoop 
wensen alle lezers fijne kerstda-
gen toe.

Volop kerstsfeer met ‘Sing-In’
Heemstede - Iedere woensdag-
ochtend is ‘de Sociëteit’ voor ou-
deren, onder auspiciën van WIJ 
Heemstede, een gezellige ont-
moetingsplek voor ouderen in 
het gebouw Plein 1. 

Woensdag 12 december was er 
volop kerstsfeer want er werden 
kerstliedjes in het Nederlands en 
Engels ten gehore gebracht door 
leden van de zanggroep ‘Sing-In’. 
Net als vorig jaar werd dit weer 
een groot succes en zijn de lied-
jes door de gasten van de socië-
teit enthousiast meegezongen. 

Sing-In zingt elke dinsdagoch-
tend, onder de muzikale leiding 
van pianist Jaap Brackman, van 
10.00 tot 11.45 uur in de zaal van 
De Luifel. Heeft u hier interesse in 
dan kunt u voor verder informatie 
een e-mail sturen naar:
tonenveraev@gmail.com of
bellen met 06-40301871.

Zowel de gasten van de Sociëteit 
voor ouderen als de zangers ge-
noten van dit kerstoptreden, er 
werd al gesproken over weer ko-
men zingen in de kerstperiode 
volgend jaar!

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

 

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

Varkens-
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Kijk voor de
kerstaanbiedingen

op pagina 7

Kwaliteitsslagerij

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

GEEN KRANT? 0251-674433
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

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

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 125 en 127 
worden apart gebruikt in zo-
wel adressenboeken als in ad-
vertenties in diverse kranten, 
dus op beide nummers vinden 
we informatie over de onderne-
mers op dit adres. Het pand is in 
1926 gebouwd.
De eerste ondernemer was 
‘Banketbakkerij en Kokerij Mai-
son DENIJS’ Ook in Bloemen-
daal had hij een fi liaal. Het fi -

liaal op de Zandvoortselaan 
werd geopend op zaterdag 21 
mei 1927 door J. Denijs. Gevul-
de speculaas: 25 cent per ons. 
Viool- en theorielessen werden 
ook gegeven op de Zandvoort-
selaan 127 door Mijndert Den-
ijs (advertentie 28 december 
1934). Op 3 mei 1952 had Den-
ijs haar 25-jarig jubileum. ‘Hes-
sie’s Appeltaart’ was o.a. een 
specialiteit.

In 

het Haarlems Dagblad van 15 
april 1958 lezen we in een ad-
vertentie dat Denijs o.a. een 
moderne electrisch verlich-
te toonbank met 48 koekbla-
den verkoopt. De banketbak-
kerij houdt op te bestaan, want 
in het adressenboek van Haar-
lem van 1 januari 1960 staat 
op de Zandvoortselaan 127 “D. 
Denijs, Cafetaria ’t Viaduct” ver-
meld. Ook had hij ’t Schouwtje’ 
aan de Leidsevaart. De toenfoto 
uit het KNA is uit die tijd, 1963. 
S.P. Keff  neemt deze Cafetaria 
over, al vrij vroeg nadat Denijs 
was begonnen, want in 1976 is 
er een verbouwing in opdracht 
van Keff .
O.a. in het adressenboek van 
Heemstede van 1993 zien we 
‘Restaurant Pourquoi’ op de 
Zandvoortselaan 127, maar Bi-
stro-Restaurant Pourquoi wordt 
ook al genoemd in een nieuws-
blad van Heiloo van 14 juni 
1978, waar de oprichting van 
de Club Culinair Nederland 
werd gevierd. Daarna kwam 
‘Restaurant De Dikke Deur’. In 
2005 hadden ze wateroverlast, 
aldus een brandweerrapporta-
ge. Eind 2010 opende ‘Café de 
Heerlijkheid’ haar deuren, in 
2012 kwam Brasserie de Baas.
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 15 december 2018. 
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeld-
materiaal. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (28)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 23 december -
Vierde Advent

Oude Kerk: 10u. ds. A. Molendijk. 
Crèche en Kinderkring. 

Maandag 24 december -
Kerstavond Oude Kerk: 17.30u.

Kinderkerstfeest. Créche. 
Oude Kerk: 22u. ds. P.I.C. Terpstra, 

m.m.v. de cantorij

Dinsdag 25 december -
Eerste Kerstdag

Oude Kerk: ds. A. Molendijk. 
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 23 december om 10u.
4e Adventszondag

Ds. Dirk Jorissen

Zondag 23 december om 15u.
Kerstsamenzang
dienst in de kerk

Dinsdag 25 december
1e Kerstdag om 10u.

 Ds. Dirk Jorissen

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 23 december, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang. 

Past. R. Verhaegh.

Maandag 24 december, 19u.
Gezinsviering m.m.v. Kinderkoor. 

Hans Debets.

Maandag 24 december, 22u. 
Nachtmis m.m.v. Bavokoor.

J.J. van Peperstraten. 

Dinsdag 25 december, 10u.
Eucharistieviering. M.m.v.

Bavokoor. Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 23 december
Geen dienst

 
Dinsdag 25 december 10u.

meerdere korte kerstpresentaties 
tijdens de kerstbrunch.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 23 december, 10.: 
Vierde Adventszondag

 ds. Jan Hulzebosch
(Alphen a/d Rijn)

Dinsdag 25 december, 10u.         
Eerste Kerstdag, ds. Jolien Nak

Jeugdviering.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za  22 dec  17u Holy Mass
Zo 23 dec  18.45u. Plechtig Lof
Ma 24 dec  19u Familie-
  viering
Ma 24 dec  22.30u. Hoogmis
  (Nachtmis)
Di 25 dec  10u.           Hoogmis
Wo 27 dec  10u.           H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 23 december, 10u.
Mevrouw drs. G. van der Harst 

(Haarlem).

Maandag 24 december,
Kerstnachtdienst, 21u

Ds. N. Scholten.

Dinsdag 25 december,
1e Kerstdag, 10u.
Ds. N. Scholten.

www.adventskerk.com

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Regio - Hoe knus het er ook 
uit ziet; je hoeft tegenwoordig 
geen sok meer aan de schoor-
steenmantel te hangen om 
cadeautjes van de kerstman 
te ontvangen. Voor onze asiel-
dieren is dat natuurlijk wel een 
uitkomst want onze schouw is 
veel te klein om zoveel sokken 
op te hangen. Op dit moment 
verblijven er negen asielhon-
den en 49 asielkatten bij ons, 
die het allemaal heel leuk zou-

den vinden om een kerstca-
deau te krijgen. Het allerliefst 
krijgen al deze dieren natuur-
lijk een nieuwe baas maar een 
presentje geven kan echt heel 
eenvoudig via www.lijstje.nl/
dierentehuiskennemerland. 
Daar hebben alle dieren hun 
wensen ingevuld. Wij vragen 
alle kerstmannen ons te hel-
pen om de digitale kerstsok-
ken te vullen voor de asiel-
dieren. En misschien is er ook 
nog wel een kerstman die een 
mooi cadeau zoekt voor ie-
mand die alles al heeft. Denk 
dan eens aan ons Hok Adop-
tie Plan. Hiermee adopteer je 
niet één huisdier maar een 
honden-, katten of konijnen-
verblijf in ons asiel. Daardoor 
kunnen er meerdere viervoe-
ters van de gift profi teren. Met 
het geld dat binnenkomt door 
het Hok Adoptie Plan kopen 
we extraatjes voor de asiel-
dieren waardoor hun tijdelij-

ke verblijf bij ons 
weer een beetje 
prettiger is. Infor-
meer bij het asiel 
naar de mogelijkheden van 
het Hok Adoptie Plan.
Graag willen de medewerkers 
van Dierentehuis Kennemer-
land alle lezers van de Heem-
steder gezellige feestdagen 
en een gelukkig, diervriende-
lijk 2019 wensen.

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 088-811 3420.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Digitale 
kerstman

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Schilderij van Van den Eijnde zoek
Heemstede - In 2019 is het 150 
jaar geleden dat de bekende 
Haarlemse/Heemsteedse beeld-
houwer Hendrik van den Eijnde 
geboren werd. Deze beeldhou-
wer wordt medio 2019 geëerd 
met een kleine tentoonstelling in 
het ABC Architectuurcentrum te 
Haarlem.
Van den Eijnde gaf leiding aan 
het beeldhouwersatelier waar 
onder andere Hildo Krop en An-
ton Rädecker werkten tijdens de 
vervaardiging van de beelden 
voor het Scheepvaarthuis in Am-
sterdam. Hij maakte ook beelden 
voor de Bijenkorf te Rotterdam en 
Den Haag. Ook creëerde hij diver-
se beelden en gevelstenen voor 
Haarlem, Heemstede en Bloe-
mendaal. 

In 1901 schilderde zijn vriend, 
Hendrik Jan Wesseling, een por-
tret van Hendrik van den Eijnde, 
met baard. Een baard die hij had 
laten staan tijdens zijn ziekbed 
van bijna drie maanden doordat 
hij kou vatte tijdens een fi etsles. 

Dit schilderij staat afgebeeld in 
het jubileumboek ‘Wel en Wee’ 
van het 175-jarig bestaan van 
Kunst Zij Ons Doel uit Haarlem, 
maar de bruikleengever is niet te 
achterhalen. De voorbereidings-
groep zou daarom gaarne in con-
tact komen met de bezitter van 
het schilderij om het ten toon 
te kunnen stellen op de Van den 
Eijnde tentoonstelling in 2019.
Beschikt u over nadere informatie 
of memorabilia uit het bezit van 

de beeldhouwer, wilt u dan con-
tact opnemen met:
rj.pels2@quicknet.nl?

Kerstpudding 
maken
Heemstede - 
Vrijdag 21 de-
cember van 
10.00 tot 12.00 
uur kunt u leren 
hoe u een kerstpudding maakt.
Vroeger werd ver voor kerst al 
een traditionele kerstpudding 
gemaakt die dan nog heel lang 
moest nagaren om tijdens de 
kerstdagen op z’n lekkerst te zijn. 
Nu zijn er andere manieren zo-
als bijvoorbeeld de variatie van 
Yvette van Boven. U kunt op vrij-
dag een lekkere kerstpudding 
maken bij WIJ Heemstede in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
zodat u daar later thuis lekker van 
kunt smullen.
Kosten: €5,-. Opgeven mag via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828. 
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Gevraagd: taalcoaches m/v, maar vooral vrouwen
Heemstede - Nieuwkomers in 
Nederland moeten in een peri-
ode van 3 jaar het inburgerings-
diploma halen. Zij gaan hiervoor 
een leertraject in bij het INTK (In-
stituut Nederlandse Taal Kees-
maat). Daarnaast oefenen zij met 
vrijwilligers die helpen onze taal 
en levensgewoontes beter te le-
ren kennen. De Stichting Taalcoa-
ches Zuid-Kennemerland koppelt 
de taalcoach, een vrijwilliger, aan 
een vluchteling. Op woensdag 12 
december was de tweejaarlijkse 
Meet & Greet van de coaches en 
diverse instanties bij WIJ Heem-
stede. Bij de drukbezochte bij-
eenkomst was onder meer bur-
gemeester Astrid Nienhuis aan-
wezig. Volgens bestuurslid Cla-
ra Wittop Koning is er volop be-
hoefte aan meer taalcoaches in 
Heemstede, met name vrouwe-
lijke. Waarom dat is legt Margreet 
Marsden uit. Zij is een van de vrij-
willigers in onze gemeente. “Taal-
coach ben ik sinds 2015 en ik be-
geleid nu mijn tweede client, een 
jonge vrouw uit Syrië. Het helpt 
als het een beetje klikt en dat 
met haar is zeker het geval.” Mar-
greet kwam in contact met de 
Stichting Taalcoaches Zuid-Ken-
nemerland via een vriendin. “Ik 
vond dat ik wel wat tijd kon vrij-
maken voor vrijwilligerswerk 
en dit sprak mij aan, mede om-
dat ik docent Engels ben en taal 

mijn terrein is.” Haar eerste cli-
ent was een vakgenoot uit Syrië 
die al snel een hoog taalniveau 
bereikte. “We hadden veel raak-
punten, maar op een op een be-
paald moment had hij mij niet 
meer nodig. Mijn huidige client is 
een jonge vrouw die in Syrië kap-
ster was, ze is van de leeftijd van 
mijn dochter en die twee spre-
ken ook wel eens samen af om 
koffie te drinken of te shoppen.”                                                                    

Een vrijwilliger maakt ten min-
ste een uur per week vrij voor een 
afspraak met zijn of haar client. 
“Langer kan ook, het ligt eraan 
hoeveel tijd wij beiden hebben”, 
vertelt Margreet. “Het is moei-
lijk aan te geven waar de grens 
ligt tussen taalles en gewoon 
een gesprek hebben met elkaar. 
Deze Syrische vrouw komt uit 
het oorlogsgebied en daar pra-
ten we ook over. Ik heb het aan 

haar overgelaten om erover te 
beginnen.” Een docent zoals zij-
zelf is hoef je absoluut niet te 
zijn, benadrukt Margreet. “Er is 
veel ondersteuning door mid-
del van cursussen, lesmateri-
aal en uitwisseling van ervaring.”                                                                                                                
Vooral de vraag naar vrouwelij-
ke taalcoaches is groot. Dat komt 
volgens Margreet door het cul-
tuur- en geloofsverschil. “Vrou-
wen vinden het gemakkelijker 
om met gelijkgestemden te pra-
ten. Zo wisselen wij regelmatig 
recepten uit, want ik hou erg van 
de Syrische keuken. Naast docent 
Engels heb ik namelijk 17 jaar ge-
vlogen bij de KLM en ben ik vaak 
in Damascus geweest.”                                                               

Duidelijk is dat nieuwkomers in 
Nederland gebaat zijn met de 
wekelijkse contacten. Wat krijgt 
de vrijwilliger ervoor terug? Mar-
greet: “Sinds twee maanden werk 
ik nu met mijn laatste client. Ze 
zegt zelf dat ze voorheen haar 
mond niet open durfde te doen, 
maar sinds onze wekelijkse af-
spraken voelt ze zich veel vrijer om 
zichzelf te zijn. Dat is in zo’n kort 
tijdsbestek al de winst voor mij.”                                                                                               
Aanmelden als taalcoach kan via 
de website:
www.taalcoacheszuidkennemer-
land.nl. 

Mirjam Goossens

Uit de raadscommissies
Geen ballonnen meer in Heemstede
Heemstede - De aangepaste Al-
gemene Plaatselijke Verordening 
(APV) gaf aanleiding tot discus-
sie tussen raadsleden. Gevaarlij-
ke honden dienen ook op eigen 
terrein een muilkorf te dragen. 
Tijdens de beantwoording van 
vragen vulde de burgemeester 
deze maatregel anders in. “Pas 
als er een incident is zal er een 
muilkorf wordt geëist.” Dit staat 
los van het type hond. Er moet 
dus eerst iets gebeuren voordat 
de korf gedwongen om moet. In 
2010 en 2014 heeft zich één zo’n 
incident voorgedaan.
 
Ballonnen, bomen, 
oninbare vorderingen
Er mogen geen ballonnen meer 
worden opgelaten in de gemeen-
te: te vervuilend voor het milieu. 
Nieuwe bomen moeten op twee 
meter van de erfgrens worden 
gepland, dat is nu nog 50 cm. Be-
staande bomen mogen blijven. 
Geven die bomen overlast dan 
kan de benadeelde partij zich, 

na overleg met de buren, tot de 
rechter (civiel) wenden.
Bij buitenfestiviteiten zal de ge-
meente eisen dat er recylebare 
plastic bekers worden gebruikt. 
Ook hier is milieuvervuiling de 
aanleiding.  
Er is een potje voor oninbare be-
lastingen. Het bedrag, 467.000 
euro riep bij Rocourt (D66) vra-
gen op. Wat bleek, het bedrag is 
berekend op basis van ervaringen 
over de periode 2002-2009. Intus-
sen is de betalingsmoraal toege-
nomen, zodat er jaarlijks slechts 
een gering bedrag moet worden 
afgeschreven. Oninbaarheid kan 
ontstaan door schulden, overlij-
den zonder erfgenamen, met de 
noorderzon vertrokken inwoners 
of faillissementen.

Gemeentegrens 
De wens om de gemeentegrens 
bij de Cruquiusweg 190 meter 
op te schuiven krijgt zijn beslag. 
De commissie Ruimte is het nu 
zat. Voormalig wethouder Hooij 

(VVD) sprak twee jaar met gede-
puteerde Post (ook VVD) maar 
kwam geen steek verder. Heem-
stede is in haar plannen in het 
gelijkgesteld door de eigen be-
zwarencommissie. De Provin-
cie vraagt rond de €400.000 voor 
aanpassingen aan de weg.

Inwoner Eric Geels, die zich al ja-
ren hardmaakt voor zaken die 
spelen in zijn omgeving, sprak 
in. Hij vindt dat de Provincie in-
timiderend te werk gaat en maar 
dreigde. Hij verweet het Col-
lege de nodige daadkracht te
missen. “Voer het plan uit en laat 
de Provincie maar naar de be-
stuursrechter stappen” zette hij 
zijn betoog kracht bij. Wethou-
der Mulder (GL) was maar wat 
graag bereid de grensborden te 
verplaatsen. De Provincie kan in 
beroep gaan en/of een voorlopi-
ge voorziening vragen. Dat wacht 
Heemstede dan maar af.

Nog deze week worden de bor-

den besteld. Als het meezit kun-
nen de borden misschien nog 
voor 1 januari worden geplaatst. 
In de raad van 19 december zul-
len bovenstaande onderwerp 
nog worden bekrachtigd. 

Eric van Westerloo

‘Kleuters in Afrika en Nederland hebben zelfde rijke fantasie’
De Verhalenfee levert weer een bijzonder kinderboek af
Heemstede - Sinds deze week 
ligt bij Boekhandel Blokker op 
de Binnenweg in Heemstede het 
kinderboek ‘De Bambanani route, 
een magische droomreis’. 

Het boek kost euro 12,50 en de 
opbrengst gaat naar de Stich-
ting Vrienden van Bambanani. 
Een stichting die zich inzet om de 

jongste generatie van Zuid-Afrika 
een betere toekomst te bieden. 
Doelstelling van de stichting is 
de Bambanani scholen een duur-
zaam zelfredzaam en zelfstandig 
bestaan te geven. 

Samen met Stichting vrienden 
van Bambanani reisde Chantelle 
Pickee een paar jaar geleden naar 
Zuid-Afrika af om daar langs ne-
gen Bambanani scholen te gaan 
en daar Verhalenfee-sessies te 
houden. Tijdens deze sessies ont-
stonden bijzondere fantasiever-
halen. De kleuters fantaseerden 
over de avonturen die ze samen 
met de broertjes Pickee (de kin-
deren van De Verhalenfee) zou-
den beleven. Eenmaal thuis las 
Chantelle Pickee de verhalen voor 
aan haar kinderen. Zij hebben op 
hun beurt meegefantaseerd en 
zo komen twee werelden samen. 
Een wereld waar kinderen de luxe 
van de Westerse wereld gewend 
zijn en een wereld waar kinderen 
vooral armoede, honger en crimi-
naliteit kennen. 

Een ding blijft overeind in de ver-
halen: kleuters in Zuid-Afrika en 
in Nederland zien in elke situatie 
mogelijkheden door hun creativi-
teit en rijke fantasie.

Probeer het eens!!!
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Probeer het eens!!!
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Afscheid van Johan Remkes
Regio - Provinciale Staten van 
Noord-Holland namen op maan-
dag 17 december tijdens een bui-
tengewone Statenvergadering 
afscheid van commissaris van de 
Koning Johan Remkes.

Namens Provinciale Staten (PS) 
keken de Statenleden Xander de 
Uyl en Bram van Liere terug op de 
8 en half jaar van Remkes als com-
missaris van de Koning (cvdK). Zij 
spraken hun waardering en dank 
uit voor de wijze waarop hij deze 
rol heeft vervuld. Beide Statenle-
den noemden Remkes “zeer be-
naderbaar”.

Gouden provinciepenning
Remkes ontving tijdens de ver-
gadering uit handen van gede-
puteerde Elisabeth Post de gou-
den provinciepenning. Zij noem-
de Remkes “iemand met een 
groot hart”. Ook werd hij toege-
sproken door Clemens Cornielje, 
de langstzittende cvdK van Ne-
derland, Kajsa Ollongren, minis-
ter van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en Zafer Yur-
dakul, vice-voorzitter van PS.

Eigen verantwoordelijkheid
volksvertegenwoordiger
Ter ere van het afscheid van Rem-
kes vond voorafgaand aan de 
vergadering van Provinciale Sta-
ten het symposium ‘Integriteit en 
de kwaliteit van het openbaar be-
stuur’ plaats. Minister-president 
Mark Rutte typeerde Remkes bij 
de opening als “authentiek”.

Aansluitend beschouwde eme-
ritus hoogleraar Herman Pleij de 
integriteit en de kwaliteit van het 
openbaar bestuur in historisch 
perspectief. Hij ziet in het on-
derwijs het nieuwe “oplaadpunt” 
voor normen en waarden in Ne-
derland. Kim Putters, directeur 
van het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau, ging in op de relatie tus-
sen bestuur en burger. Hij consta-
teerde dat leven in vrijheid vraagt 
om verbinding. “En verbinding 
vraagt om dialoog. Alleen dan is 
er sprake van een goed en inte-
ger bestuur.”

Johan Remkes besloot het sym-
posium met de woorden: “Luiste-
ren, praten, de dialoog aangaan 
en begrip opbrengen zijn essen-
tieel. Maar dat wil niet zeggen dat 
je iedereen die roept, automa-
tisch moet volgen. Als volksverte-
genwoordiger en bestuurder heb 
je een eigen verantwoordelijk-
heid. En die moet je nemen.”

De vergadering terugzien
Geïnteresseerden kunnen de bui-
tengewone Statenvergadering 
terugzien.

Johan Remkes met zijn partner. Hij wil meer tijd nemen voor zijn privé-
leven.

Leesgroep 
filosofie
Regio - In Haarlem zoekt een 
leesgroep filosofie nog een aan-
tal leden.

De groep kiest uit de door des-
kundigen samengestelde litera-
tuurlijst van de landelijke organi-
satie Senia, zie www.senia.nl, bij 
‘Hoe werkt het?’. 

De boeken worden besproken 
aan de hand van ‘leeswijzers’ met 
discussievragen, waardoor de 
discussie diepgang krijgt en min-
der kans loopt te verzanden. 
De leesgroep komt eens in de 5 
à 6 wekenbij elkaar op maandag-
middag of dinsdagavond, roule-
rend bij de deelnemers thuis. 

De komende tijd staan boeken 
als ‘‘Hoe word je een stoïcijn?’ van 
Massimo Pigliucci en ‘Liefhebben’ 
van Laura van Dolron op het pro-
gramma. 

Meer informatie is verkrijgbaar bij 
de contactpersoon van Senia, Ton 
Appel, via e-mail tonappel@tel-
fort.nl, of 06-21892058.

Remkes neemt afscheidscadeau 
van Provinciale Staten in ont-
vangst van de vice voorzitter dhr. 
Yurdakul.
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Kerstverhaal op Groenendaal
Kerstavond
De sneeuw heeft het Groenendaalse bos voorzien van een witte deken die glinstert in het maanlicht. 
Midden in het bos wordt de knisperend koude avondlucht gevuld met heerlijke geuren die hun weg 
hebben gevonden uit de schoorsteen van het monumentale koetshuis van Landgoed Groenendaal. 
Bij de entree flonkeren de lichtjes in twee majestueuze kerstbomen. Vlakbij de heg, bijna verstopt 
in de schaduw, staat een oude heer weemoedig door het raam te kijken naar de feestelijk gedekte 
tafels in het donkere restaurant.
‘Meneer? Meneer! Kan ik u helpen?’
De oude heer kijkt verbaasd op als een man vrolijk met uitgestoken hand op hem afkomt. In zijn an-
dere hand heeft hij een sneeuwschuiver vast.
‘Dag! Ik zag u staan toen ik het pad voor de ingang aan het schoonschuiven was.’
De oude man schudt de uitgestoken hand bedachtzaam en zegt zacht ‘Ah, de vierde generatie, nou 
zie ik het. Het is me een waar genoegen u te ontmoeten.’
‘Uw handen zijn ijskoud! Wilt u niet even binnenkomen om een beetje op te warmen? Kom mee, het
haardvuur brandt lekker.’
Zonder zijn antwoord af te wachten draait hij zich om en gaat hem voor. Bij de ingang stampt hij de 
sneeuw van zijn schoenen en zwaait de deur uitnodigend open.
‘Zo, komt u binnen, wees welkom in onze herberg’ lacht hij.
‘Heeft u wellicht zin in een hartverwarmertje, om weer een beetje op temperatuur te komen?’
‘Ach, ik heb nog wel even voordat ik weer aan de gang moet.’
De blik van de oude man glijdt langzaam over de talrijke flessen gevuld met exotische likeuren, vin-
tage port, robuuste whiskeys en elegante cognacs.
‘U heeft een bijzondere collectie spirits.’
Voor het eerst valt zijn licht Engelse accent op.
‘U verblijdt mij enorm met een glaasje eau de vie, dank u.’
Als ze beiden plaatsnemen in de diepe fauteuils bij het haardvuur begint de man honderduit te ver-
tellen. Hoe hij in zijn jonge jaren veel tijd in de Groenendaalse natuur doorbracht en het comple-
te bos op zijn duimpje kende. Hoe hij op heldere dagen vanaf de uitkijktoren de hele omgeving kon 
overzien. Hij vertelt over de prachtige plek waar destijds zijn favoriete bankje stond. Er valt een stilte, 
hij verzinkt in gedachten en slaakt een diepe zucht.
‘Wat brengt u vanavond hier?’ vraagt de jonge man nieuwsgierig.
‘Ach’, spreekt de man zacht, ‘Ik wil mensen zo graag herinneren aan het gevoel van Kerstmis. Hen
herinneren aan hoe het is om bij elkaar te zijn, mét elkaar te zijn zonder tussenkomst van allerlei
nieuwerwetse technologie en andere toestanden. Dat mensen elkaar weer écht zien en daarvan ge-
nieten. Dat is mijn wens. Maar in plaats daarvan zie ik een leeg restaurant op de plek waar ik vroeger 
zo veel heb liefgehad. Dat stemt me droevig jongen...’
De jongere man glimlacht en antwoordt ‘Het is kerstavond. We zijn gesloten om ons voor te bereiden 
op uw favoriete feest. Het zal u plezieren want de komende twee dagen worden hier tijdens lunch 
en diner tradities in stand gehouden door families en vrienden die elkaar liefhebben. Door onze gas-
ten die tijd maken voor elkaar, zich verbonden voelen en genieten van ons kerstmenu en de wijnen. 
Maar bovenal genieten ze van hun gezelschap. En ja, er verschijnt af en toe een smartphone boven 
tafel, maar dat is voornamelijk om de herinneringen vast te leggen. Geloof me, het is er nog altijd.’
De oude heer knikt, kijkt op zijn horloge, staat op en zegt ‘Het is tijd jongen, ik moet gaan.’
‘Eh ...ja natuurlijk, ik loop met u mee naar de deur.’
Sneeuwvlokjes dwarrelen ondertussen nonchalant naar beneden en hebben een dunne witte laag 
over het schoongeveegde pad gelegd. Buiten schudden de mannen elkaar de hand. ‘Dank voor je 
gastvrijheid jongeman, dat is in een eeuw tijd gelukkig nooit veranderd.’ Hij snuift de lucht op en grin-
nikt. ‘Als heerlijke geuren een kleur zouden hebben, dan kwam er nu een regenboog uit jullie schoor-
steen. Dat gaat een geweldig kerstmenu worden, dat ruik ik!’
‘Weet u, waarom komt u morgen niet nogmaals langs? Dan ziet u wat ik bedoel en dan eet u gewoon 
lekker mee.’ ‘Dat is alleraardigst jongen, die uitnodiging accepteer ik misschien wel.’
Hij draait zich om, zwaait nog een keer ten afscheid en verdwijnt in het donker. ‘Wat is uw naam?! 
Dan reserveer ik een plekje voor u!’
Pas op dat moment realiseert de jonge man zich dat er geen voetstappen in de verse sneeuw ver-
schijnen. Hij hoort slechts ijspegeltjes rinkelen en de wind zachtjes fluisteren: ‘Ik ben de geest van een 
eeuw kerstverleden, dit wordt nummer honderd-en-een. Merry Christmas!’

Het team van Restaurant Landgoed Groenendaal wenst u een heerlijke kerst!
Kerstverhaal op Groenendaal is geïnspireerd op Charles Dickens’ Christmas Carol en bevat een vleugje 
Adrian Elias Hope, een vroegere bewoner van Landgoed Groenendaal en de bouwer van het historische 
Belvedère en het walvisbankje.

(editorial)

In het land waar
ik wil gaan wonen…
Op een zonnige middag werd ik ontvangen door zijn geliefde 
gezin. Nog vol van schok en onmacht door het nieuws dat er 
niets meer voor hem kon worden gedaan. Meneer lag op bed, 
luisterend naar zijn muziek die ook tijdens het afscheid gedraaid 
moest worden. Hij vertelde mij dat het leven een feestje is en dat 
zijn motto voor zijn afscheid was: ‘Hoe meer, hoe beter’.  En zo 
fijn dat de tijd van meneer nog langer heeft mogen duren dan 
dat iedereen ooit kon denken. Tijd waarin nog vele mooie her-
inneringen zijn gecreëerd waaronder een tocht op zijn geliefde 
motor, als een veer in de wind. 
 
De dag dat ik opnieuw bij de familie binnenstapte, was er ver-
driet maar ook rust. Met een lach en een traan werd meneer in 
alle aandacht en liefde gewassen, aangekleed en geschoren. Zijn 
luchtje werd opgedaan en ging met hem mee.

Tijdens het afscheid werd meneer door de handen gedra-
gen die hem zo lief waren. Een volle aula en een entree die bij 
hem paste. ‘Hoe meer, hoe beter!’ was in ieder geval gelukt.  
Naast zijn liefde voor zijn gezin was er nog die andere grote 
liefde in zijn leven; zijn motor. En ook die ontbrak die dag niet 
door een prominente plek in de aula naast een bloemenzee van 
prachtige boeketten.
Alles op die dag verliep zoals hij wilde. Zijn positiviteit, de kracht 
en liefde stroomden door de vele woorden die zijn gesproken.  
‘Het leven is een feestje’ waren de 
woorden van meneer. En met die ge-
dachte werd door zijn gezin een toost 
uitgebracht.   

Ga je mee, als een veer in de wind. 
Je kan er heen gaan zo je wil, 
vederlicht in de wind. 

Kim Schubert 
Freelance Uitvaartbegeleider
voor Ineke Smit

(Wederom) gulle kerstgift
Heemstede - De bewoners van 
de von Brucken Focklaan 22 heb-
ben ook dit jaar weer een bijzon-
dere gulle gift gekregen van Ron 
v.d. Prijt, eigenaar van ‘de Bloe-
menhof’ in Heemstede, in de 
vorm van een prachtige, grote 

kerstboom! Vorig jaar doneerde 
Van de Prijt ook al een kerstboom. 
Het lijkt een traditie te gaan wor-
den.
Alle bewoners zijn hem en zijn 
team hier bijzonder dankbaar 
voor.

School de Evenaar steunt school in Gambia
Kleinkinderen van oprichters halen 
geld op voor zonnepanelen
Heemstede - Tijdens een vakan-
tie in 1995 kwamen Hein en Ine-
ke Uitendaal van restaurant Land-
goed Groenendaal in aanraking 
met de bevolking van Gambia. 
De armoede waarin deze men-
sen leven is onvoorstelbaar voor 
ons westerlingen, maar de vrien-

delijke bevolking en toch ook de 
tevredenheid van de Gambianen 
was voor hen een indrukwekken-
de ervaring. 

Niet voor niets heeft het gebied 
de bijnaam ‘The Smiling Coast’. 
Zij richtten toen een school op 

die later de ‘Banyaka Lower Basic 
School’ genoemd werd. Het is nu 
een grote school met 24 klaslo-
kalen, waar inmiddels bijna 1000 
kinderen dagelijks les krijgen. Al-
hoewel er al veel gerealiseerd is in 
al die jaren, er kan nog een hoop 
worden gedaan voor beter on-
derwijs. Zo is er bijvoorbeeld be-
hoefte aan elektriciteit. De kinde-
ren van Heemsteedse basisschool 
‘de Evenaar’ gaan geld inzamelen 
voor de installatie van zonnepa-
nelen bij de school. Dit doen zij 
rond kerst en het geven van een 
presentatie bij de Luifel, afgelo-
pen donderdag, hoorde daar ook 
bij.
Daarnaast zijn er op de Evenaar 
komende week nog tal van activi-
teiten zoals de verkoop van knut-
selwerken en optredens. Restau-
rant Landgoed Groenendaal en 
Gemini Design helpen dit mo-
gelijk te maken. Het opgehaal-
de geld is voor zonnepanelen zo-

dat er in Banyaka ook met com-
puters gewerkt en geleerd kan 
worden. Net als bij ons! Donder-
dagmiddag, tijdens een lunch in 
de Luifel na afloop van de film 
Kedi, een film over zwerfkatten 
in Istanboel, vertelden Catoo, 

Kee en Reza van groep 7/8 van 
de Evenaar met hun juf Martine 
over de Banyaka Lagere School 
in Gambia en haalden met de 
bus geld op om de zonnepane-
len straks op de school te kunnen 
plaatsen. Heel bijzonder was wel 

dat Catoo en Kee kleindochters 
zijn van de oprichters van de Ban-
yaka Lower Basic School, hun opa 
en oma Hein en Ineke Uitendaal. 
Wat leuk!

Ton van den Brink  
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Ontdek hoe je gratis 
hypotheekadvies krijgt en meer…

Je bent op huizenjacht. Span-
nend… En of dat nou je eer-
ste of je volgende woning 
wordt, je hebt er zin in. Op in-
ternet heb je uitgerekend wat 
je maximaal kunt lenen. Dat zit 
goed. Toch? Of niet?
Je kunt voor de zekerheid ook 
even bij je bank langs gaan. 
Maar daar ze hebben maar 1 
smaak. 
Huh, als je een ijsje koopt wil je 
toch ook niet kiezen tussen va-
nille, vanille of vanille? Je praat 
met  Vrienden. Collega’s. Fami-
lie. Opeens heeft iedereen ver-
stand van hypotheken. En hier 
gaat het hopeloos mis.

Een hypotheek is “dè grootste 
financiële transactie” die je in 
je leven aangaat. De laatste ja-
ren zijn de regels vaak veranderd. Online je hypotheek sluiten is 
daarom niet slim. Het risico op ellende is groot. Want je hebt de 
klok wel horen luiden, maar die klepel hè? En dat geldt ook voor 
de mensen om je heen.

Hoe mooi is het dan, dat er een Hypotheek Informatie Punt be-
staat. Waar je het gevoel krijgt “ze bestaan nog”.  Vakvrouwen met 
hart voor jouw zaak. Waar geen vraag te gek is. Je 24/7 terecht 
kunt.

En... (nu wordt het pas echt leuk) waar je gratis een hypotheekbe-
rekening krijgt, zodat je met een gerust hart
kunt zoeken naar jouw gedroomde huis.
Klinkt goed? Er is  meer.  Voor de eerste gesprekken
betaal je ook niet en… je ontvangt een gratis
stappenplan.  Bel nu voor meer informatie.

Agnes van Veen / Jacqueline van Hensbergen
Hypotheek Informatie Punt
Zandvoortselaan 117, Heemstede,
023-5571062, info@h-i-p.nl, www.h-i-p.nl.

(editorial)

Sneeuwfoto’s van Heemstede
Heemstede - Toen de sneeuwval van dit weekend 
aanving, leek het een serieuze laag te gaan worden. 
Dat is ook aan deze foto van Alex van Keeken te 
zien, gemaakt vanuit een flat in de Provinciewijk. De 
volgende dag echter, zondag, smolt de koude neer-
slag alweer snel weg. Hier en daar bleef wat liggen 

maar niet genoeg om van een ‘sneeuwlandschap’ te 
spreken.

Het levert toch altijd weer sfeervolle plaatjes op, 
zoals de foto van Harry Opheikens laat zien. Gezicht 
op de haven met de watertoren in het vizier.

Kerstwandeling Amsterdamse Waterleidingduinen
Regio - Op Tweede Kerstdag, 
woensdag 26 december, orga-
niseert IVN Zuid-Kennemerland 
een winterse Kerstwandeling 
door de Amsterdamse Waterlei-
dingduinen. 

Even een frisse neus halen tijdens 
de feestdagen door een sfeervol-
le wandeling. De gidsen zullen u 
meenemen op een reis door de 
natuur. De dichte begroeiing in 
winterrust, de zware kromme tak-
ken van een majestueuze eik, de 
sporen van de laatste bronst, de 
damherten die in de zomer vaak 
verscholen zijn; allemaal te vin-
den en te bewonderen deze dag. 

Warme kleding en goede loop-
schoenen worden aangeraden. 
Vergeet de verrekijker niet.

Vooraf aanmelden is verplicht 
via e-mailadres ivnzk.kerstwan-
deling@gmail.com. Deelname is 
gratis. Om mee te doen heeft u 
een toegangskaart van AWD no-
dig. De groep verzamelt om 13.00 
uur bij de ingang van Uitspan-
ning De Oase (1e Leijweg 9, Voge-
lenzang).
De excursie zal ongeveer 1,5 uur 
duren. Meer informatie via Hen-
riëtte Konst, tel. 06-53300651 of 
kijk op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Yvette van Boven bij Blokker
“Ik zou ambassadeur van roomboter moeten zijn”
Heemstede - ‘De grote oven van 
Van Boven’ is de titel van het laat-
ste kookboek van Yvette van Bo-
ven met daarin bijna 100 nieu-
we ovenrecepten. Bij boekhandel 
Blokker was ze zaterdag jl. te gast 
om het naslagwerk te signeren.

Waarom de oven, vroeg Arno 
Koek, eigenaar van de boekhan-
del. “Dat kan ik gemakkelijk uit-
leggen”, reageerde de bekende tv 
kok onmiddellijk, “De Volkskrant 
vroeg mij waarover ik een serie 
columns wilde schrijven. Je moet 
weten dat ik gewend ben aan de 
Angelsaksische keuken van mijn 
jeugd en daarin heeft de oven 
een centrale plaats. Maar vroe-
ger in de catering kwam ik in de 
meest schitterende en dure Ne-
derlandse keukens en merkte dat 
in de oven vaak nog de instructie-
boekjes lagen. Werd dus niet ge-
bruikt dat apparaat.” Ten onrech-
te, volgens Van Boven: “Ovenge-
rechten hebben een groot voor-
deel, want eenmaal in de oven 

heb je alle tijd om nog even de 
krant te lezen, op te ruimen of om 
te kleden als er gasten komen.“ 
Alle reden voor de massaal toe-
gestroomde fans om het boek 
aan te schaffen. “Kookboeken zijn 
enorm populair; hoe onderscheid 
je jezelf nog met een nieuwe va-
riant?”, vroeg Arno. “Het klopt dat 
er veel kookboeken verschijnen”, 
verklaarde Van Boven. “Ik vind het 
alleen maar positief, want sma-
ken verschillen en wij moeten 
dus tegenwoordig echt ons best 
doen om kookboeken mooier en 
duidelijker te maken. Het komt de 
kwaliteit ten goede.” Met de trend 
van gezonde voeding houdt de 
in Ierland geboren gastronome 
wel degelijk rekening. “Ik verwerk 
veel soorten groente in mijn re-
cepten, maar ik ben ook van de 
gulle keuken. Je zou me een am-
bassadeur van roomboter kun-
nen noemen. Ik leg de verant-
woording bij de mensen zelf. Lek-
ker eten brengt nu eenmaal calo-
rieën mee, je moet het in de ga-

ten houden. Ik ben zelf net weer 
wat afgevallen.”
Terwijl veel klanten bij Blokker 
nog in dubio zaten over het kerst-
menu, is het voor de schrijfster 
heel simpel: “Ik vier voor het eerst 
Kerstmis alleen in Ierland. Nou 
ja, wel samen met mijn man. We 
hebben namelijk een groot huis 
gekocht in the middle of now-
here. De lokale super heeft be-

loofd iets voor me klaar te zetten. 
Ik weet niet eens of er stroom is, 
anders wordt het een potje koken 
buiten op het vuur, best span-
nend eigenlijk!”
‘De grote oven van Van Boven’ 
van Yvette van Boven is onder 
meer verkrijgbaar bij boekhandel 
Blokker.                                                                                            

Mirjam Goossens

Botsing op de Dreef
Heemstede - Twee automobilis-
ten zijn vrijdagavond 14 decem-
ber met elkaar in botsing geko-
men op de Heemsteedse Dreef. 
Rond 22.25 uur botsten de twee 
ter hoogte van de Cesar Franck-
laan. De betrokkenen raakten 

niet gewond. Wel liepen beide 
voertuigen schade op. 
Beide voertuigen zijn wegge-
sleept omdat de airbags zijn uit-
geklapt. De politie heeft geassi-
steerd bij de afhandeling van het 
ongeluk.

Beeld: Laurens Bosch

Boekhandel Blokker kiest Boek van 
het Jaar: ‘Hier’ van Joke van Leeuwen
Heemstede - Het mooiste boek 
van het jaar 2018 is volgens Boek-
handel Blokker van Joke van 
Leeuwen: ‘Hier’.
Hier is het huis aan de grens waar 
Stamvader woont. Van generatie 
op generatie lijkt het leven in het 
naburige dorp onveranderlijk, de 
mensen vieren er jaarlijks hun 
feesten. Stamvader is van elders 
gekomen om de grens te bewa-
ken, en voert alles volgens de re-
gels uit. Vreemdelingen zijn niet 

welkom, smokkelen is verboden, 
wantrouwen is zijn werk.
Wanneer hij hulpbehoevend 
wordt, volgt zijn zoon Bardo hem 
op en zorgt diens vrouw Ma-
ra voor haar eigenwijze schoon-
vader, terwijl ze op betere tij-
den blijft hopen. Licht en warm-
te komen van Kleine, hun doch-
tertje, dat de barrières leert ken-
nen, maar speels en onbevoor-
oordeeld tussen iedereen door 
vlindert.

Waarom trekken mensen gren-
zen? Wie meent bij welke kant te 
horen?

Joke van Leeuwen geeft de lezer 
alle kans en ruimte om dit verhaal 
op een eigen manier te ervaren.
Het verrast, het vervreemdt, het 
neemt je mee en het brengt je 
naar een andere wereld. Het boek 
is een ware ontdekkingstocht. 
Verkrijgbaar bij Blokker, Binnen-
weg 138 Heemstede.

Bestuurder 
spoorloos 
verdwenen
Regio - Een automobilist heeft 
zaterdagavond zijn auto achter-
gelaten na een eenzijdig ongeluk 
op de Vogelenzangseweg (N206) 
te Vogelenzang. Surveillerende 
agenten zagen de auto even voor 
20.00 uur tegen een boom staan. 
De bestuurder was in de verste 
verte niet te bekennen. 

De auto heeft flinke schade op-
gelopen en is weggesleept door 
een bergingsbedrijf. De politie 
zal onderzoek doen naar de toe-
dracht en bij de tenaamgestelde 
langs gaan.

Beeld: Laurens BoschFoto: Alex van Keeken

Foto: Harry Opheikens
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Heemstede - Alsof het weer zorg-
de voor de juiste stemming onder 
de bezoekers. Hoe kouder en mis-
tiger, hoe vrolijker en vriendelij-
ker het publiek tussen de kramen 
door struinde. De vrolijke muziek 
van Het Comité Orkest bij van 
Dam chocolaterie,  Dj, Dennis bij 
Made by Ree en de Rotdweilers 
bij Gall&Gall, het hielp allemaal 
mee om in kerststemming te ko-
men. Een chocolademelkje hier, 
een glühweintje daar, het smaakt 
dubbel lekker als het echt koud is. 
Van Dam is inmiddels hofl everan-
cier van de Kerstman. Hij weet al-
tijd een sfeertje te scheppen op 
het dorpsplein. Participatie ge-
noeg van de winkeliersvereni-
ging die, in welk seizoen ook, als 
sfeermakers van Heemstede, het 
publiek laten beleven hoe leuk 
winkelen is. Proeven, ruiken, in je 
handen nemen, wikken, wegen, 
kopen! Daar vind je nog die ex-
clusieve handgemaakte kaarsen, 
sta je oog in oog met die leven-
de kerststal en zie je de verwon-
dering in de ogen van een kleu-
ter die een jonge lama streelt. Je 
maakt er  kennis met de jongens 
van de zeilvereniging die geld in-
zamelen om hun ‘Haven’ te red-
den met een beschoeiing. Tiny 
Nijboer, ‘de moeder van Heem-
stede’, vertelt wat het CDA doet. 
Ook de VVD deelde voorbijgan-
gers hun zorgen om het goede 

leven in Heemstede. Tussen de 
kramen hoor je hoe leuk de men-
sen die markt vinden en je hoort 
nog eens wat. “Weet je dat die sa-
menzang met de Teisterband in 
de kerstnacht bij de pomp niet 
doorgaat? Dat is jammer!” Maar 
de vrolijkheid wint deze zondag-
middag, kijk maar bij juwelier Van 
Velthoven waar hun huispianist 
de juiste kerstnoten speelt en de 
bewoners van de Hartekamp hun 
leuke handarbeid kerstcadeau-
tjes verkochten.
De leuke winkelstraten wensen u 
een vrolijk kerstfeest!

Ton van den Brink 

Kerstconcerten

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

•  Sing-in Care & Culture voor 
jong en oud, in Woonzorg-
centrum Schalkweide. Kin-
deren van basisschool de 
Globe en bezoekers van 
dagcentrum Weidehart 
en ontmoetingscentrum 
Schalkhart zingen samen 
en nodigen iedereen uit 
om mee te doen, 13.30–
14.15u. Locatie: Woonzorg-
centrum Schalkweide, Flo-
ris van Adrichemlaan 15, 
Haarlem.

•  Kerstconcert ‘La Familia’,
Adelbertuskerk, Rijksstraat-
weg 26, Haarlem. 
Mooie muziek en hart-
verwarmende gedich-
ten. Aanv. 20u. €19,95 

bij vooraf reserveren:
www.lafamilia-music.nl 
(€21,95 kassa). Informatie: 
06-52660771.

La Familia.

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

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

•  Het N.O.G. Concertkoor 
geeft een kerstconcert met 

als thema ‘Europa’, Ooster-
kerk, Zomerkade 165, te 
Haarlem. Aanv. 14.30 uur, 
zaal open: 14.00 uur. Toe-
gang: €10,- kaarten via Leo 
van der Geer, 06-21878415 
en Gonny Geraards,
023-5337288. Info:  www.
nogmuziektheater.nl.

•  Zondag 23 december
Nine Lessons and Carols, 
in een donkere kathedraal 
(Sint Bavo, Leidsevaart 
Haarlem) treedt het koor 
met brandende kaarsen in 
processie. 20u. Gratis toe-
gang, deurcollecte na af-
loop. 

Apostolisch Genootschap.

•  Maandag 24 december 
Apostolisch Genootschap 
presenteert de kerstwij-
ding: ‘De kracht van het 

verhaal’. Laan van Berlijn 
254, va. 19u. kerstverhaal 
voor kinderen. 20u. kerst-
wijding.

•  Service of Nine Lessons 
and Carols, lezingen en 
kerstliederen. Het koor van 
de Anglican Church Haar-
lem. 20u. Oud Katholieke 
kerk, Kinderhuissingel 74, 
Haarlem.

•  Op Tweede Kerstdag - 26 
december - is er weer een 
verteltheater in De Blau-
we Salon. Thema: Hartver-
warmende winterverha-
len met deze keer gastver-
telster Hanneke van Wie-
ringen. Locatie: Engelen-
burg 339, Haarlem. 14.30 
tot 16.00. Inloop vanaf 
14.00 uur. Na afl oop wordt 
een vrijwillige bijdrage
gevraagd. Reserveren:
deblauwekom@planet.nl 
of 06 -12525641. Burgemeester Nienhuis en raadsleden kwamen schrijven in de Pauwehof 

(foto: Liesbeth Mulder).

Heemstede schrijft meer 
brieven voor Amnesty
Heemstede - De Amnesty groep 
Haarlem e.o. kan met trots terug-
kijken op de resultaten van de 
schrijfmarathon van dit jaar.

In totaal werden ruim 7000 brie-

ven geschreven in Haarlem en 
omliggende gemeenten.
In Heemstede werden ruim 1100 
brieven geschreven, een enorme 
toename vergeleken met de circa 
200 van vorig jaar.

Kerstdiner
in de Luifel

Heemstede - Donderdag 20 
december om 17.30 uur pre-
senteert de kok van Eethuis 
de Luifel het traditionele 
5-gangen kerstdiner van WIJ 
Heemstede.

De kok heeft weer een 
prachtig menu bedacht met 
onder meer Vitello Tonna-
to, met kruidenkaas gevulde 
kipfi let gerold in rauwe ham 
en een grand dessert.

Voor het kerstdiner gaat u 
gezamenlijk aan tafel om 
17.30 uur (bar open vanaf 
16.30 uur). Kosten 5-gangen 
diner: €27,50.

Meld u aan via 023-5483828. 
Wilt u bij elkaar zitten of 
heeft u andere wensen, geef 
dit dandoor. Locatie: Heren-
weg 96, Heemstede. 

Je hoort nog eens wat...
Vrolijke kerstmarkt op Binnenweg en Raadhuisstraat
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Eindejaarsshow bij 
Jachthaven Poelgeest
Regio - In de dagen tussen Kerst 
en oud en nieuw organiseert 
Jachthaven Poelgeest weer de 
traditionele eindejaarsshow. Op 
27, 28 en 29 december is het vol-
ledige assortiment sloepen van 
Antaris, Maril en Maxima te be-
wonderen in de showroom te 
Oegstgeest. 
De dit jaar geïntroduceerde lijn 
Maxima sloepen en tenders zijn 
goed aangeslagen! Tijdens de 
show zullen de twee primeurs 
voor 2019 getoond worden; de 
klassieke Maxima 620 en de ui-
terst sportieve 730 Tender. De 
laatste in een zeer luxe uitvoering 
met Honda 150 pk! 
Naast de nieuwe Maxima’s is Poel-
geest natuurlijk vooral bekend 
om de merken Antaris en Maril. 
Van Antaris is een mooi assorti-
ment Fifty5 en Sixty6 te zien en 
van Maril zijn de populaire 6Nxt 
en 7Nxt in diverse uitvoeringen 
te bewonderen. Deze sloepen en 
tenders worden geheel in Neder-
land gebouwd en onderscheiden 
zich door een superieure afwer-
king en kwaliteit. De boten zijn 
ook zeer praktisch ingericht, vrij-

wel onderhoudsvrij en beschik-
ken over uitmuntende vaareigen-
schappen. 
In de showroom is al een flinke 
voorraad 2019 modellen te zien. 
Er is dit jaar gekozen voor een 
grote verscheidenheid aan kleu-
ren, stofferingen en opties waar-
door er een goed beeld van de 
mogelijkheden ontstaat. Er is ook 
steeds meer vraag naar volledig 
elektrische sloepen en ook deze 
zijn in de showroom te vinden. En 
wie zijn oog op een bepaalde uit-
voering laat vallen kan natuurlijk 
in het voorjaar als eerste het wa-
ter op! 
Tijdens de eindejaarsshow is er 
eveneens een ruim en gevarieerd 
aanbod van occasion sloepen en 
tenders. Al deze boten zijn door 
Poelgeest in hun beste staat ge-
bracht en staan stuk voor stuk ga-
rant voor jaren vaarplezier. 
De eindejaarsshow wordt gehou-
den van 11.00 tot 17.00 uur in de 
showroom van Jachthaven Poel-
geest aan de Hugo de Vrieslaan 
1 te Oegstgeest. Een voorproe�e 
van het assortiment vindt u alvast 
op www.poelgeest.nl.

Verdubbeling bouwkosten Plein1 rijp 
voor onderzoek door Rekenkamer
Heemstede - De hoger inge-
schatte bouwkosten voor Plein1 
gaven aanleiding tot discussie in 
de commissies Samenleving en 
Middelen. Hoe kan een project, 
dat bij aanvang op €1,8 miljoen 
werd begroot, nu voor het dub-
bele bedrag in de boeken staan? 
Is er iets mis met de wijze van 
aanbesteden of schort er iets aan 
de controle tijdens de bouw?

Vragen waarop niemand van het 
college zo snel een antwoord 
had. In eerste instantie werd 
door toenmalig wethouder Chris-
ta Kuiper (CDA) verwezen naar 
de extreem hoog uitvallende of-
fertes tijdens de inschrijving. Er 
moest toen al direct een miljoen 
extra worden uitgetrokken. Ver-
volgens werd gaande de bouw 
om €50.000 extra gevraagd, daar-
na nog eens 200.000, gevolgd 
door nu opnieuw €375.000. De 
raadscommissies vonden het de 

moeite waard om de Rekenka-
mer eens te laten kijken hoe dit 
proces is verlopen en waar het zo 
fout kon gaan. De  Rekenkamer 
kan met adviezen komen hoe het 
in de toekomst beter moet. An-
toine Rocourt (D66) had in eer-
dere rapportages gelezen dat 
de aanbestedingen in Heemste-
de een zwak punt zijn. Daarom 
was hij voorstander van het in-
schakelen van de Rekenkamer. 
Hij wil het wel breed trekken, dus 
niet alleen Plein1. Ook Arianne de 
Wit (CDA) ziet graag dat een ex-
terne partij er eens naar kijkt. Rik 
de Valk (HBB) maakte zich het 
meest hard voor een onderzoek 
waar hij de onderste steen boven 
wil hebben. Hij pleit voor een ge-
heel externe Rekenkamer zonder 
inbreng van politici, zodat ieder 
partijbelang wordt voorkomen. 
Ook GroenLinks en de PvdA zijn 
ervoor het idee het eens goed 
uit te zoeken, waarbij Romée Pa-

meijer aangaf zeer te hechten 
aan adviezen voor toekomstige, 
gemeentelijke aanbestedingen. 
Heleen Hooij (VVD) ziet er als eni-
ge niets in. “Er was 30 jaar niets 
gebeurd aan het gebouw, alle 
aanbestedingen vielen hoger uit, 
het was de beste keus voor het 
pand en over 10 jaar weet nie-
mand het meer”, betoogde zij. In 
de commissie Ruimte schaarde 
haar fractiegenoot Michel Radix 
(VVD) zich alsnog achter het Re-
kenkamerplan. 

Puntje van aandacht is dat er mo-
menteel geen Rekenkamer is in 
Heemstede. De oude commissie 
heeft net een project afgerond. 
De termijnen van de voorzitter en 
secretaris zitten er op. In januari 
zullen, via externe berichtgeving, 
burgers worden uitgenodigd zit-
ting te nemen in de Rekenkamer. 

Eric van Westerloo

Optuigen burgerparticipatie geen 
eenvoudige klus voor politiek
Heemstede - Een van de speer-
punten van het college, dat in 
het voorjaar van 2018 aantrad, 
is de wens om de burgers meer 
en vooral eerder te betrekken bij 
plannen. Dat kan bij verkeersza-
ken, bouwprojecten, de inrich-
ting van de openbare ruimte of 
welk ander plan dan ook. 

Verschillende groeperingen kun-
nen meedoen, burgers, winke-
liers of bedrijven. Hoe giet je dat 
in het vat, wat zijn de spelregels, 
waaraan moet een project vol-
doen, wie zijn de groepen die 
je wilt betrekken? In twee com-
missievergaderingen deze week 
werd uitvoerig stilgestaan bij dit 
onderwerp. Een groep raadsle-
den had een eerste aanzet ge-
schreven. Daar kwamen al direct 
twee begrippen uit voort. Bur-
gerparticipatie is als de gemeen-
te iets wil en daar de burgers 
bij betrekt. Overheidsparticipa-
tie is als de burgers iets willen 
en daar de overheid (gemeente) 
bij betrekken. De gemeenteraad 

beperkt zich tot het stellen van 
kaders maar heeft uiteindelijk wel 
de eindbeslissing. De Wit (CDA) 
wil burgers laten aansluiten bij 
de commissievergaderingen en 
daar ruimte voor inspraak geven. 
Pameijer (PvdA) vroeg zich af, wie 
nodig je wel uit en wie niet. HBB 
en D66 willen van het college we-
ten wat zij zelf voor ogen heeft. 
Wethouder Van der Have (HBB) 
wil met een voorstel komen met 
mogelijke kaders. “Ik ben nog 
aan het inventariseren wat de 
behoefte is onder de burgers”, zei 
ze. Het bedrag dat voor vier jaar 
is vastgesteld op €200.000 kan 
worden ingezet voor participatie- 
trajecten. Het is niet bedoeld 
voor lopende projecten of za-
ken die via andere subsidies wor-
den bekostigd. Ook nu al is er 
binnen de begroting geld be-
schikbaar voor ad hoc zaken, zo-
als ergens een extra bankje of 
een wipkip. Van der Have wil 
rustig de tijd nemen. Zij gaf de 
commissie een lijst van andere 
gemeenten waar participatie al 

min of meer is ingevoerd en de 
wijze waarop. Dat is niet overal 
even succesvol, dus wil de wet-
houder ruim de tijd nemen. Dat 
was tegen het zere been van 
Peter Keyser (HBB) die niet wil 
wachten tot maart/april maar 
het eerder op de agenda wil heb-
ben. De Wit (CDA): “Heeft u een 
jaar nodig voor iets dat u zo na 
aan het hart ligt? Wat wilt u feite-
lijk van de gemeenteraad weten?” 
De Zeeuw (GL) heeft een lijst-
je met tien punten in de binnen-
zak, die misschien het kader kun-
nen aangeven. Hij gaat deze pun-
ten delen met zijn collega’s en 
het college. De commissies zien 
graag een tijdsplanning van het 
college. De Het idee van De Wit 
dat een raadslid een buurt adop-
teert, werd niet breed gedragen. 
Het kan verwachtingen wekken 
die niet worden waargemaakt.

Voorlopig houdt participatie de 
politiek wel even bezig. 

Eric van Westerloo 

Goede wijn bij uw kerstdagen
Le Grand Cru weet u te adviseren
Heemstede - Als u weet welke 
gerechten u gaat serveren met 
de kerstdagen heeft u al een he-
le stap genomen. Met die weten-
schap kunt u zaterdag naar Le 
Grand Cru aan de Jan van Goy-
enstraat om advies te krijgen van 
de vakman die misschien zelfs de 
fles opent om u vast te laten voor-
proeven. 
Hij wil een aantal wijnen openen 
om klanten te adviseren. Stel dat 
u al gekozen hebt voor een mooi 
stuk wild, dan zal eigenaar van Le 
Grand Cru, Will Beeren, een zwa-
re rode wijn voor u opentrekken. 
U begint uw kerstdiner natuurlijk 
met een aperitief. Een mousse-
rende wijn is heel geschikt, fees-
telijk en dorstlessend. Dan een 
licht voorgerecht zoals een kerst-

salade of visgerechten? Denk dan 
aan een droge witte Sauvignon, 
wordt het een carpaccio dan is 
een Beaujolais of lichte Bourgog-
ne een prima keus. Gaat u gour-
metten met de kerst, gezellig! 
Kies hier voor stevige wijnen die 
de verschillende vleessoorten, 
sauzen en salades kunnen bijhou-
den. Pinot Noir? Douro? Of een 
Rioja. Wordt het vis of gevogel-
te dan is witte wijn, bijvoorbeeld 
Chardonnay, lekker. Wel minstens 
een half uurtje van tevoren uit de 
koelkast halen, te koud is ook niet 
lekker. Een kaasplankje als des-
sert? Een Tawny Port of een jonge 
Vintage Port passen bij de harde 
kazen, bij geitenkaas eerder een 
Sancerre of Sauvignon blanc Stel-
lenbosch. 

Welke wijnen Will Beeren opent 
hangt af van uw keuze, uw voor-
keur. Anderen mogen meegenie-
ten. 

Maandag 24 december is Le 
Grand Cru de gehele dag open, 
zondag 30 december vanaf 12 
uur en maandag 31 december 
vanaf 9 uur. De winkel staat vol 
wijn, zelfs met magnum flessen. 
Vol trots heeft Will zelfs een fles 
van 15 liter in zijn handen. Het 
bereiden van een kerstmaaltijd 
en de sauzen laat hij graag aan 
uw creativiteit over, hij adviseert 
graag, met zijn vrouw Els, bij de 
wijnen die u laat genieten van 
een heerlijk kerstdiner.

Ton van den Brink

‘EHBO, je moet het echt 
wel kunnen!’
Heemstede - Zoals ieder jaar 
start de EHBO-vereniging in 
Heemstede ook dit seizoen weer 
een nieuwe
basiscursus EHBO op haar vaste 
locatie aan de Crayenesterschool 
in Heemstede. De eerste les zal 
plaatsvinden op donderdag 17 
januari 2019. 
Meer informatie? Of wil je je al 
opgeven voor de nieuwe cursus? 
Ga naar www.ehboheemstede.nl 
Ongelukjes op school, op de ver-
eniging, bij het sporten… ze ge-
beuren zómaar. Als je dan een di-
ploma hebt, kun je meteen hel-
pen. ‘EHBO, je moet het echt wel 

kunnen!’ Dat staat op de site van 
www.ehbo.nl, de landelijke ver-
eniging die EHBO’ers heeft geïn-
terviewd die uitleggen waarom 
het diploma zo belangrijk is.

Eric Coolen 
signeert
Heemstede - Op zondag 23 de-
cember signeert Eric Coolen uit 
Haarlem het Heemstede doe= 
spel- en kleurboek, van 13.00 tot 
14.30 uur, bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.
Speciaal voor Boekhandel Blok-
ker maakte de tekenaar Eric 
Coolen dit leuke Heemsteedse 
spelletjesboek.
Een uitermate geschikt cadeau, 
zeker nu de kerstvakantie voor de 
kinderen er zit aan te komen.
Eric J. Coolen (Haarlem, 1965) is 
tekenaar en ontwerper/maker 
van boeken, beelden, gevelste-
nen, glas-in-loodramen.
Hij won in 2013 de kunst- en cul-
tuurprijs (publieksprijs) ‘de Oli-
fant’ en ontving in 2015 de ‘Pen-
ning van Verdienste’, dan nog in 
2017 de ‘Antithese-prijs’.
Eric tekent voornamelijk in twee 
stijlen: de ‘Klare Lijn’- en schets-
stijl. Zijn grote voorbeelden en 
inspiratiebronnen zijn on-
der meer Hergé, M.C. Escher en 
Carel Willink.
Toegang is vrij.

’s Winters is de bus een wa-
re broeiplek van griepba-
cillen. Een nadeel van het 
openbaar vervoer. Als je 
dan op weg bent met bus-
lijn 340 naar Haarlem en er 
gaat iemand naast je zitten 
met een flinke verkoud-
heid, dan kun je goed de si-
gaar zijn. Zo breekt dan in-
eens ongewild naast je de 
klassieke muziekkoorts uit. 
Dat begint met een ouver-
ture van voortdurend de 
neus ophalen, zonder te 
snuiten, met af en toe een 
‘andante’ van niezen. Echt 
een streling voor het oor. 
Gevolgd door een ‘allegro’ 
van hoestakkoorden, zon-
der dat diegene zijn hand 
voor zijn mond houdt. 
De balletvoorstelling krijg 
je er gratis bij, want inmid-
dels dansen de bacillen als 
zwevende ballerina’s rond 
in de bus. Tsjajkovski, maar 
dan anders. Met wat per-
cussie-elementen van ge-
rochel is het griepconcert 
compleet. 

Het finalestuk komt dan 
van jou, waar je de concert-
meester uit wanhoop een 
papieren zakdoekje aan-
biedt, waarop verrast, doch 
verontwaardigd wordt ge-
reageerd. De neus wordt 
gesnoten, alsof een com-
plete blazerssectie in je oor 
trompettert. 
Als je vervolgens voor bru-
tale snotneus wordt uit-
gemaakt, dan ben je toch 
echt een vreemde snuiter. 
Daar trek echter jij weer je 
neus voor op om vervol-
gens zonder applaus uit te 
stappen op je bestemming. 
Een aandoenlijk tafereel, je 
zou er haast van snotteren. 
Druiloor.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Snotneus
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“Onze muzikale discipline staat iedere dag hoog in het vaandel”
De top in kamermuziek door Quartetto di 
Cremona in de Oude Kerk, met wijnproeverij
Regio - Op vrijdag 28 december 
geeft het wereldberoemde Itali-
aanse Quartetto di Cremona een 
strijkconcert in de Oude Kerk. Een 
exclusieve en unieke voorstelling 
met prachtig sfeervolle kamer-
muziek. Dit veelgevraagde kwar-
tet heeft een uitstekende repu-
tatie en reist de wereld rond naar 
de beroemdste podia met uitver-
kochte zalen. Het kwartet voert in 
de Oude Kerk onder andere werk 
van Mozart en Beethoven uit. 
Cremona is de beroemde stad in 
Noord-Italië van de befaamde vi-
oolbouwer Antonio Stradivarius 
(1644-1737). Het Quartetto koos 
expliciet voor de plaatsnaam 
Cremona, omdat de vier musici 
hier studeerden en een origineel 
strijkinstrument van de hand van 
Stradivarius bespelen. Een inter-
view via Facetime in het Italiaans 
vanuit Bogliasco bij Genua, met 
violist Simone Gramaglia.

Simone: “Onze geschiedenis is 
ontstaan in 2000. We studeer-
den aan de Walter Stauffer Aca-
demy in Cremona met Salvato-
re Accardo, Rocco Filippini en 
Bruno Giuranna. We hadden een 
grote passie voor kamermuziek. 
Daar ontstond het idee om een 
kwartet op te richten. Omdat we 
in orkesten speelden, had ik er 
eigenlijk niet eerder aan gedacht 
om een kwartet te formeren en zo 
geschiedde.
We begonnen in Turijn en Mi-
laan en natuurlijk ook in Cre-
mona. Sinds 2002 bestaat de 
huidige bezetting van het 
kwartet uit cellist Giovanni 
Scaglione en violisten Cristiano 
Gualco, Paolo Andreoli en mij-
zelf, allen afkomstig uit Genua. 
Het balletje is toen goed interna-

tionaal verder gaan rollen en met 
groot succes. We prijzen ons heel 
gelukkig dat we zo’n mooie in-
ternationale bekendheid hebben 
weten te verwerven en de inter-
nationale critici zich lovend uitla-
ten over onze uitvoeringen. Dat 
komt mede doordat we zelf on-
ze muzikale discipline hoog in 
het vaandel hebben staan, iede-
re dag weer. Dat doen we natuur-
lijk niet alleen: we zijn altijd om-
geven door de juiste mensen die 
ons hierin ondersteunen. Op de-
ze manier kunnen we onze mu-
zikale activiteiten in Europa en 
Amerika, maar ook in Azië tot in 
de uiterste perfectie uitvoeren.

Zo spelen we in maart in China en 
daarna in Japan en Korea. We zijn 
net terug uit Canada en de Ver-
enigde Staten, waar we bijvoor-
beeld optraden in Californië. We 
hadden daar succesvolle voor-
stellingen. Na al het vele reizen is 
het is altijd weer fijn om thuis te 
komen hier in Genua en even bij 
te komen. We kijken er heel erg 
uit om naar Nederland te gaan. 
We spelen voor de derde keer 
in Nederland. We komen niet al-
leen in Heemstede maar we zijn 
ook in Leiden op 29 en 30 decem-
ber. Het is echter de eerste keer 
dat we in de Oude Kerk optreden. 
Wat mooi dat dit zo’n historisch 
monument is, we zijn echt heel 
benieuwd.”

Om het spektakel compleet te 
maken en om in de Italiaanse 
sferen te blijven, verzorgt wijn-
importeur Paul Brantjes een ex-
clusieve wijnproeverij na afloop 
van het concert in de Pauwehof. 
Met natuurlijk een keur aan 
prachtige Italiaanse kwaliteits-

wijnen. Simone Gramaglia rea-
geert tevens enthousiast en trots: 
“Wat gaaf dat jullie na ons con-
cert een Italiaanse wijnproeverij 
organiseren, fantastisch!” 

Kaarten via:
www.podiaheemstede.nl. Entree: 
€19,50. Aanvang: 20.15 uur. 

Bart Jonker
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Kon. HFC sluit een prima eerste 
seizoenshelft af met een overwinning
Regio - Het pechduiveltje zat HFC 
de laatste weken een beetje in de 
weg. Ondanks veldoverwicht tij-
dens wedstrijden met ook nog 
eens behoorlijk wat kansen, werd 
er vier maal gelijkgespeeld, waar 
winst mogelijk was. Op 8 decem-
ber keerde het tij en pakte HFC 
de winst bij Rijnsburgse Boys, om 
een week later op 15 december 
thuis GVVV uit Veenendaal met 
4-0 naar huis te sturen. De ploeg 
uit Veenendaal stond maar twee 
puntjes achter op HFC. Dat zijn 
er na zaterdag dus vijf. GVVV be-
gon goed aan de wedstrijd en 
dwong HFC naar achteren. Aan-
vallend kon de ploeg, van de van 
een operatie herstellende afwe-
zige coach Niek Oosterlee ech-
ter geen vuist maken. Robin Eind-
hoven, die een plaaggeest bleek 
voor de verdediging van GVVV, 
zag eerst een schot gekeerd en 
werd even laten gevloerd. Peet 
van der Slot benutte de toege-
kende strafschop.
Gemekker tegen de scheidsrech-
ter, door GVVV-verdedigers, was 
de opmaat naar het tweede HFC-
doelpunt. Door niet op te letten 
en alleen met de scheidsrechter 
bezig te zijn kon Wessel Boer on-
gedekt blijven en de bal inkop-
pen. Na de pauze begon GVVV 

Op gewicht blijven tijdens 
feestdagen, het kan
Heemstede - Wie bang is om aan 
te komen tijdens de feestdagen 
hoeft dat niet meer te zijn. FM He-
althClub, de kleinschalige sport-
school aan de Kerklaan, komt met 
een bizarre maar gezonde aan-
bieding.
Zo kunnen alle Heemstedenaren 
die zich vanaf vandaag aanmel-
den bij de sportschool  gratis tot 
februari de sportschool uitpro-
beren. Een unieke kans om niet 
alleen tijdens de feestdagen op 
gewicht te blijven maar ook om 
eens te kijken wat de sportschool 
allemaal te bieden heeft zoals pi-
lates, yoga, fitness, zonnebank, 
fysiotherapie, personal training, 
zonnebank…

Tot 14 januari kunnen geïnteres-
seerden zich aanmelden voor de-
ze gezonde aanbieding en de ge-
hele maand januari en deels de-

cember gebruikmaken van de 
club. Na een kennismakingsge-
sprek kan iedereen, jong en oud, 
sportief aan de slag. Een team van 
deskundige trainers zal u advise-
ren, begeleiden en een trainings-
programma opstellen.

Deze gezonde aanbieding is tot 
stand gekomen vanuit diverse 
onderzoeken waaruit blijkt dat 
men tussen de 0,5 kg en 6 kg aan-
komt tijdens de feestdagen. Dat 
hoeft dus niet. “Meestal starten 
de gezonde aanbiedingen pas in 
januari, wij niet. Iedereen kan zich 
nu al aanmelden en tot februa-
ri de voordelen van onze sport-
school ervaren”, aldus Wouter 
Brans, eigenaar FM HealthClub.

Kom langs bij FM HealthClub of 
neem contact op voor meer info: 
023-54781171. 

Team FM staat klaar jou te helpen.

Heemstede - Het team GSV-
Heemstede MB1 is eerste gewor-
den in haar poule. Van de 10 wed-
strijden (40 sets) werden in to-
taal 34 sets gewonnen en slechts 
6 sets verloren. Daarmee eindig-
den zij ongeslagen bovenaan.
Het team bestaande uit Flori-
ne Driessen (aanvoerder), Maike 
Bourguignon, Anna van Twisk,
Evi Wiercx, Nadine de Vries en 
Martijn Herok raakten geduren-
de het seizoen steeds beter op el-
kaar ingespeeld. In totaal won dit 
zestal maar liefst 6 wedstrijden 

met een overtuigende 4-0. Twee 
maal noteerden zij een eindstand 
van 3-1 op het scorebord. En twee 
maal hield de tegenstander hun 
in evenwicht en eindigde de wed-
strijd in 2-2.
Het is des te meer bijzonder dat 
GSV MB1 als eerste is geëindigd, 
omdat GSV een van de kleinste 
verenigingen uit de regio is. Met 
slechts een handvol jeugdteams 
doen zij mee aan de competitie, 
in de diverse leeftijdsklassen. Het 
is mooi om te zien dat er voldoen-
de talent aanwezig blijkt te zijn. 

Na de kerstvakantie mag dit  
zestal aantreden in 1ste klasse. 
De vraag is of zij daar ook gaan 
winnen.
De meiden én de ene jongen in 
het team durven daar niet van-
uit te gaan. Ze hopen voor-
al veel te leren in de 1ste klasse. 
‘Want als je tegen betere tegen-
standers speelt, stijg je vaak ook 
boven jezelf uit. Winnen is leuk, 
maar voor ons gaat het vooral om 
ontwikkeling en groei in het vol-
leybal.’
Een mooie Olympische gedachte.

Jeugdteam GSV-Heemstede volleybalkampioen

The Vintage Store verhuist naar Cruquius
Heemstede - De Vintagestore 
gaat verhuizen uit Heemstede 
naar de woonboulevard Cruqui-
us. Na zes jaar in Heemstede ge-
vestigd te zijn, en na een lange 
‘strijd’ met de winkelstraat en ge-
meente over de activiteiten bin-
nen The Vintagestore (TVS), waar 
uiteindelijk  TVS in het gelijk werd 
gesteld, is toch besloten om de 
gemeentegrens te passeren en 
te verhuizen richting de drukke 
woonboulevard op de Cruquius. 

Daar gaat The Vintage Store weer 
verder, weliswaar in een nieuw 
aangepast concept. In de loop 

der jaren is de markt voor twee-
dehands meubels en kleding en 
andere artikelen aanzienlijk ver-
anderd. Uitsluitend mooie en een 
hoge kwaliteit bij tweedehands 
wordt tegenwoordig steeds meer 
gewaardeerd en aangekocht: Re-
sale & recycle store. Het nieuwe 
adres is Spaarneweg 75C op de 
meubelboulevard in de Cruquius 
(naast The Outlet Factory en Goes 
Serres).

Bij het nieuwe concept is het ook 
mogelijk om uw (merk)meubelen 
in consignatie neer te zetten in 
de winkel en dan zal The Vintage 

Store deze vermarkten en ver-
kopen, na verkoop vindt de ver-
deling van de opbrengst plaats. 
Ook met kleding is dat mogelijk. 
De medewerkers zijn inmiddels 
gespecialiseerd als het gaat om 
kleding en meubels beoordelen 
of een waardebepaling te doen.

Tevens is de organisatie inmid-
dels gespecialiseerd in het ontrui-
men van huis, kantoor of hotel. Er 
is een team dat zich daar volledig 
mee bezighoudt, zelfs in urgen-
te gevallen garandeert The Vin-
tage Store een ontruiming bin-
nen 24 uur! 

Tevens kunt u bij TVS terecht voor 
vrijwilligerswerk, re-integratie, 
stageprojecten (officieel leerbe-
drijf op diverse niveaus) en ande-
re werktrajecten. 

Als kleine zelfstandige kunt u bij 
hen een ruimte/showroom in een 
van de panden voorzien van uw 
spullen of activiteiten. U moet 
dan denken aan bijvoorbeeld be-
roepen als naaister, parketteur, 
schilder/kunstenaar, houtbewer-
kers, etc. Alles in overleg.

Wilt u meer informatie ontvan-
gen komt u dan gerust eens langs 
of mail: info@thevintagestore.eu. 
Tel. 023-7600440.

Kerstsamenzang 
in Bennebroek
Regio - Op zondag 23 december 
vindt er om 15.00 uur in de her-
vormde kerk te Bennebroek een 
kerstsamenzang plaats.

De organist is Ary Rijke en me-
dewerking wordt verleend door 
Elise van Doorn op dwarsfluit.

Na afloop is er gelegenheid elkaar 
te ontmoeten in het Jagershuis.
Iedereen is welkom dus neemt u 
uw buren en vrienden mee.
Binnenweg 67 te Bennebroek.

Foto: Pim Hols

te bouwen aan een kortston-
dig offensief. HFC zakte terug en 
doelman Boks moest zijn talen-
ten aanspreken om een aanslui-
tingstreffer te voorkomen. HFC 
kreeg ruimte die de oprukken-
de GVVV-verdediging liet liggen. 
De geboden ruimte was een kolf-
je naar de hand van Robin Eind-
hoven. Met zijn snelheid gaat hij 
met iedere diepe bal aan de haal. 
Nadat de GVVV-doelman Jan-
sen de bal losliet was het Wessel 
Boer die zijn tweede van de mid-
dag kon maken. Bij GVVV zak-
te de moed in de schoenen. Via 

een eigendoelpunt van Hulsbos 
werd het zelfs nog 4-0. Er deden 
zich in de tweede helft volop kan-
sen voor om verder uit te lopen, 
maar de afwerking liet te wen-
sen over. HFC zette in 16 wedstrij-
den een prima prestatie neer. Een 
mooie 6e plaats (van de 18) met 
zicht op een nog betere klasse-
ring na de winterstop. Voorlopig 
gaat het team van Gerjan Tame-
rus vakantie houden tot 12 janua-
ri, dan treft HFC VV Katwijk in het 
vissersdorp...

Eric van Westerloo

















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

28 december
  Quartetto di Cremona 4 Stradi-
varius instrumenten met wer-
ken van Mozart en Beethoven, 
20.15 uur Oude kerk. Entree: 
19,50 euro, www.podiaheem-
stede.nl

Zondag 23 december
  Kerstsamenzang in de her-
vormde kerk Bennebroek, 
15u. Na afl oop ontmoeting in 
het Jagershuis. Binnenweg 67, 
Bennebroek.

  Tekenaar Eric Coolen (bekend 
van o.a de Klare Lijn-stijl) bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 128 Heemstede. Signeert 
het Heemstede doe=spel- en 
kleurboek. 13-14.30u. Entree 
vrij.

30 december
  10.000 stappenwandeling (1,5 

▲

tot 2 uur lopen). Start achter-
kant station Heemstede-Aer-
denhout.

24 december
  Kerstsamenzang Heemstede 
met de Teisterband, 23.45 tot 
± 00.30 uur bij Kinderboerderij 
‘t Molentje. Met warme choco-
mel en glühwein.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede.
Info: www.ericcoolen.nl. 
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Recordaantal aanvragen ingediend
Meerlandenfonds maakt ook 
Heemsteedse verenigingen blij
Regio - Tijdens een feestelijk 
event in verenigingsgebouw De 
Parade van muziekvereniging 
Jeanne d’Arc in Noordwijkerhout 
waren donderdag 13 december 
alleen maar vrolijke gezichten 
te zien. Wethouders van dertien 
gemeenten uit de regio deelden 
namens het Meerlandenfonds 
cheques uit met mooie geldbe-

dragen aan vrijwilligers van ver-
enigingen en goede doelen. Ook 
Heemsteedse aanvragen zijn ge-
honoreerd. Wethouder Annelies 
van der Have mocht een aantal 
verenigingen een cheque over-
handigen. In totaal zijn acht in-
stanties in Heemstede met een 
gift blijgemaakt. Gemengd koor 
Encore: € 470,-, Heemsteeds 

Duurzamer Ondernemen: € 750,- 
& brainstorm PowerAnimals: € 
401,-, Stichting Bijenvrienden: € 
250,- KBO Heemstede: € 250,-, 
Zonnebloem Heemstede: € 220,-, 
HBC Gymnastics: € 270,40, G-Ten-
nisvereniging Smash: € 200,-.
Het Meerlandenfonds heeft dit 
jaar een recordaantal aanvragen 
ontvangen, maar liefst 343!

VVD viert 
kerst op de 
Binnenweg
Heemstede - De sneeuw zorg-
de ervoor dat de kerstmarkt op 
de Binnenweg er feeëriek uit-
zag. De VVD Heemstede richtte 
de kraam in met vlaggetjes, cho-
comel en heerlijke oliebollen.
“De VVD vindt het belangrijk 
zichtbaar te zijn in ons prachtige 
dorp, ook met sneeuw en kou”, zei 
Eveline Stam, de fractievoorzitter. 
Met het uitdelen van oliebollen 
en chocomel kom je makkelijk in 
gesprek met passanten.
De VVD-fractie kreeg sugges-
ties voor het verbeteren van de 
- onlangs gerealiseerde - over-
steekplaatsen op de Binnenweg. 
Ook waren enkele inwoners ver-

baasd dat de kerstsamenzang in 
de kerstnacht bij de pomp op de 
Raadhuisstraat dit jaar niet door 
gaat. Meerdere inwoners ga-
ven aan dat de kerstmarkt voor 
hen een mooie gelegenheid is 

de laatste kerstinkopen te doen.
Veel winkeliers in Heemstede
waren open tijdens de kerstmarkt 
afgelopen zondag en dat zorgde 
voor een heel gezellige winkel-
straat.

Kerstsamenzang Heemstede verplaatst
Heemstede - Maandag 24 de-
cember vanaf 23.45 uur is ‘de
Teisterband’ weer paraat om 
kerstliedjes te spelen die u allen 
uit volle borst kunt meezingen. 
Die traditie blijft in stand.
Maar de locatie is veranderd. De-
ze kerst speelt de kerstsamen-

zang zich niet af bij de dorps-
pomp, maar op het terrein van 
kinderboerderij ‘t Molentje in 
Heemstede (Burgemeester van 
Rappardlaan 1).
De route vanaf de molen wordt 
door de gemeente ruim voorzien 
van lichtpunten.

Wat weer wél volgens traditie ver-
loopt, is het uitdelen van glüh-
wein en warme chocolademelk. 
De teksten van de kerstliederen 
worden voorafgaand aan de sa-
menzang uitgedeeld.

U bent van harte welkom!

Als echtgenote van een 
Teisterbandlid èn burger 
van Heemstede, was ik ver-
bijsterd over het feit dat de 
Teisterband op kerstavond 
niet meer mag spelen op 
het pleintje bij Van Dam 
aan de Raadhuisstraat te 
Heemstede.

Deze traditie is al een hele 
tijd geleden begonnen ter 
hoogte van het raadhuis 
van Heemstede. De ge-
meente deelde hierbij zelfs 
glühwein uit en warme 
chocolademelk, het evene-
ment werd druk bezocht. 

Wegens de verbouwing 
van het raadhuis destijds is 
het evenement verplaatst 
naar het pleintje in de 
Raadhuisstraat ter hoogte 
van Van Dam, chocolatier.
Wat schetst mijn verbazing: 
er is hiervoor geen vergun-
ning afgegeven door de 
gemeente! De gemeen-
te wil nu dat ze dit jaar in 
wandelbos Groenendaals 
ter hoogte van de kinder-
boerderij gaan spelen.

Naar mijn mening een ver-
keerde plek! Het bos is 
moeilijk bereikbaar voor 
oudere mensen in het don-
ker en er zijn weinig par-
keerplaatsen aldaar, tenzij 
je een heel eind door het 
donker wilt lopen.

Persoonlijk ben ik van me-
ning dat de gemeente hier 
in gebreke blijft door dit 
evenement niet meer te
faciliteren. Het is een prach-
tige en unieke kersttraditie 
in Heemstede, die ook nog 
eens ruim wordt onder-
steund door Van Dam

De leden van de Teister-
band kunnen daar hun 
kostbare spullen stallen, en 
worden, net als het publiek, 
ruim getrakteerd op warme 
chocolademelk, glühwein, 
heerlijke bonbons. Het 
schept een verbondenheid 
in ons mooie dorp in deze 
donkere dagen voor kerst.
Kortom, zonde om deze 
traditie te doorbreken, een 
gemiste kans van de ge-
meente.

Helène Martens-de Klerk, 
Heemstede

LEZERSPOST

Teisterband 
verbannen 

uit de 
Raadhuisstraat

Tot mijn grote verbijstering hoorde ik dat de samenzang op 
kerstavond bij de pomp in de Raadhuisstraat niet doorgaat. 
Waarom mag deze mooie Heemsteedse traditie ineens niet 
meer blijven? 
Al sinds ik mij kan heugen werd er gezamenlijk gezongen 
voor het raadhuis in Heemstede. Toen in 2007 het raadhuis 
werd verbouwd en in de steigers stond, werd het evenement 
verplaatst naar het pleintje in de Raadhuisstraat.

Het gemeentebestuur zorgde voor de nodige verkeersaan-
passingen, de koren en de glühwein. Willem van Dam bood 
daarop zijn gastvrijheid aan en zorgde voor warme choco-
lademelk met iets lekkers erbij. De door hem aangeschafte 
sneeuwmachine maakte de kerstsfeer compleet. Een mooie 
nieuwe traditie was geboren en de samenkomst werd jaar-
lijks druk bezocht. Want wat is er mooier op kerstavond dan 
elkaar te ontmoeten, samen te zingen en je met elkaar ver-
bonden te voelen? Uit de jaarlijkse grote opkomst bleek wel 
hoezeer de inwoners van Heemstede dit waardeerden.        

Nu gaat dit moois op deze gezellige locatie niet meer door! 
Kan iemand mij uitleggen waarom?

Tiny Nijboer-Verdonkschot, voorzitter CDA Heemstede

INGEZONDEN: POLITIEK

Verdwijnt een mooie kersttraditie?

Nu in de daluren 10% korting
Ontspannen afslanken met ‘centimetergarantie’
Heemstede - Afslanken op een 
prettige en ontspannen manier, 
dat is het ideaal voor veel men-
sen. Een rustige prettige omge-
ving en met ervaren begeleiding. 
LaRiva in Heemstede werkt op 
deze manier, al na een paar be-
handelingen ervaren de dames 
en heren een opvallende verbe-
tering in hun conditie en zien zij 
hun fi guur slanker worden.

Met LaRiva is fi t en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRiva 
is het mogelijk om op een geheel 
natuurlijke wijze af te slanken, to-
taal of plaatselijk.

LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij de-
ze therapie gaat het om een com-
binatie van conditie, beweging 
en voeding. Deze methode wordt 
al ruim 40 jaar toegepast en is in-
ternationaal een groot succes. 
Daarom kan er vooraf een schrif-
telijke centimetergarantie wor-
den gegeven, omdat het werkt.

De methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. Het actie-
ve deel bestaat uit de doelgerich-
te bewegingstherapie waarmee 
men totaal of plaatselijk gaat af-
slanken. Deze bewegingsthera-
pie wordt liggend uitgevoerd in 

een warmtecabine. De warm-
te zorgt ervoor dat de spieren 
ontspannen en er met een rela-
tief lichte inspanning toch eff ec-
tief aan het fi guur gewerkt wordt. 
Omdat liggend bewegen minder 
belastend is kunnen ook men-
sen met reumatische-, rug-en/of 
gewrichtsklachten volgens deze 
methode afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de ozonzuurstof-
therapie. De ozon stimuleert de 
bloedsomloop waardoor afval-
stoff en sneller worden afgevoerd. 
De huidconditie verbetert zicht-
baar en de elasticiteit neemt toe. 
LaRiva geeft ook voedingsadvies 

om op natuurlijke wijze af te slan-
ken, maar ook om slank te blijven.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den uw wensen besproken, de 
mogelijkheden en de daarbij be-
horende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, In-
stituut voor natuurlijke fi guur-
correctie, Raadhuisstraat 27 in 
Heemstede.
Info: www.lariva.nl en 023-
5474419.
De actie ‘10% korting in de dal-
uren’ is gelding van 19 december 
t/m 30 januari. 

Happy 
New Home!
Heemstede - Home Made By_
REE wenst iedereen een warm en 
stijlvol thuis waar je in het nieu-
we jaar samen van kunt genie-
ten. “Daarom geven wij een de-
sign date met onze styliste (t.w.v. 
95 euro) weg”, aldus Home Made 
by REE.

Nieuw jaar, een nieuw thuis. Ga jij 
in 2019 verhuizen of heb jij nog 
woonwensen voor in je huidi-
ge huis? Wens je een nieuwe in-
richting van de living, meer sfeer 
in de slaapkamer of toch een fris-
se look in de keuken? Home Ma-
de By_REE in Heemstede creëert 
graag samen met jou een ‘hap-
py new home’. Hang jouw woon-
wens in de feestmaand december 
in de kerstboom in de winkeleta-
lage aan de Binnenweg 89-91 of 
deel je wens op de site en maak 
kans op een design date t.w.v. 95 
euro. Tijdens deze date ga je sa-
men met een van de interieursty-
listen op zoek naar de woonstijl 
die het beste bij jou past. “Wij wil-
len graag weten wat jij een mooi 
interieur vindt, maar vinden het 
net zo belangrijk om te horen 

welke persoonlijke woonwensen 
jij hebt. Dit inspirerende interi-
euradvies kan plaatsvinden in de 
winkel of gewoon bij je thuis. Het 
kleur,- en materiaaladvies wordt 
gepresenteerd in een persoon-
lijk aankoopadvies. REE wenst jou 
een happy new home!”

Home Made By_REE. Binnenweg 
89-91, Heemstede. Site:
www.homemadeby-ree.nl.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook 
via WhatsApp 
0610987687

Volg ons op 
Facebook en Twitter

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

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

Nieuw voorstel proef afvalinzameling 
Merlenhoven

Twee keer Kerstsamenzang bij 
kinderboerderij in Groenendaal

Tentoonstellingen raadhuis

Op 8 december praatte wethouder Annelies 
ten Have samen met medewerkers van 
gemeente en betrokken bewoners in de 
wijk Merlenhoven in Heemstede over de 
nieuwe proef met afvalinzameling. Er ligt nu 
een voorstel van een klankbordgroep uit de 
wijk waarin het plastic (inclusief metaal en 
drinkpakken) aan huis wordt opgehaald. Het 
kleine beetje restafval dat overblijft moet, net 
als glas en papier, worden weggebracht naar 
containers in de wijk. 

Lees meer over dit voorstel op 
www.heemstede.nl/steedsminderafval.

Burgerzaal
Tot eind januari 2019 exposeren fotografes 
Astrid van Domselaar-van Ispelen en Marisca 
van der Eem-Wildschut hun veelzijdige werken.

Publiekshal
Tot en met 25 januari 2019 exposeert illustrator 
Eric J. Coolen zijn reeks ‘Heemstede in klare lijn’-

illustraties. Zo zijn onder andere Plein1, 
de watertoren en het verdwenen ‘Centrum 
111 de Sneeuwbal’ te zien.

Alle werken zijn te zien tijdens openingstijden. 
Hou er rekening mee dat de expositieruimtes 
ook bezet kunnen zijn voor bijeenkomsten 
en/of vergaderingen.

De organisatie van de traditionele 
Kerstsamenzang Heemstede is dit jaar anders 
van opzet. Naast een andere zanglocatie, zijn 
er 2 edities van dit populaire evenement. 
Beide zijn georganiseerd door Stichting 
Vrienden kinderboerderij Heemstede. 
Op speciaal verzoek is er nu ook een ‘vroege’ 
editie voor kinderen en hun ouders. 
De evenementen vinden plaats op het plein 

van de kinderboerderij aan de Burgemeester 
van Rappardlaan 1 in Groenendaal.

Kerstsamenzang voor kinderen 
en familie
Op zaterdag 22 december 2018 van 
19.00-20.00 uur ben je welkom met je familie. 
Onder begeleiding van orkest Jong Da Capo 
uit Lisse zing je de kerstvakantie in. Kijk bij 
Evenementen op www.facebook.com/
Kinderboerderij.groenendaal

Traditionele samenzang op 
Kerstavond
Op maandag 24 december 2018 vanaf 
23.45 uur ben je van harte welkom bij 
de kinderboerderij. Net als voorgaande 
jaren speelt de Teisterband de bekende 
kerstliederen. De liedteksten worden 
voorafgaand aan de Kerstsamenzang 
uitgedeeld. Meelezen op je smartphone of 
tablet kan natuurlijk ook. Download de tekst 
via www.heemstede.nl/kerstzang

Aan de slag als vrijwilliger 
in Heemstede
Vacature Top 3
Administratieve hulp voor 
Stichting Knu� eldier
Vrijwilligers van Stichting Knuff eldier 
brengen met hun hond, kat of konijn 
bezoeken aan ouderen in verschillende 
zorginstellingen in Heemstede en Haarlem. 
We zoeken administratieve hulp voor 
bijvoorbeeld het maken van de roosters voor 
de knuff elbezoeken. Ben je handig op de 
computer en heb je ervaring met Excel en 
WhatsApp dan zien we je graag in ons team!

Maatje voor 13-jarige jongen 
met een beperking
Met deze ondernemende, ondeugende 
jongen van 13 hoef je je niet te vervelen. In 
het weekend of door de weeks op woensdag 
(na 15.30 uur) gezellig samen gaan lezen 
en schrijven of er even op uit. Ben je tussen 
de 30-35 jaar, geduldig, rustig van aard en 
ondernemend, dan zoeken we jou!

Taalcoaches
Ben jij die taalcoach die vluchtelingen wil 
helpen met onze taal? Naast het volgen van 
een cursus Nederlands is er grote behoefte 
aan het oefenen van de taal en het helpen bij 
huiswerk. Je kunt ze hierbij ondersteunen! 

Meer weten?
spreeku.: maandag t/m donderdag 
 van 9.00-12.00 uur
 Let op: tijdens de kerstvakantie 
 zijn wij gesloten.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.wehelpen.nl/heemstede
e-mail:  heemstede@wehelpen.nl

Wij wensen u � jne feestdagen!

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

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

weekmarkt op 26 december vervalt.
- 31 december (Oudejaarsdag) 
 vanaf 13.00 uur.
- 1 januari 
 (Nieuwjaarsdag)

Op woensdag 
2 januari 
zijn we open 
om 10.00 uur.



Gratis mediaspreekuur Bibliotheek
Heemstede - Altijd al willen we-
ten hoe een iPad, smartphone of 
e-reader werkt? Vanaf nu kun je 
hiervoor terecht bij het gratis me-
diaspreekuur in de Bibliotheek 
Heemstede (Julianaplein 1). El-
ke vrijdag van 14.00 tot 15.30 uur 
kun je uitleg krijgen over nieuwe 
media, maar ook over wat Twit-
ter, een weblog of Facebook nu 
is. Of hoe je zoekt op het internet 
en weet dat de informatie die je 
gevonden hebt betrouwbaar is. 

Maar ook hoe je zoekt in de ca-
talogus van de Bibliotheek en je 
boeken verlengt of hoe je een e-
book leent. Een afspraak maken is 
niet nodig. 

In andere vestigingen van de 
Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land worden ook mediaspreek-
uren gehouden. Bekijk de web-
site www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl voor locaties en tij-
den. Iedere tweede donderdag 

van de maand is het Mediacafé in 
de Bibliotheek Heemstede. Hier 
krijg je antwoord op je vragen 
over het gebruik van je tablet en 
smartphone van vrijwilligers van 
Wij Heemstede. Ook leer je van 
elkaars vragen en antwoorden. 
Boeken over tablet- en smartp-
honegebruik liggen ter inzage en 
kunnen ook worden geleend. Ie-
dere tweede donderdag van de 
maand, van 13.30 tot 15.30 uur. 
Gratis toegang.

Uilenballen pluizen op 
Kom In Mijn Tuin
Heemstede - Op vrijdag 4 janua-
ri is er een workshop uilenballen 
pluizen in het tuinhuis van Kom 
In Mijn Tuin. Met deze bezigheid 
wordt gekeken wat uilen eten, 
dus welke botjes zijn er te vinden 
in zo’n bal?
Al het materiaal is aanwezig en de 
workshop is bedoeld voor basis-
schoolkinderen en hun ouders/
grootouders.

De workshop duurt van 14.00 tot 
15.30 uur en de locatie is het Tuin-
huis van Kom In Mijn Tuin, He-
renweg 18, Heemstede, ingang 
Groenendaalse Bos, tegenover de 
Manpadslaan.

Opgeven kan via info@komin-
mijntuin.com of 023-5282651 
(Mik van der Bor).

Omgevingsvergunningen

Verwijdering 
aanhangwagen 
Eykmanlaan

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Binnenweg 104, het vervangen van 

lichtreclame, wabonummer 351906, 
ontvangen 3 december 2018

- Broeder Josephlaan 1, een aanbouw met 
terras en dakopbouw, wabonummer 
352856, ontvangen 5 december 2018

- Cruquiusweg 37, plaatsen tijdelijk 
reclamedoek (8 weken, van 2 januari 2019 
t/m 13 februari 2019), wabonummer 
353932, ontvangen 4 december 2018

- Franz Schubertlaan 56, het uitbreiden 
van een woonhuis, vergroten dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, diverse interne 
doorbraken, wabonummer 353506, 
ontvangen 6 december 2018

- Glipperweg 9, het aanleggen van een pad, 
wabonummer 351929, ontvangen 

 3 december 2018
- Glipperweg 29, het uitbreiden van de 

eerste verdieping, wabonummer 352648, 
ontvangen 4 december 2018

- Mr. S. van Houtenstraat 3, het uitbreiden 
van een woonhuis, wabonummer 351491, 
ontvangen 30 november 2018. De aanvraag 
is niet in behandeling genomen omdat de 
uitbreiding vergunningvrij is.

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Ankerkade 3, een wijziging van de lamellen 

bij appartementencomplex Havendreef, 
revisie op eerder verleende vergunning, 
wabonummer 348195, verzonden 10 
december 2018

- Herenweg ter hoogte van 8, het kappen van 
2 bomen, wabonummer 349167, verzonden 
13 december 2018

- Roemer Visscherplein 3, het doorbreken van 
een muur tussen woonkamer en keuken, 
wabonummer 349907, verzonden 

 13 december 2018
- Romeinlaan 1, het verhogen van de nok, 

wabonummer 345983, verzonden 
 13 december 2018
- Spinozalaan tegen nr. 2, het plaatsen van een 

stalling voor een driewielfiets, wabonummer 
351113, verzonden 11 december 2018

- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 345848, 
verzonden 13 december 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 

in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Geweigerde omgevingsvergunning
- Linge 44, het plaatsen van een dakkapel op 

het voorgeveldakvlak, wabonummer 345848, 
verzonden 13 december 2018

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Manpadslaan 5, het uitbreiden van een 

woonhuis met een tuinkamer, wabonummer 
345117, ontvangen 7 november 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van verlichte 
gevelletters boven de entree, wabonummer 
345888 , ontvangen 11 november 2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor deze 
aanvragen de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.

De buitengewoon opsporingsambtenaren 
van bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede hebben op 24 november 2018 
het volgende voertuig aangetroffen op de 
parkeerplaats Eykmanlaan, ter hoogte van 
Huizingalaan 59:
- een witte gesloten aanhanger, 
 merk niet zichtbaar. 

In artikel 5:6, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat 
het verboden is een voertuig, dat voor 
recreatie of anderszins voor andere dan 
verkeersdoeleinden wordt gebruikt, langer 
dan op drie achtereenvolgende dagen te 
plaatsen of te hebben op een door het college 
aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel 
buitensporig is met het oog op de verdeling 
van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is 
voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Bestuursdwang
Bovengenoemde aanhangwagen is op 
12 december 2018 voorzien van een 
beschikking. De eigenaar krijgt tot en met 
26 december 2018 de gelegenheid zijn 
aanhangwagen van de openbare weg te 
verwijderen. De aanhangwagen mag dus 
niet verplaatst meer worden naar een andere 
plek op de openbare weg. Als de betreffende 
aanhangwagen binnen deze termijn niet is 
verwijderd, wordt deze in opdracht van het 
college van burgemeester en wethouders 
verwijderd en voor een periode van maximaal 
13 weken opgeslagen.Binnen die periode kan 
de eigenaar de aanhangwagen ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Hebt u 
vragen over deze publicatie, neem dan contact 
op met bureau Handhaving via het algemene 
telefoonnummer 14 023.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gewijzigde Bouwverordening
Op 1 november 2018 heeft de raad het Besluit 
wijziging bouwverordening vastgesteld. 
Deze wijziging is op 8 november 2018 
in werking getreden. 

Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2019
Op 4 december 2018 heeft het college het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2019 vastgesteld. Dit Besluit 
treedt in werking op 1 januari 2019. 

Het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
Heemstede 2018 is hiermee vervallen.

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

Kerstviering Groenendaal
Op 30 november 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan de Bosch en 
Hovenschool, voor het houden van een 
kerstviering in wandelbos Groenendaal op 
19 december 2018 van 18.30 tot 20.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 

de Burgemeester van Rappardlaan (tussen 
Sparrenlaan en parkeerterrein restaurant 
Groenendaal) af te sluiten op 19 december 
2018 van 17.00 tot 20.30 uur.

Kunst- en brocantemarkt 
Jan van Goyenstraat
Op 11 december 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van 
de Algemene Plaatselijke Verordening, 
een vergunning te verlenen aan de 
Winkeliersvereniging Jan van Goyen voor het 

houden van een kunstmarkt op 2 juni 2019 van 
11.00 tot 17.00 uur in de Jan van Goyenstraat.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer, toestemming gegeven de Jan van 
Goyenstraat op 2 juni 2019 af te sluiten tussen 
07.00 en 18.00 uur.

Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 5485607.

Nieuwe regelgeving

Evenementen




