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In teken(en) van Serious Request: 

Burgemeester Heeremans 
veelzijdig weergegeven
Heemstede – Afgelopen don-
derdag was een kunstzinnig uur-
tje in de historische tekenzaal 
van de Waag in Haarlem. Daar 
hebben diverse kunstenaars de 
kans gekregen om op hun ei-
gen creatieve wijze en met ver-
schillende teken- en schilderma-
terialen burgemeester Marianne 
Heeremans te portretteren. Dit 
alles in het teken van de actie 
Serious Request. De portretactie 
voor Serious Request was geor-
ganiseerd door KZOD (Kunst zij 
ons doel), in het kader van het 
thema ‘Wat we niet willen zien’.

Het portretteren viel echter niet 
mee voor zowel Mevrouw Hee-
remans als de kunstenaars. De 

kunstenaars hadden ruim een 
uur de tijd de burgemeester van 
Heemstede, die model stond, zo 
goed mogelijk weer te geven. 
Dit betekende dat van Marian-
ne Heeremans verlangd werd 
vrij lang in dezelfde houding te 
blijven zitten. Best moeilijk en 
zwaar dus. Er werd tussendoor 
wel even een korte pauze inge-
last van een minuut of vijf.  On-
der tijdsdruk, maar binnen een 
roes van creatieve expressie 
en verschillende stijlen, heb-
ben kunstenaars Anna Fokkema, 
Joke Kokkelkoren, Walter van 
Dieren, Barbara Schroeder, Co-
ra Verhoog, Ad van Luijk en Vera 
Bruggeman alles op alles gezet 
om hun eigen interpretatie van 

de Heemsteedse burgemeester 
te geven. Na afl oop bekeek Ma-
rianne Heeremans met een kriti-
sche blik naar het eindresultaat 
en gaf ook eerlijk aan in welke 
portretten zij zich wel en in min-
dere mate herkende.

Na de portretsessie met me-
vrouw Heeremans, kon iedereen 
die dat wilde tegen een bijdrage 
van 20 tot 75 euro zich laten por-
tretteren. Dit kan nog tot en met 
woensdag 24 december. Alle in-
komsten komen ten goede aan 
Serious Request.
Meer informatie op www.kzod.
nl, Facebook Kunst.zijonsdoel en 
www.seriousrequest.3fm.nl. 
Bart Jonker
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Flashmob Crayenesterschool met Giel Beelen
Heemstede – Het Rode Kruis gaf wel twintig 
gastlessen in de klassen van scholen in de re-
gio en ook op de Crayensesterschool. Ali Mul-
der, vrijwilligster bij het Rode Kruis Haarlem, zelf 
ooit juf op de Crayenesterschool, stond nu weer 
voor de klas als vrijwilliger om de kinderen te ver-
tellen over het Rode Kruis. Vooral schrikken de 
kinderen dan van de werkelijkheid in confl ictlan-
den. Je ziet wel eens wat op TV of je leest iets 
in de krant, maar deze confrontatie is behoorlijk. 
Dan is er nog niet eens gesproken over de vrou-
wen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel 
geweld. Misschien waren ze daarom vrijdag te-
gen het middaguur zo gemotiveerd om het inge-
studeerde dansje te vertonen op de speelplaats, 

waar veel ouders, opa`s en oma`s met centen op-
geroepen waren om geld te geven voor Serious 
Request. Of was het toch Giel Beelen in zijn ro-
ze ‘Kom in Aktie’ kostuum met de Super G op de 
borst, de super Giel? die met het dansje meedeed 
en een snelle leerling bleek. Hij kreeg een gou-
den strohoed van een leerling van groep 8 in zijn 
handen gedrukt en begon na het dansje geld in 
te zamelen. Giel Beelen, als jochie ooit Heemste-
denaar, genoot van zijn optreden en vertelde dat 
hij buiten het Glazen Huis nog meer kon beteke-
nen voor dat goede doel. Hij bedoelde natuur-
lijk geld ophalen voor Serious Request. Er werd 
spontaan en gul gegeven!
Ton van den Brink

KOZIJNEN 
NODIG?

DAKKAPEL 
NODIG?

Vondelweg 540
2026 BH  HAARLEM 

023-538 22 77
www.vandervlugt.nl

* vraag naar de voorwaarden

NODIG?
NU 6% BTW*

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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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
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Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
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Verspreiding en
bezorgklachten:
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Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
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Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
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OplagE: 15.375

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

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

Het Trefpunt
Kerstavond: ds. M.J. Wattel 
(Hoofddorp) : 21.00 uur
Na de viering glühwein en 
kerstbrood.                                                 
 
Eerste Kerstdag:  ds. J. Nak-
Visser
De cantorij, de Liturgiegroep 
Bennebroek o.l.v. Addy Alberts            
Marielle Castelein en Marcel 
Stokkel: dwarsfl uit 
Kom in de Kring en Jeugdvie-
ring 
 
Zondag 28 december: dr. A. 
Wessels (Amstelveen)
Gezamenlijke dienst met 
Heemstede/ Kindercafé.

Zie ook www.pkntrefpunt.nl 

PKN Heemstede
Woensdag 24 december 2014
Kerstavond
Oude Kerk: 17.30 uur. Kinder-
kerstfeest. Crèche voor kinde-
ren tot 4 jaar
Oude Kerk: 22.00 uur. ds. P.I.C. 
Terpstra, m.m.v. de cantorij.

Donderdag 25 december 2014
Eerste Kerstdag
Oude Kerk: ds. A. Molendijk. 

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Woensdag 24 december, 
kerstnachtdienst aanvang 
20:00 uur. Kinderen van harte 
welkom! Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge

Donderdag 25 december, 1e 
kerstdag aanvang 10:00 uur. 
Met medewerking van het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra Mizée

Zondag 28 december, aan-
vang 10:00 uur. Voorganger 
Ds. M.A. Smalbrugge

www.adventskerk.com

Onbekend Heemstede
Wilhelminaplein toen en nu (5)

Helaas staat het pand alweer 
een tijd leeg, maar ook Wilhel-
minaplein 15 heeft een winkel-
geschiedenis.

Dankbaar gebruik makend van 
de Facebookpagina’s “Nos-
talgisch Heemstede”, “Je bent 
Heemstedenaar als…..” en het 
NHA koppelen we de foto’s van 
toen met de situatie van nu.
Ook van persoonlijke archieven 
maken we gebruik en zullen dat 
aangeven.

Wilhelminaplein heeft verschil-
lende winkeliers gehuisvest. De 
toenfoto toont het pand in 1967 
(foto NHA), toen hier de manu-
facturen-zaak de Regt gehuis-
vest was.
Al in 1930 komen we de naam 
“fa Gz. De Regt” tegen. Dit we-
ten we a.d.h.v. advertenties van 
Nanco Roos. Verder hebben
er diverse drankenwinkels ge-
zeten, zoals De Drankenier; 
Drankenhandel de Wit, “De Slij-
terij van Heemstede werd op
25 juli 2012 ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel en als 
laatste zat Mitra Slijterij er in.
We zouden graag de exacte data 
willen hebben.

Heeft u nog meer foto’s of infor-
matie dan kunt u mailen naar de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (webmas-
ter@hv-hb.nl) of bezorgen bij 
het kantoor van De Heemsteder, 

Camplaan 35. Wij zorgen er dan 
voor dat de foto gescand wordt, 
u krijgt het origineel terug.

Vertel uw verhaal erbij en mis-
schien hebben andere lezers 
wel aanvullingen. Zo proberen 
we alle winkeltjes op een rijtje te 
krijgen.

Om ons huis gedurende deze 
donkere dagen kerstsfeer te ver-
lenen, zetten velen een kerst-
boom neer en versieren huis en 
tuin met takken van coniferen en 
specifi eke tuinplanten. Eén daar-
van is de kerstroos (Hellebo-
rus niger). Deze populaire plant 
die met kerst kortstondig in de 
huiskamer mag vertoeven, maar 
die buiten in onze tuin veel beter
gedijt, heeft ook een donkere 
kant.
Zo doet het verhaal de ronde dat 
de kerstroos in 323 Voor Christus 
mogelijk de dood van Alexander 

de Grote heeft veroorzaakt. Zijn 
lijfartsen gebruikten een extract 
van de bladeren om de depres-
sies van de wereldveroveraar te 
bestrijden. Daardoor voelde hij 
zich zo goed, dat hij naar alle 
waarschijnlijkheid de dagelijkse 
dosis liet verhogen. Zo zou het 
magische kruid dat zijn depres-
sies doorbrak en hem de kracht 
gaf een wereldrijk te stichten, 
hem uiteindelijk fataal worden.

Het vergaren van de bladeren  
van de kerstroos was, naar men 
dacht een gevaarlijke onderne-

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige 
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinlief-
hebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over al-
les op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.

ming, aangezien men veronder-
stelde dat de plant kwaadaar-
dig was.
Volgens Plinius de Oude (23/79 
v/Chr.) trokken  verzamelaars 
een cirkel rond de plant en vroe-
gen de goden toestemming om 
de plant uit de grond te halen.
In de Middeleeuwen werd een 
extract van de bladeren gebruikt 
om onzichtbaar te worden en op 
deze wijze onheil aan te richten.

Gelukkig hebben deze negatieve 
connotaties de populariteit van 
de kerstroos niet aangetast en 
kunnen we haar met veel plezier 
toepassen om onze huizen en 
tuinen met kerst en lang daarna 
sfeer te geven.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

Voor de tuinliefhebbers…

De vloek
van de kerstroos

Crèche voor kinderen tot 4 jaar 
en Kinderkring voor kinderen 
van 4 tot 12 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl
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Basisschool De Evenaar treedt op 
voor kinderboerderij ’t Molentje!
Heemstede - In de week van 
maandag 15 t/m vrijdag 19 de-
cember werden er in de hal van 
basisschool De Evenaar optre-
dens gehouden voor het goede 
doel.  Deze optredens vormen 
al jaren een traditie binnen de 
feestperiode die  op school ge-
houden wordt. 
De school  start de feestelijke tijd  
met het maken van lampions tij-
dens de Lampionnenfabriek 
in november, waarbij er in alle 
groepen tegelijkertijd een mooie 
lampion gemaakt wordt. Uitzon-
dering hierop vormen de groe-

pen 7 en 8. De kinderen van de 
bovenbouw mogen namelijk een 
pompoen uithollen en versieren.
In december werd  het Sinter-
klaasfeest gevierd met spelle-
tjescircuits voor de onderbouw 
en surprises voor de bovenbouw. 
Sinterklaas kwam met 2 Zwarte 
Pieten op bezoek. De weken na 
Sinterklaas staan in het teken 
van Kerstmis.
De laatste dag voor de kerstva-
kantie wordt gevierd met een 
sfeervol kerstontbijt, waarbij elk 
kind voor een ander kind een 
ontbijtje maakt in een mooi ver-

sierde Kerstdoos. In de week 
voorafgaande aan het ontbijt 
worden er elke ochtend in de 
hal van 8.15 tot 8.30 Kerstop-
tredens gehouden. Er werden 
liedjes gezongen, dansjes ge-
daan en prachtige muziekstuk-
ken gespeeld op piano, blokfluit 
en drumstel!

Werd er voorgaande jaren ge-
speeld voor KIKA en giro 555, 
dit jaar gaat de opbrengst naar 
kinderboerderij ’t Molentje! Zij 
kunnen het extra geld vast goed 
gebruiken!

‘Haal niet de vaste 
vertrouwde thuishulp weg’

In uw krant van 10 december j.l. staat een artikel van de heer Eric 
van Westerloo over de zorgtaken van Gemeente Heemstede.

Daarin schrijft hij): ”Dus: op 1 januari niet opeens een vreemde 
voor de deur.” Dit klopt niet. Onze vertrouwde thuishulp van Viva 
deelde ons verleden week mee dat zij op 1 januari a.s. niet meer 
bij ons komt! Wij wisten niet wat we hoorden. Wij schrokken erg 
van dit bericht.

Zij gaat binnen dezelfde instelling bij andere cliënten werken net 
als haar collega’s. Dit vinden wij uiteraard zeer verdrietig. Ik heb 
vragen gesteld aan de gemeente en aan Viva zelf. De gemeente 
kan hier niets aan doen. Elke thuiszorginstelling bepaalt zelf haar/
zijn eigen beleid. Viva bevestigde mij na een telefoontje mijner-
zijds, dat het inderdaad zo is dat alle medewerkers andere cliën-
ten krijgen. Dit in verband met de bezuinigingen.

Ook ben ik bij het Loket Heemstede geweest, die dezelfde mor-
gen meerdere klachten hadden binnengekregen.

Intussen is een brief van de thuiszorginstelling Viva binnenge- 
komen waarin men uitlegt wat de bedoeling is. Er komt iemand 
bekijken of en hoeveel huishoudelijke hulp wij nog nodig heb-
ben als alle andere ‘hulpbronnen’ aangeboord zijn! Tel uit je winst! 
Gaan wij met ‘het overblijfsel’ (als er dan nog iets ‘over’ is tenmin-
ste) akkoord dan mogen wij een contract ondertekenen.

Bij het Loket Heemstede en ook via anderen hoorde ik dat Viva 
de enige thuiszorginstelling is die de vaste vertrouwde hulp weg-
haalt en eventueel iemand anders stuurt. Dat er veranderingen 
komen wisten wij al langere tijd maar haal dan niet ook nog eens 
de vaste vertrouwde hulp weg zodat er, als je ‘in de prijzen valt’ 
dus wél ‘een vreemde voor de deur staat’ in januari 2015. Dit in 
tegenstelling tot het artikel in uw editie van vorige week!
G. Loenen, Timorstraat 2, Heemstede

INGEZONDEN

Van den Putten ERA Makelaars/Taxateurs O.G. 
wederom winnaar Klanttevredenheidsprijs 2014
Heemstede - Dinsdag 16 
december is tijdens de 
ERA-kerstborrel het kan-
toor van Van den Putten ERA 
Makelaars te Heemstede we-
derom uitgeroepen tot win-
naar van de ERA Award 2014 
in de categorie klanttevre-
denheid. 

“Ondanks dat wij niet zo’n groot 
kantoor (7 medewerkers) zijn 
maar wel een van de oudste 
kantoren hier in Heemstede is 
het toch telkens weer een eer 
om zo’n prijs in ontvangst te mo-
gen nemen. Wij zijn onze cliën-
ten dan ook zeer dankbaar voor 
deze geweldige en positieve be-

oordelingen welke toch telkens 
weer spannend zijn om te lezen 
hoe de opdrachtgever(s) jouw 
dienstverlening hebben ervaren. 
Daar doe je het toch uit einde-
lijk allemaal voor”, aldus de reac-
tie van Van den Putten.
In het kader van de in ontvangst-
name van deze bijzondere prijs 
heeft het kantoor bedacht dat de 
eerste 14 opdrachtgevers (Klant-
tevredenheidsaward 2014) die 
hun woning in de maand janu-
ari 2015 bij Van den Putten in de 
verkoop geven, wanneer de wo-
ning daadwerkelijk is verkocht, 
bij de overdracht van hun wo-
ning een leuke attentie ontvan-
gen. Wat deze attentie inhoudt, 
wordt nog even geheim gehou-
den. 
Uiteraard kunt u op het kantoor 
altijd een gratis waardebepaling 
voor uw woning krijgen. 
Het Team van Van den Put-
ten ERA Makelaars begroet u 
graag aan de Bronsteeweg 45 te 
Heemstede.

Een kunstwerk zonder titel, gemaakt door Willem Snitker. Snitker is 
eigenlijk schilder, maar verlaat deze kunstvorm ook regelmatig om 
andere dingen te doen. Dit beeld is door hem geschonken aan de 
Gemeente. Het staat sinds 1983 bij de ingang van Sportpark Groenen-
daal en is gemaakt van staal.
Remco van den Berg   

KUNST HEEMSTEDE

in
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Vincent van Dijk: “Fotograferen 
is van kleins af aan al mijn hob-
by. Toen ik een jaar of 11 was, fo-
tografeerde ik met de analoge 
camera van mijn moeder op ver-
jaardagen en feestjes. Het was 
voor mij al vroeg duidelijk dat 
ik fotograaf wilde worden, dus 
ging ik naar de Fotovakschool 
in Amsterdam. Tijdens deze op-
leiding vond ik het hartstikke 
leuk om foto’s te maken. Behal-
ve het fotograferen van verplich-
te opdrachten, dat ontnam mij 
een beetje het plezier in het fo-
tograferen. Ik heb wel de studie 
afgemaakt en deed ook nog een 
detailhandelsopleiding. Tijdens 
mijn studie had ik een bijbaan bij 
Dixons in de Cronjéstraat. Daar 
werkte ik op de camera-afdeling, 

die mij ook het meeste aansprak: 
daarin wilde ik verder. Ik ben 
toen gaan werken bij Foto En-
gel. Eerst werkte ik in hun filiaal 
in Amsterdam, daarna in Heem-
stede. Ik heb zo’n 5 jaar bij Foto 
Engel gewerkt. Ik had het begin-
nen van een eigen fotozaak ech-
ter altijd al in mijn achterhoofd. 
Mijn achtergrond van Fotovak-
school en detailhandel was daar 
geknipt voor: deze twee werel-
den komen op dit punt tezamen. 
Uiteindelijk is fotograferen mijn 
hobby die ik in de winkel ver-
koop.
Een goede fotospeciaalzaak is 
heel belangrijk. Er is persoon-
lijk contact en aandacht voor de 
klant, die op alle gebied goed 
geadviseerd wordt. Niet alleen 

Heemstede – Mooie momenten leg je vast in de fotografie, 
waarvan de digitale techniek de laatste jaren in een stroom-
versnelling is geraakt. Deze techniek is zelfs tot de mobiele te-
lefoon doorgedrongen, waarmee je tegenwoordig kiekjes en 
videobeelden van een behoorlijke kwaliteit kunt maken. Toch 
is fotograferen nog een echt specialistisch vak. Met de komst 
van Foto Vincent van Dijk is Heemstede een professionele 
fotozaak rijker, waar iedereen voor een goed en persoon-
lijk advies terecht kan. Aan de prachtige avondfoto’s van het 
raadhuis in Heemstede en de Grote Kerk in Haarlem die trots 
in de winkel prijken, kun je zien dat Vincent het vak fotogra-
fie verstaat.

op cameragebied, maar ook met 
de foto’s zelf en de verkoop van 
fotolijsten. Ik zie ook een dui-
delijk verschil tussen Amster-
dam en Heemstede. Ik merkte 
dat toen ik in Amsterdam werk-
te, het accent veel meer lag op 
de verkoop van camera’s. Hier in 
Heemstede willen klanten graag 
advies op het gebied van fotolijs-
ten. In de nabije toekomst kun-
nen deze lijsten ook op de ge-
wenste maat gemaakt worden.  
Dit duurt normaal een week, 
maar een spoedopdracht is altijd 
bespreekbaar. Daarnaast bied ik 
canvasbedrukkingen, het maken 
van complete fotoboeken en heb 
ik veel fotoaccessoires op voor-
raad. En mocht er onverhoopt 
iets niet zijn dan kan dit besteld 
worden en heb ik dit snel in huis. 
Ook vergrotingen van het for-
maat 70 bij 100  zijn bij mij mo-
gelijk, zelfs vanaf foto’s die ge-
maakt zijn met de smartphone”, 
aldus Vincent van Dijk.

Foto Vincent van Dijk, Binnen-
weg 137 in Heemstede, tel. 023-
5769042. Meer informatie op 
www.fotovincentvandijk.nl en 
zijn Facebookpagina.
Bart Jonker

Burgemeester in de bres voor 
behoud politiezorg in Heemstede
Heemstede - Berichten dat een 
groot aantal politiebureaus in 
Nederland gesloten wordt, be-
reikten ook Heemstede. Heem-
stede blijkt niet te ontkomen aan 
opheffing van het huidige poli-
tiebureau aan de Kerklaan. Op 
vragen vanuit de gemeenteraad 
gaf burgemeester Heeremans 
tekst en uitleg. Als verantwoor-
delijke voor de openbare orde 
en veiligheid maakt zij zich sterk 
voor het behoud van een goede 
politiezorg.

Heemstede maakt deel uit van 
het basisteam Kennemerkust. Dit 
is een voortzetting van het voor-
malige team Duinrand. Naast 
Zandvoort, waar de hoofdvesti-
ging komt, levert Kennemerkust 
politiezorg in Bloemendaal en 
Heemstede. Het huidige Heem-
steedse kantoor aan de Kerklaan 
gaat op termijn verdwijnen. De 
burgemeester heeft in het over-
leg binnen de veiligheidsdrie-
hoek (Officier van justitie, po-
litiechef en de burgemeester) 
haar wensen ten aanzien van 
Heemstede kenbaar gemaakt. 
De eerste burger van Heemstede 
wenst dat er sowieso een vesti-
ging in Heemstede blijft voor de 
volgende taken: Het fysiek doen 
van aangifte, de uitvalsbasis voor 

de wijkagenten en noodhulp en 
een steunpunt bij calamiteiten. 
Mevrouw Heeremans zelf noemt 
het gewenste bureau een neven-
vestiging. Na 2016 gaat het hui-
dige bureau vrijwel zeker dicht 
en wordt het pand verkocht of 
krijgt het een andere functie. Er 
was even sprake van dat er ook 
op het Raadhuis digitaal aangif-
te gedaan kon worden, maar dit 

bleek niet haalbaar. Er wordt ge-
zocht naar een geschikte loca-
tie waar de Heemsteedse po-
litiepost onderdak kan vinden. 
De gemeenteraad was tevre-
den over de uitleg van de burge-
meester en heeft er vertrouwen 
in dat zij pal blijft staan voor een 
adequate politiezorg in Heem-
stede.
Eric van Westerloo

Verlies is niet zozeer
loslaten, maar anders leren 

vasthouden

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

De huizen waarin je als uit-
vaartbegeleidster komt zijn 
heel divers, maar dat geldt 
zeker ook voor de situaties en 
de mens. Niet één familie of 
uitvaartbespreking is dezelf-
de en verdriet is niet te meten 
aan de hoeveelheid tranen 
die vloeien.
De verhalen die worden ver-
teld zijn vaak warm en soms 
zelfs grappig, maar soms ook 
vervuld met schuldgevoel. 
Anekdotes worden met el-
kaar uitgewisseld, herinne-
ringen gedeeld en vaak leidt 
dat tot heel warme gesprek-
ken. Een mens in rouw echter 
maakt verschillende stadia 
door. Natuurlijk zijn de om-
standigheden van de gebeur-
tenissen wel heel bepalend 
hierin.
Liefhebbenden kunnen 
kwaad zijn, verdrietig, teleur-
gesteld, wanhopig, verloren, 
cynisch en zelfs agressief. 
Maar toch ook is er altijd 
wel een moment van humor. 
Hoe clichè ook: Rouwen doe 
je toch echt met een lach en 
een traan. Als mensen zich 
verontschuldigen voor een 
uit-de-hand-gelopen lachbui 
herinner ik ze graag hier-
aan. Zelf ben ik altijd wel blij 

voor de familie als ze het zo 
kan beleven, want het delen 
in verdriet maakt dat er weer 
een stukje wordt afgesloten 
in een rouwproces. Onlangs 
sprak Prof dr. Manu Keirse 
tijdens de lezing die we or-
ganiseerde. Hij beaamde nog 
maar eens dat voor omgaan 
met rouw geen vast patroon 
noch vast tijdspad is. Wel van 
belang is het met elkaar de-
len van pijn, herinneringen en 
ook schuldgevoelens.
Je hoeft niet schuldig te zijn 
om je schuldig te voelen, al-
dus Manu. Blijf naar elkaar 
luisteren naar elkaar en be-
grip tonen. En vergeet vooral 
niet om (jonge) kinderen be-
trekken.
Zij kunnen zich ongehoord 
voelen. Patty-Lou Leenheer - 
Brokking & Bokslag Uitvaart-
begeleiding
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Film bij
Casca Nova
Heemstede - Casca Nova-pro-
gramma start in 2015 met een 
leuke woensdagavondfilm. Bij-
na iedere week draait er bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, een film in de gro-

te zaal. Op woensdag 7 januari is 
dat een 95 minuten durende ko-
medie. Aanvang: 20.00 uur, en-
tree 6,50 euro.
Voor meer informatie over de 
titel of het onderwerp van de 
film of om te reserveren kunt u 
bellen op werkdagen tussen 9.00 
en 12.00 uur: tel. 023- 548 38 28 
kies 1.

Foto Vincent van Dijk:

“Fotograferen is mijn hobby die 
ik in de winkel verkoop”
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Kerstconcert in de Oude Kerk
Christmas Carols door het koor Plus Minus
Heemstede – Het waren niet 
de makkelijkste liederen die het 
koor Plus Minus zondagmid-
dag ten gehore bracht. In een 
tot de laatste stoel bezette Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede gaf het koor het tra-
ditionele Kerstconcert. Het koor 
Plus Minus heeft 24 enthousias-
te leden in de leeftijd van `plus-
minus` 45 tot 65 jaar. Opgericht 
in 1995 als experiment door Wil 
Bakker, sinds 1986 cantrix van 
de Cantorij in Heemstede. In-
middels is Plus Minus uitge-
groeid tot een enthousiast koor 
met een afwisselend repertoire, 
dat bekend staat om haar mooie 
koorklank, heel speciaal als ze 
zingen in de Oude Kerk met die 

jaloersmakende akoestiek. En 
vooral als die kerk dan ook nog 
helemaal vol zit!  Allemachtig 
mooi. Christmas Carols als What 
Child is This, Angel`s Carol, Lul-
lay , Sweet Songs of Christmas 
en zelfs het wiegeliedje Christ-
mas Lullaby  brengen je zo in de 
kerstsfeer. Was Wil Bakker drie 
jaar geleden niet zo enthousi-
ast over het meezingen door de 
bezoekers of lukte het niet goed, 
dit jaar daagde ze de gasten uit 
en konden ze bij vier liederen 
meezingen en kregen te horen: 
U Bent Geslaagd. Vooral met de 
bekende Deck the Hall.  Mar-
griet Zuidhof en Lisette Kwast, 
beiden koorleden soleerden in 
Franse kerstliederen en in duet 

een Duits kerstlied. De uit Oe-
kraïne afkomstige Oksana Poll-
man- Krewsko is bij optredens 
van het koor de vaste piano be-
geleidster. Na afl oop was er een 
deurcollecte om de onkosten te 
bestrijden, wat daarvan overblijft 
is voor het Restauratiefonds van 
de Oude Kerk. De warme glüh-
wein, koffi e of thee smaakte in 
de naastgelegen Pauwehof als 
afsluiting heerlijk, vooral bij het 
zelfgemaakte gebak. 
Een volgend theeconcert is op 
zondag 18 januari 2015 met een 
optreden van het blazers ensem-
ble Septentriones. Ook weer gra-
tis toegang, wel een deurcollec-
te na afl oop. 
Ton van den Brink  

Kerstmis in Breb

Eveline en Mathijs hebben hun 
draai volledig gevonden in de 
omgeving waar de tijd lijkt te 
hebben stilgestaan. Hun klein-
schalige hostel en kampeerter-
rein in de tuin wordt drukbe-
zocht. “Mensen uit de hele we-
reld weten ons te vinden”, aldus 
Eveline. “Wij staan vermeld op 
diverse internetsites en blijkbaar 
is er een uitgebreid netwerk van 
reizigers die hetzelfde willen als 
wij: rust, eenvoud en een prach-
tig ongerept natuurgebied.”
Ook met omaatje Babou die min 
of meer bij de verkoopdeal van 
de boerderij was inbegrepen 
gaat het prima. Sinds de geboor-
te van hun dochter leeft zij zich 
uit in haar omarol. “Emma is echt 
het lichtpunt in haar leven en ze 
speelt regelmatig bij haar thuis. 
We kunnen haar daar met een 
gerust hart achterlaten en van 
omaatje leert ze wat Roemeens.”
Na een druk toeristenseizoen 
geniet het jonge gezin van de 
Roemeense winter. “Wij zijn al-
lebei fervente snowboarders en 
met de bergen en sneeuw om 
ons heen komen we dus ruim-
schoots aan onze trekken.”
Nu net voor Kerstmis begint de 
sneeuw te vallen in Breb. “Kerst-
mis is erg belangrijk voor de 
Roemenen. Na veertig dagen 
vasten zijn de voorbereidingen 

voor de kerstdis in volle gang. 
Op kerstavond gaan de kinderen 
zingend langs de deuren, zoals 
in Nederland met Sint Maarten. 
Maar ook de ouderen doen mee, 
want de inwoners zetten hun 
huizen open om te komen proe-
ven van allerlei traditionele ge-
rechten. Op eerste kerstdag is er 
na de mis in de Roemeensortho-
doxe kerk een openlucht kerst-
spel in het dorp. Alle rollen wor-
den gespeeld door de jongens 
van het dorp, dus ook Maria is 
een fraai uitgedoste jongeman.”
Hoe zit het met de kerststress in 
de supermarkt van Breb?
Eveline: “Nou die is er niet hoor! 
Er wordt weliswaar dagen-
lang veel gegeten en gedron-
ken, maar het gaat er gemoede-
lijk aan toe en de gerechten zijn 
bekend van generatie op gene-
ratie. Ik heb van mijn buurvrouw 
geleerd hoe ik hoe ik sarmale 
moet maken, een typisch Roe-
meens gerecht. Het gaat meer 
om gezelligheid en saamhorig-
heid. Want de mensen zijn hier 
als vanouds op elkaar aangewe-
zen en dus vieren ze Kerstmis 
vooral samen met elkaar.”

Informatie over de camping en 
hostel is te vinden op www.ba-
boumaramures.com.
Mirjam Goossens

Heemstede –  Ver weg van hun geboortedorp Heemstede vie-
ren de jonge dertigers Eveline Bervoets en Matthijs Louman 
samen met hun 2-jarige dochtertje Emma kerstmis. Bijna twee 
jaar geleden berichtten we in de Heemsteder over het stel dat 
elkaar leerde kennen in het Haarlemse uitgaanscircuit, maar 
op zoek ging naar een simpeler bestaan. Ze vonden het in het 
Roemeense Breb, een gehucht in de provincie Maramures. 
Hoe is het ze vergaan en hoe ziet Kerstmis in Roemenie eruit?

Knutselclub 
maakt 

winterse 
raam-

decoratie
Heemstede - Woensdag-
middag is bij Casca knutsel-
middag, voor meisjes en jon-
gens van 5 tot en met 10 jaar. 
Op woensdag 7 januari ma-
ken de kinderen een leuke 
raamdecoratie met een win-
ters thema. Kids zijn welkom 
tussen 13.30 en 15.15 uur in 
activiteitencentrum de Mo-
lenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Kosten per keer 
zijn: 5 euro een kaart voor 10 
keer kost 45 euro. Kinderen 
graag per keer van te tevoren 
telefonisch aanmelden: 023-
548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9.00 en 12.00 
uur). Voor meer informatie:
www.casca.nl.

Kerstmis in Breb

Heemsteeds stel is thuis in 
Roemeens gebergte
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Winnares met 900 euro de winkels in!

Prijzen loterij Binnenweg 
Raadhuisstraat uitgereikt
Heemstede - De uitverkiezing 
tot de ‘Leukste straat van Neder-
land’ voor de Binnenweg Raad-
huisstraat was een resultaat van 
samenwerking tussen de winke-
liers van deze winkelstraten. Bij 
de maandelijkse borrel die de le-
den van de winkeliersvereniging 
WCH houden, worden nieuwe 
initiatieven ontwikkeld. Zo ook 
de Sinterklaasloterij die je gra-
tis krijgt bij je Sinterklaasinko-
pen bij de aangesloten winke-
liers om met de prijzen van 500, 
750 en 900 euro je kerstinkopen 
te doen. Zaterdag voor het begin 

van de Lichtjesmarkt, ontvingen 
de voorzitter van de winkeliers-
vereniging, Peter van Limburg 
en secretaris René Janus de ge-
lukkige winnaars midden tussen 
de winkels op de Binnenweg bij 
Gall&Gall. De notaris had de lo-
ten getrokken van Willy Grooten-
dorst, zij  kan met 900 euro de 
winkels in om haar kerstinkopen 
te doen, Mimi Vonk kreeg 750 
euro mee en Jaap Verschoor 500 
euro. Zij kunnen hun trouw aan 
de winkeliers van de winkeliers-
vereniging nu gaan verzilveren. 
Daar hoefden ze niet eens moei-

lijke gedichten voor te schrijven  
of gemakkelijke kleurplaten in te 
leveren.

Dat maakt de Binnenweg en 
Raadhuisstraat nu zo bijzonder. 
De Leukste Straat van Nederland. 
Voorzitter Peter van Limburg 
pakte direct een trap en onthul-
de aan de muur naast Gall&Gall 
een naamplaatje van de Binnen-
weg met de tekst Leukste Staat 
van Nederland 2014. Het bord-
je aan de  Raadhuisstraat was al 
eerder geplaatst.
Ton van den Brink

Heemstede - Toen eind jaren 
70 de Volendammer Jan Ma-
chielsen de Eerste Heemsteedse 
Vischhandel van meneer Zwem-
mer wilde overnemen, ging hij 
als jong broekie eerst even een 
praatje maken met een collega 
aan de overkant, Robin van der 
Heiden, eigenaar van de Gevul-
de Flesch. Van Robin kreeg hij 
op zijn vragen: over de huur of 

die wel klopte, zijn ze hier koop-
krachtig, is dit wel een goe-
de winkelstraat,  geruststellen-
de  informatie. Vóór Zwemmer 
had mevrouw Kopjes-Nieman de 
Vischhandel met ch gehad die 
in 1925 geopend moet zijn. Zij 
heeft nog jaren aan de overkant 
van de winkel gewoond en hield 
de zaak in de gaten. Jan werk-
te vanaf zijn 17e in de vis en had 

al veel ervaring toen hij in 1979 
in loondienst kwam om de klan-
ten te leren kennen. Eenmaal ei-
genaar pakt hij de zaken aan op 
zijn eigen wijze. Iedere dag ver-
se vis uit Volendam. Verse vis 
aangevoerd door  boten van-
af de Oever en Lauwersoog die 
een paar uur later gelost worden  
in Volendam. `s Ochtends vroeg 
half vijf het bed uit, zelf met zoon 
Tom vis inkopen. Daar wordt nog 
geveild en niet gedistribueerd 
volgens de nieuwe methode, di-
gitaal veilen dat echter veel meer 
tijd kost.

Elke dag vers
Jan moet zien wat hij koopt. 
Dus elke dag verse tarbot, zee-
duivel, tong en griet, aanvoelen 
welke seizoenvis er is. Zwakke 
vis moet je niet verkopen! 
Jan vertelt smakelijk hoe de 
bekende archeoloog en schrij-
ver Michel Bakker ooit onder-
weg wat mosselen had gekocht, 
hij kon slechts een zak kopen bij 
een collega van  Jan.  Hij dacht 

de rest koop ik op mijn ver-
trouwde adres op de Binnen-
weg. Maar Jan vertelde hem dat 
het mosselseizoen gesloten was 
en de eerder gekochte mosse-
len werden door de vakman te 
licht bevonden. Einde mossel-
maaltijd! Michel heeft later de 
familie geholpen bij het maken 
van een boek over Jan Machiel-
sen en zijn vrouw Gaar toen Jan 
met de vorige kerst 65 jaar werd. 
Zoon Tom had al langer met dat 
idee rondgelopen en hij mailde 
wat heen en weer met mensen 
die betrokken waren bij het ma-
ken van dat boek. Jan dacht wel 
eens, wat is dat voor gedonder 
met die mailtjes, ga wat anders 
doen! Maar Jan mocht van niks 
weten en ook dat  lukte. Op de 
receptie in Restaurant Groenen-
daal kreeg Jan in het bijzijn van 
zeker 250 gasten het boek over-

handigd, daar werd de grote Jan 
een klein Jantje van. Overwel-
digend! Zoveel bekende en on-
bekende klanten uit Heemste-
de en de hele regio  schreven 
er over hun vis kopen en hun 
beleving daarbij. Over de Vo-
lendamse gemoedelijkheid, de 
kwaliteit en adviezen. Over het 
mensenmensbedrijf, ze leven 
van vis, ze beleven hun klan-
ten. Een hoogtepunt was de re-
ceptie na de brand, na tweeën-
eenhalve maand gesloten, een 
niet normale belangstelling met 
heel veel cadeaus en nog meer 
bloemen, er was geen vis meer 
te zien in die bloemenzaak. Met 
zijn zoon Tom en dochter Anita is 
er en stevige basis voor Jan en 
Gaar om het wat kalmer aan te 
doen, maar ze zullen zich eerder 
afvragen hoe doe je dat!
Ton van den Brink

Niet alleen met kerst 
bewustwording

Soms vraag ik me wel eens af of alleen de kersttijd een pro-
ces van bewustwording is. Misschien is het wel de bewustwor-
ding van saamhorigheid die we eigenlijk het hele jaar door heb-
ben, maar juist extra met kerst naar boven komt. Een ijkpunt 
van inlevingsvermogen om juist gedurende deze tijd in warmte 
met dierbaren door te brengen. Het lijkt wel of iedereen een an-
dere houding aanneemt met kerst.  Is dit wel zo?  Dit jaar was 
voor mij een cultureel jaar van theater, literatuur en muziek. Om 
eerlijk te zijn zag ik het genieten en de saamhorigheid het he-
le jaar door in Heemstede gebeuren. Bijvoorbeeld in de theaters 
en de Oude Kerk. Samen zijn en samen genieten van iets moois. 
Dicht bij elkaar in Theater de Luifel de warmte zoeken, waar we 
naast elkaar zitten en met z’n allen lachen om hilarisch caba-
ret. In de Oude Kerk waar we samen genieten en geraakt wor-
den door de beleving en schoonheid van klassieke muziek.  On-
bewuste saamhorigheid en inleving, die je deelt met elkaar, ook  
met mensen die je niet kent. Ik vind dat prachtig en mooi. Vorige 
week sprak ik nog even Karin Bloemen naar aanleiding van haar 
kersttheatershow in Haarlem en vroeg ik haar hoe zij de kerst en 
het nieuwe jaar tegemoet ziet. “Gezelligheid en een lach zijn zo 
belangrijk”, vertelde zij. “Het afgelopen jaar was best zwaar qua 
gezondheid en rampen. Laten we met elkaar daarom het nieuwe 
jaar met een glimlach ingaan en hopen dat er geen nare dingen 
gebeuren”.  Aldus Karin Bloemen. Een glimlach en hoop die we 
samen moeten bewerkstelligen. Dat vind ik een prachtige ge-
dachte. Ik wil daarom besluiten om iedereen een mooie kersttijd 
toe te wensen met een warm jaar 2015 vol bewustwording, dat 
we weer in saamhorigheid mogen gaan doorbrengen. 
Bart Jonker

Boek over 35 jaar vis op de Binnenweg
1ste de Beste Heemsteedse Vishandel 90 jaar
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Laatste gemeenteraad dit jaar over 
elektrische auto’s, Vomar en meer
Heemstede - Op 17 december 
vond de laatste raadsvergade-
ring plaats.
Cees Leenders (VVD) stel-
de vraagtekens bij het project 
dat nu is gestart op de boerde-
rij De Dinkelhoeve. Zit de boer-
derij, die nu éénmaal per maand 
een biologische markt wil hou-
den, de lokale middenstand niet 
in de weg? Is het misschien een 
concurrent voor de weekmarkt, 
vroeg hij zich af. Wat nu als het 
van één keer per maand naar ie-
dere week gaat?

De eigenaar van het naast de 
boerderij gelegen pand wil daar 
graag een woonbestemming aan 
geven. Dit is niet toegestaan om-
dat het naast een boerderij ligt. 
Wat nu als de boerderij over gaat 
in een soort winkel dan is de 
grondslag voor het weigeren van 
de woonbestemming weg dacht 
de liberaal. Wethouder Ates gaf 
in zijn antwoord aan dat het ze-
ker niet in de bedoeling ligt om 
er een permanentverkoop punt 
van te maken. Eigenaar Milatz 
mag zijn eigen producten sowie-
so verkopen. Er zijn nog steeds 
stallen met koeien dus blijft het 
een boerderij. Concurrentiever-
valsing voorzag de wethouder 
niet. Veel zaken zijn vastgelegd 
binnen de regels van de AVP en 

de omgevingsvergunning. Er is 
daar een ontheffing op verleend. 
Leenders wil toch dat nu en in de 
toekomst de regels strak worden 
gehanteerd.

Oplaadpunten elektrische
auto’s
Partijgenoot Michel Radix kwam 
met een motie. Hij vroeg om de 
mogelijkheid de oplaatplaatsen 
voor elektrische auto’s tussen 
9.00 en 18.00 uur vrij te geven 
voor alle auto’s. Dus ook die niet 
elektrische zijn aangedreven. De 
overige uren zijn dan voorbe-
houden aan de auto’s die opge-
laden moeten worden. Zijn ach-
terliggende gedachte was, dat er 
bij een tekort aan parkeerplaat-
sen overdag er tenminste een 
paar extra plaatsen beschikbaar 
komen. Er kwam nog iets aar-
digs aan het licht. Stel een elek-
trische auto staat op een op-
laadpunt maar is niet aangeslo-
ten, mag hij daar dan staan? Er 
was geen antwoord voor han-
den. De overige partijen zagen er 
niet in evenals de VVD wethou-
der Van de Stadt. Het probleem 
speelt hoogstens op woensdag 
bij de weekmarkt waar de par-
keerplaats voor het raadhuis 
leeg is terwijl er veel automobi-
listen een plaatsje zoeken. Ook 
bij het J.M. Molenaerplein speelt 

dit zo nu en dan. Radix trok het 
breder: “Laten wij dan het beleid 
ten aanzien van de oplaadpun-
ten eens verder bediscussiëren 
in de commissie.”

Vomar
Het bleek raadslid Leenders dat 
het pand Eikenlaan 29 in de ver-
koop was gegaan.

Dit pand grenst aan de ingang 
naar het achterterrein waar de 
Vomar zo graag zou willen bou-
wen. Er zou volgens Leenders 
links en rechts met belangheb-
benden zijn gesproken. Dit had 
een min of meer geheim karak-
ter. “Zijn de makelaar en de toe-
komstige koper op de hoogte 
van de situatie rond het achter-
liggende terrein?” De mogelijk-
heid te bouwen op dat terrein 
ligt vast in het bestemmings-
plan, al mag er nu expliciet geen 
supermarkt komen. Wethouder 
Ates vond er weinig geheim aan. 
“Wij hebben bij dit soort zaken 
geen brengplicht van informa-
tie aan betrokkenen. Als de ko-
per iets wil weten is hij welkom 
op het gemeentehuis. Daar kun-
nen wij inlichting geven over het 
bestemmingsplan en wat er wel 
en wat niet gebouwd mag wor-
den op het terrein.”
Eric van Westerloo

Prijzen Kunstlijn uitgereikt
Heemstede - Lust, mode, 
kunstzin, trek, schoonheidszin, 
meug, neiging, gading, voorlief-
de goesting, de taal van smaak. 
Allemaal te vinden In de kunst-
lijn die in november dit jaar op 
smaak gebracht is door wel vijf-
tig kunstenaars. Tussen de schil-
ders, beeldhouwers, musici ook 
patissiers die met een kunst-
werk zelfs wereldkampioen 
werd. Bij Kunstlijn hoort de tra-
ditionele prijsvraag, dit jaar een 
ludieke uitdaging aan alle be-
zoekers. Wie heeft de volgen-
de uitspraken gedaan? Van Ka-
rola Veldkamp was de uitspraak 
“Echte mannen huilen honing”. 
Jose van Waarden: “Mijn ge-
slaagde schilderij van een land-
schap in aardkleuren krijgt een 
duidelijke structurele ordening” 

en Kees Juffermans die met 
kosteloos materiaal werkt had: 
“Mag dat weg”? Te hoog gegre-
pen, te moeilijk, de beste deel-
nemers aan de prijsvraag had-
den er maar twee goed. Prijs-
winnares was Annelies Roo-
zen die een museumjaarkaart 
kreeg overhandigd van Rosita 
van Wingerden. Quirijn Siegrest, 
tien jaar en nu al kunstliefheb-
ber, kreeg een jaarabonnement 
op het voortreffelijke kunsttijd-
schrift voor kinderen, DADA, 
uitgereikt door Hanneke Prins. 
In de gezellige tearoom van Pa-
tisserie Passionel Tummers zorg-
de eigenaar Vincent van den 
Bosch afgelopen zaterdag voor 
een smaakvolle aankleding bij 
de prijsuitreiking.
Ton van den Brink

Rosita van Wingerden, moeder Siegrest, Vincent van den Bosch, 
Quirijn, Hanneke Prins.

Synagoge in Heemstede feestelijk geopend
Heemstede - Ze hebben er lang 
op moeten wachten, de Jood-
se gemeenschap in onze regio. 
Het onderkomen in Haarlem aan 
het Kenaupark werd te duur in 
onderhoud. Na de verkoop van 
het monumentale pand, is ge-
zocht naar een geschikte locatie 
en die is gevonden in Heemste-
de. In de Lanckhorstlaan 42 heeft 
men nu de beschikking over een 
pand dat voldoet aan de eisen 
van deze tijd. Op zondag 21 de-
cember werd het gebedshuis of-
ficieel geopend. Onder de geno-
digden, de ambassadeur van Is-
raël in Nederland, de burgemees-
ters uit Heemstede, Zandvoort en 
Bloemendaal. De eerste burger 
van Haarlem moest verstek la-
ten gaan in verband met zijn be-

roepsmatige aanwezigheid in de 
stad bij Serious Request.
Onder de klanken van het koor 
Santo Servicio werden de Tora-
rollen de Sjoel binnen gedragen. 
Na een aantal rondgangen door 
de Sjoel werden de rollen in de 
Heilige Ark geplaatst. Opperrab-
bijn Binyomin Jacobs hield een 
pleidooi om als geloofsgemeen-
schap meer naar buiten te treden. 
Lang, zo zei hij, was de Rabbijn 
en de gemeenschap vooral naar 
binnen gericht. Nu, juist in deze 
tijd is het zaak om naar buiten te 
treden. “Wacht niet af tot de men-
sen uit zichzelf komen, ga actief 
naar de mensen toe”, hield hij zijn 
gehoor voor. In de heilige schrift 
had hij gelezen dat God eens had 
gezegd: “Bouw voor mij een hei-

ligdom.” Dat nu is in Heemste-
de gerealiseerd. Rabbijn, Shmu-
el Spiero van de nieuwe synago-
ge, dankte allen die meegewerkt 
hebben aan de totstandkoming 
van de nieuwe huisvesting.
Naast de ambassadeur en leden 
van de lokale en Nederlands- 
Joodse kerk, sprak burgemees-
ter Heeremans nog een woord. 
Op 21 december, de dag van de 
zonnewende, zag zij niet alleen 
een nieuw begin in loop van de 
zon, maar ook een nieuw leven 
voor het gebouw. Het pand heeft 
nu van een wereldlijke bestem-
ming een religieuze bestemming 
gekregen. Met een receptie werd 
de opening en de feestelijkheden 
afgesloten. 
Eric van Westerloo

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?

‘Out of the box denken’ met cursus Theatersport
Heemstede - Theatersport is 
een vorm van theater waarbij, 
in plaats van voorstellingen, im-
provisatie-wedstrijden voor pu-
bliek worden gegeven. Door-
gaans strijden twee teams van 
vier personen tegen elkaar. Zij 
doen hun best om onder ande-
re een zo leuk, grappig, span-
nend en/of romantisch mogelij-
ke scène te spelen, veelal aan de 
hand van door het publiek gege-
ven suggesties.
De scènes worden volledig ter 
plekke verzonnen (of dus “ge-

improviseerd”) door de spe-
lers. Theatersport is ontwik-
keld als middel om acteurs “uit 
het hoofd” te halen. En is inmid-
dels uitgegroeid tot een populai-
re, wervelende improvisatievorm.
Ingrediënten: positieve grond-
houding, samenwerken en ac-
cepteren. Geen goed of fout. 
Snel naar de kern en risico’s 
nemen, leren associëren en ‘out 
of the box’denken.

In de cursus gaan we o.l.v. Leo 
van Esch aan de slag met be-

kende en minder bekende the-
atersportgames. We werken aan 
het eind van de cursus in ieder 
geval toe naar een spetterende 
presentatie voor enthousiast pu-
bliek.

De cursus Theatersport start bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 15 ja-
nuari van 20.00 tot 22.00 uur. 
Opgegeven kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel. (023)548 38 28 kies 1 of 
via www.casca.nl.



Als asielzoekers uit een ver-
scheurd Irak zochten zij een vei-
lig toekomst in Nederland.
Er is verschrikkelijk gezeuld met 
het gezin van vijf personen. Aan 
de jarenlange onzekerheid is in 
2013 wel een einde gekomen, 
daarmee zijn de zorgen nog niet 
van de baan. De acht jaar in
Nederland hebben hun spo-
ren in het gezin achtergelaten.
Uiterlijk staan ze sterk in de 
maatschappij, van binnen brandt 
nog steeds de pijn. Ze staan 
achter kun keuze, doch besef-
fen dat een weg terug is afge-
sloten. De banden met familie-
leden zijn afgesneden. Van vrij-
wel alle familieleden is niet eens 
bekend waar zij nu zijn. Tot me-
dio 2018 moeten zij wachten 
op het Nederlanderschap dus 
ze hebben nog geen paspoort. 
Zelfs het volgen van een in-
burgeringscursus is best lastig. 
Vraag: Wat doe je met een glas, 
antwoord drinken. Vraag: Welke 
kleur heeft de lucht, antwoord 
blauw. Water in een glas doen of 
een grijze lucht dat kan natuur-
lijk niet goed zijn. Zahar vertelde 
dat zij de volgende vraag kreeg. 
Als de buurvrouw een kopje thee 
komt drinken hoeveel koekjes 
geef je haar 1,2 of 3? Het juiste 
antwoord is 1.

Het vinden van passend werk 
voor de beide ouders Omar en 
Zahar blijkt een probleem. In het 
uitzetcentrum in Drenthe zetten 
de ouders, op eigen initiatief, een 
kinderopvang op. Dit om de ve-
le peuters in het kamp toch wat 
verstrooiing en onderwijs te ge-
ven. Terug in Heemstede is er 
geen plaats voor Zahar om er-
gens bij een kinderopvangin-
stelling aan de slag te kunnen. 
Omar is handig, wil werken als 
kapper, chauffeur of in de indu-
strie. Zijn bijbaan bij een groen-
tewinkel in Heemstede is door 
hun lange verblijf in Drenthe ver-
geven. Het leven van een uitke-
ring maakt het volgen van een 
studie niet eenvoudig. Ze wil-
len zo graag helemaal deel uit-
maken van onze gemeenschap 
en een bijdrage leveren aan on-
ze welvaart. Dat blijkt makkelij-
ker gezegd dan gedaan.  Geluk-
kig doen de kinderen het prima 
op de Valkenburgerschool maar 
ook zij voelen dat hun ouders het 
zwaar hebben. 

In de kamer staat een klei-
ne kerstboom. Ze vieren zij 
kerst zoals de Nederlanders dat 
doen. Geld voor cadeaus is er 
niet. Dan maar een zelfgemaakt 
taartje voor het hele gezin. Om 

In deze, voor velen een mooie en liefdevolle periode rond kerst 
is het zinvol ook eens aandacht te besteden aan hen die het 
moeilijk hebben in het leven. De Heemsteder volgt al jaren de 
lijdensweg die de familie Al Obaidy heeft ondergaan. Hoe is 
het nu met de familie?

aan het nodige eten te komen 
blijkt de voedselbank een uit-
komst. De Nederlandse bureau-
cratie laat zich van haar slecht-
ste kant zien. Volgens de belas-
tingdienst bestond de familie tot 
voorkort niet. Uitkeringen komen 
onregelmatig. Dan komt er weer 
te veel dan weer te weinig bin-
nen. Hulpvaardig zijn de instan-
ties wel, maar het duurt zo lang 
voordat er zonder fouten wordt 
gewerkt. Voor het aangaan van 
verplichtingen heeft nooit ie-
mand gewaarschuwd, waardoor 
het nu moeilijk is om onder ver-
plichtingen uit te komen. De ko-
mende drie jaar  worden hun fi -
nanciën beheerd door instanties. 
Dit maakt hun fi nanciële pols-
stok nog korter.

Omar en Zahar klagen niet, dat 
hebben ze nooit gedaan. Gela-
tenheid heeft zich meester ge-
maakt van het ooit zo strijdlus-
tige echtpaar. Ondanks alle mi-
sère zijn ze vastbesloten iets van 
hun nieuwe bestaan in Neder-
land te maken.
Het verdriet wordt even vergeten 
tijdens de kerstdagen en maakt 
plaats voor de warmte van het 
samen kerstmis vieren. Bij het 
afscheid vraagt Zahar nog of ik 
alle mensen die hen door de ja-
ren heen gesteund hebben nog 
eens hartelijk wil bedanken. In 
de geest van kerstmis is ook 
dankbaarheid iets om over na te 
denken.    
Eric van Westerloo

Afdeling Berkenrode.

Hoe is het met… 
de Al Obaidy 

familie?

Valkenburg.

blauw. Water in een glas doen of 
een grijze lucht dat kan natuur-
lijk niet goed zijn. Zahar vertelde 
dat zij de volgende vraag kreeg. 
Als de buurvrouw een kopje thee 
komt drinken hoeveel koekjes 
geef je haar 1,2 of 3? Het juiste 
antwoord is 1.

Kerstvieringen bij de Zonnebloem
Heemstede - Iedereen heeft be-
hoefte aan gezelschap. Aan lek-
ker bijpraten, een luisterend oor. 
Maar als je een fysieke beper-
king hebt? Dan ben je misschien 
wel vaker alleen dan je zou wil-
len. De vrijwilligers van de Zon-
nebloem bieden uitkomst. Samen 
een kopje koffi e drinken, gezel-
lig bijpraten, een wandeling ma-
ken? Of misschien zelfs samen 
een hobby oppakken?  Elk jaar 
organiseren de twee afdelingen 
van de Zonnebloem in Heemste-
de voor hun gasten een kerst-
bijeenkomst. Een uitdaging voor 
de besturen, een dankbare taak 
voor alle vrijwilligers. De afde-
ling Berkenrode ontving 45 gas-
ten in het EHBO gebouw naast 
de Bavokerk aan de Herenweg. 
In een kort woord en zangdienst  
hield pastor Paul Visser een inlei-
ding over de samenwerking tus-
sen blank en gekleurd of jong en 
oud, rijk of arm, gezond of zieke-
lijk. Omlijst door kerstliederen ge-
zongen door het  Dameskoor van 
de H. Bavo, stemmig in zwart-wit. 
De kleding van de gasten straal-
de ook ietwat gala uit, zoals het 
hoort bij een kerstviering waarbij 
je je feestelijk voelt. Daar hoort 
een diner bij. De kok van de 
Burghaven, Ton Roodenrijs, had 
een vijfgangendiner met zijn be-
faamde draadjesvlees,rode kool 
en driekleurenijs toe. Traditie die 
er toe doet, net als de bingo en 
de loterij met prijzen van de he-
le middenstand van Heemste-

de. Raadhuisstraat, Binnenweg, 
Zandvoortselaan, Jan van Goy-
enstraat, de Zonnebloem is altijd 
welkom.

Valkenburg in
Dorpshuis Cruquius
De gasten van de Zonne-
bloem Valkenburg kwamen in 
het Dorpshuis Cruquius bin-
nen in een kerstsfeer, verzorgd 
door Global Garden. De mees-
te Zonnebloemgasten kennen 
dit tuincentrum omdat zij ieder 
jaar daar te gast zijn bij de mooie 
kerstshow. De gastvrouwe van 
het Dorpshuis, Henny van Son, 
maakt van een eenvoudig kop-
je koffi e al een belevenis, al-
leen al door haar hartelijke ont-
vangst. Een echte kerstbeleving 
werd verzorgd door het project-
koor Joy uit Driehuis, maar we 
zagen ook enkele bekende da-
mes uit Heemstede tussen de 
koorleden. Dit projectkoor treedt 
op in de maanden oktober tot 
en met december met veel op-
tredens met muziek uit de mid-
deleeuwen, de renaissance, ba-
rok en uit de romantiek, aldus di-
rigente Hinke Hillege. Met onze 
liedjes proberen zij in te spelen 

op het kerstgevoel bij de men-
sen en dat  lukt die enthousias-
te zangers en zangeressen al-
tijd. Een echt diner van Brasserie
Vogelenzang werd door de kok 
Jeroen Struifbergen met stagi-
aire Tjalling Spier gekookt en ze 
waren bijzonder onder de indruk 
van de goed toegeruste keuken 
van dit Dorpshuis. Heerlijk ko-
ken in zo`n keuken. De gasten 
genoten van de wildzwijnhaas, 
zeg maar de varkenshaas van 
het wildzwijn. Met de vossen-
bessensaus, stoofpeertjes, wan-
neer krijg je die nu nog. Waar-
na er een crème brûlée volgde. 
Even lekker weg uit de hectiek 
van alledag met al dat beroer-
de nieuws over de politiek en de 
zorg over de ouderenzorg.
Ton van den Brink
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Afvalinzameling door Meerlanden 
rondom de feestdagen

Heemstede - In de feestmaand december 
treft Meerlanden speciale voorzorgsmaatre-
gelen rond de afvalinzameling.

Vuurwerk is leuk, maar geeft ook veel rommel op 
Nieuwjaarsdag. U kunt helpen door uw vuurwer-
kresten meteen op te ruimen en mee te geven 
met het restafval.
 Om mogelijk brandgevaar door vuurwerk te 
voorkomen, worden rond de feestdagen alle 
prullenbakken en brengparkjes voor papier en 
textiel afgesloten en containers voor plastic ver-
pakkingsafval tijdelijk weggehaald. De glasbak-
ken kunt u wel gebruiken. Bewaar uw papier en 
ander afval tot begin januari. In de eerste week 

van 2015 worden alle containers weer geopend 
of teruggeplaatst.
Kijk op de afvalkalender: (http://afvalkalender.
meerlanden.nl) en de Meerlandenapp. De App is 
te downloaden via de App store of Google Play. 
De papieren afvalkalender ligt vanaf eind de-
cember bij het raadhuis en bij de milieustraat, 
Cruquiusweg 47.

Vervangende inzameldagen Heemstede
Door de feestdagen kan het voorkomen dat wij 
uw rolcontainer op een andere dag legen dan u 
gewend bent. Raadpleeg de digitale afvalkalen-
der (http://afvalkalender.meerlanden.nl) voor de 
vervangende inzameldagen.

Aandacht voor elkaar
als thema voor de kerstviering
Heemstede - Op dinsdagochtend 16 december vond de traditio-
nele kerstviering voor de ouderen  plaats in de Pinksterkerk  aan 
de Camplaan.Ca. 75 ouderen genoten van de muziek en de voor-
drachten. Door Ds Pieter Terpstra werd de overdenking verzorgd.
De belangstelling voor deze kerstviering bleek zoals gebruikelijk 
groot. Er mochten 75 ouderen door Boudi Dortland verwelkomt 
worden. Dominee Pieter Terpstra verleende zijn medewerking en 
iedereen luisterde weer naar de oude woorden en een mooie 
overdenking waarin de aandacht voor elkaar centraal stond. Mu-
zikale medewerking werd verleend door Wil Bakker op de pia-
no en Ellen de Raad met fluit. Dineke Drost vertelde een kerst-
verhaal van Ineke Blom waarin de eenzame meneer Timmer tij-
dens een kerstconcert toch vrede vindt met het verlies van zijn 
vrouw. Door Freek van Wensen,  Marty Oosting en Wil van Lavie-
ren werden passende kerstgedichten voorgedragen. Een belang-
rijk onderdeel van de viering  was de ontmoeting met elkaar in 
de pauze .De ouderen en de organisatoren, de plaatselijke Dia-
conie van de PKN Heemstede en koffiekring, zien terug op een 
fijne kerstviering. 

Regio - Het is inmiddels een tra-
ditie, het kerstfeest voor oude-
ren dat het Nationaal Ouderen-
fonds en Hotels Van der Valk 
jaarlijks aanbieden aan ouderen 
die geen of weinig zicht hebben 
op een kerstfeest met familie of 
vrienden. 
Het Rode Kruis Haarlem en Om-
streken was ook in 2014 ge-
vraagd de organisatie op zich te 
nemen, een verzoek waar vol-
gaarne gehoor aan gegeven 
werd. Verrassend was dat Hotel 
Haarlem besloten had het aantal 
deelnemers van 70 te verhogen 
naar 135 deelnemers, die bege-
leid werden door 15 vrijwilligers!
Voor de werving van deelnemers 
werd gebruik gemaakt van een 

oproep in de media, (kerkelijke) 
organisaties, het Rode Kruis en 
UVV. Ruim 150 mensen meldden 
zich aan, dus werd helaas een 
reservelijst gemaakt. In de aan-
loop naar het kerstfeest moesten 
mensen om uiteenlopende rede-
nen afzeggen, waardoor alle re-
servegasten alsnog een uitnodi-
ging ontvingen. 
Dinsdag 16 december vond het 
diner plaats. Hotel Haarlem was 
geheel in kerstsfeer. 
80 Deelnemers werden door le-
den van de Lions Haarlem en 
Omstreken en Lions Over den 
Duin met privé-auto’s thuis op-
gehaald en aan het eind van de 
avond weer thuisgebracht. An-
deren kwamen met de Bios-

groep, of werden gebracht door 
familie of vrienden. 
Het kerstfeest werd officieel ge-
opend door Irene Garthoff, di-
recteur van het Haarlemse Ro-
de Kruis. Er waren optredens van 
Mihai Scarlat, die Roemeense 
kerstliederen speelden. Ook ge-
noten ouderen van ‘The Christ-
mas Experience’. Een blazersge-
zelschap en zangers. In Dickens-
kleding gehuld werd op een zeer 
swingende wijze het hele kerst-
repertoire ten gehore gebracht, 
waarbij de zaal meezong of 
meeklapte. Tijdens het stemmi-
ge Stille Nacht, werden de lich-
ten gedoofd en brandden alleen 
de kaarsen nog; een fantastisch 
gezicht!

Koe-spaarpot 
voor ‘Hands of 
our girls’
Regio - Tijdens de Kerstvie-
ring van NVVH-Vrouwennet-
werk op vrijdag 19 december, is 
met de Koe-spaarpot een prach-
tig bedrag opgehaald voor de 
actie ‘Hands of our girls’, Seri-
ous Request. Het bestuur van de 
vrouwenvereniging heeft het op-
gehaalde bedrag verhoogd naar 
250,00 euro en is deze bijdrage 

ook persoonlijk gaan afleveren 
bij Serious Request in het Gla-
zen Huis op de Grote Markt te 
Haarlem.

Kerst in de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart kerk

Heemstede - Afgelopen 
weekend is er wat verwarring 
ontstaan over de aanvangstij-
den van de vieringen op Kerst-
avond. Daarom hierbij nog-
maals de juiste tijden: de Ge-
zinskerstviering is op woens-
dagavond om 19.30u, de 
Plechtige Nachtmis om 22.30u. 
Op zondag 28 december is er 
om 10.30u. een Eucharistie-
viering. Diezelfde middag is 
er van 14.00u. tot 16.30u. een 
Kerstgroepententoonstelling. 
Onder het genot van koffie, 
thee, warme chocolademelk 

en een kerstkransje kunt u de 
verschillende Kerstgroepen 
bewonderen die worden ten-
toongesteld. 
Op Oudejaarsavond is er 
geen Eucharistieviering in 
deze kerk. Op Nieuwjaarsdag, 
1 januari 2015, gaat de hulp-
bisschop, Monseigneur Hen-
driks, om 10.30u. voor in de 
Eucharistieviering. 
U bent van harte welkom om 
in de kerk aan het Valkenbur-
gerplein op één of meerdere 
momenten het Kerstfeest mee 
te vieren!

135 Ouderen genieten van 
Kerstfeest in Hotel Van der Valk
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Dans-Fit, Pilates of andere 
leuke cursussen in de Pauwehof
Heemstede - Vanaf januari kunt 
u weer mee doen met cursussen 
in De Pauwehof. Er zijn diverse 
leuke cursussen. Zoals ‘Dans-
Fit’.  Dansen is leuk, houdt u fit 
en geeft plezier! Lekker bewe-
gen op swingende muziek, dat 
is Dansfit. De bewegingen leert 
u al dansend in de les. De diver-
se danscombinaties bestaan uit 
een mix van allerlei stijlen (jazz-
dans, disco, zumba, linedance, 
aerobics). Doe mee met een gra-
tis proefles op 5 januari 2014!
Tijd: maandag van 14.00 – 15.15 
uur
Docent is Yolanda van de Brink.

Pilates is een oefenmethode voor 
het gehele lichaam. In de metho-
de wordt gewerkt naar het vin-
den van de ultieme balans tus-
sen mind en body en de samen-
hang tussen kracht, souples-
se en controle. Het centrum van 
kracht, oftewel de buikspieren, 
rugspieren en beenspieren zijn 
de punten van waaruit alle oefe-
ningen worden opgebouwd. Het 
resulteert in een krachtig, soepel 
lichaam en een goede houding.
Een gratis proefles is er op 9 ja-
nuari 2015.
Tijd: vrijdag van 9.00 – 10.00 uur
Docent is Marie Thérèse Derkin-
deren.

In januari begint een nieuwe 
groep patchwork/quilten voor 
beginners. Er wordt gewerkt aan 
een project, maar ook uw eigen 
ideeën zijn welkom. Er is een be-
perkte voorraad stoffen voor de 
eerste aanzet aanwezig. Naai-
gerei, schaar, snijmat, quiltmes, 
quiltliniaal moet de cursist zelf 
meenemen. 
Tijd: donderdag van 9.30 – 11.30 
uur
Start: 8 januari 2015
Docent is Rita Bos.
Genoemde cursussen viden 
plaats in de Pauwehof 19 aan de 
Achterweg in Heemstede. Ook 
beginnen bij voldoende aanmel-
dingen de cursussen Digitale 
fotografie, Nana’s maken en Lu-
dieke vazen van Papier maché.

Meer informatie: www.welzijn-
ouderenheemstede.nl. 
Of bel met De Pauwehof 023-528 
60 22 of Welzijn Ouderen Heem-
stede 023- 528 85 10.

‘Project Boer zoekt schilder’
Van koeienstal tot markthal bij boer Milatz
Heemstede – In de oude koei-
enstal tussen de goten, roosters 
en obstakels in de vloer werd de 
streekmarkt met enkele markt-
kramen voorheen succesvol ge-
houden, maar het bleef behel-
pen. Buurtgenoten zagen en 
spraken elkaar, er ontstond een 
plan om de stal een wat blij-
vender karakter te geven. De 
vloer glad maken, schoonma-
ken, schilderen. Het bleef niet bij 
het idee. Vanuit de gedachte: ve-
le handen maken licht werk de-
den familie, vrienden, buurtge-
noten en klanten mee aan di-
verse workshops en klusda-
gen. Geschilderd werd er on-
der leiding van de Heemsteed-
se schilder Rob van Dijk, die on-
langs een begin heeft gemaakt 
met het totale schilderwerk aan 
dit monument met het knipoog-
je ‘Boer zoekt Schilder’. De vloer 
is nu voor mindervaliden toegan-
kelijker, er  is veel meer ruimte 
voor marktkramen en bezoe-
kers. Mozaïek kunstenares An-

nemarie Sybrandy hield er work-
shops mozaïeken maken, samen 
met de cursisten. Hun mees-
terstuk, een echte koeienkop 
werd zaterdagmiddag onthuld 
door de wethouder Christa Kui-
per. Ook de gemeente droeg bij 
met een financiële tegemoetko-
ming om dit mooie samenwer-
kingsproject te doen slagen. Zij 
sprak dan ook over de participa-
tie van de hele buurt. En  onder-
nemers als Stadhout Kennemer-
land die de duurzame marktkra-
men aanleverde en de origine-
le houten staanders uit Heem-
steedse bomen. Van Geenhoven 
leverde de elektra, Mireille Mid-
dendorp gaf de duurzame advie-
zen. Waarmee de koeienstal nu 
helemaal klaar is voor de streek-
markten, die iedere maand ge-
houden gaan worden. Nu was 
er zaterdag bij de openingsdag 
een streekmarkt met biologische 
producten, geheel in kerstsfeer 
en had je het biologische maar 
voor het uitzoeken.

Biologisch bedrijf
Het bedrijf aan de Herenweg 61 
is sinds 2002 officieel gecertifi-
ceerd als ecologisch melkveebe-
drijf. U kunt op de Dinkelhoeve 
terecht voor heerlijke verse bio-
logische melk, biologische boe-
renkaas en ijs. U kunt de melk 
zelf ‘tappen’ uit een melkafgifte-
automaat.

Openingstijden t.b.v. de melk: ma 
t/m zo van 9.00 tot 20.00 uur. De 
prijs van een liter melk is 0,85 
euro. U kunt zelf een afsluitba-
re fles, kan, pan of iets dergelijks 
meenemen om de melk in op te 
vangen (zorg dat deze fles, kan 
of pan goed schoon is!) of een 
herbruikbare fles kopen (0,50 
euro). Dit laatste kan alleen in 
het winkeltje, zie openingstijden 
hieronder.
Kaas, ijs en eieren zijn te verkrij-
gen in het winkeltje op vrijdag- 
en zaterdagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur.
Ton van den Brink

Karen Milatz, Annemarie Sybrandy, Antoon Milatz en wethouder Christa Kuiper.

Mondo Leone’s jacht op de schat in de Luifel
Heemstede - Leon Giesens al-
ter ego Mondo Leone is een 
verhalenjager. En hij jaagt niet 
op sprookjes, maar op verha-
len die je daadwerkelijk ten uit-
voer brengt. Hij vertelt zo’n ver-

haal vrijdag 9 januari in Theater 
de Luifel in het programma De 
schat van Mondo Leone.
Mondo Leone betekent Wereld 
van Leon. Een wereld, waar-
schijnlijk niet zo heel anders dan 

die van zijn publiek, waar echter 
met een bijzonder oog voor de-
tail naar gekeken wordt.
Giesen is een verteller, filmmaker 
en muzikant die in deze voor-
stelling (zelf noemt hij het lie-
ver ‘verhandeling’) een waarge-
beurd, deels gefilmd en van mu-
ziek voorzien, verhaal vertelt.
Hij achtervolgt zijn fascinaties 
en gaat op ontdekkingsreis in de 
wereld van alledag.

Oersterk
Giesen: “Verhalen zijn oersterk. 
En dan bedoel ik niet sprook-
jes. Ik bedoel die verhalen die je 
daadwerkelijk ten uitvoer brengt. 
Als je doet wat je zegt. En een 
verhaal is niet een opsomming 

van feiten. En al zeker niet alleen 
‘de clou’.” Giesen loste een schat-
kaart op die naar de verberg-
plaats van 100 goudstaven en de 
persoonlijke diamanten van Hit-
ler zou leiden. Als hij gelijk heeft 
wil hij er niks van hebben, maar 
hij wil wel graag weten of zijn 
theorie klopt. Dus kocht hij een 
goud- en diamantdetector en 

vertrok naar Beieren…
Mondo Leone’s jacht op de schat 
begint in Theater de Luifel om 
20.15 uur. Entree: 17,50. euro 
Kaarten via www.podiaheemste-
de.nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.00 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Heemstede - Hoewel het meteorologisch winter is, staat er 
tussen kale bomen een heester. Voorzichtig komt de bloesem 
van de winterprunus uit. Een plaatje in de wintertuin.

Mooi natuurveschijnsel 
in december: de prunus 
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Woensdag 24 december
t/m 27 december
Eindejaarsexpositie bij 
kunsthandel AmstelArt met 
werk van o.a Olga van der 
Klooster, Gabe de Vries en 
Marike Hoekstra. Wilhelmin-
aplein 12, Heemstede, tel. 023 
521 9488.

Woensdag 17 december
t/m 28 december
Kunstenaars tonen ‘Wat we 
niet willen zien’, portret-te-
kenen in de Waag voor Se-
rious Request. Gebaseerd op 
het centrale thema van de-
ze actie: het seksuele geweld 
tegen meisjes en vrouwen in 
confl ictgebieden. (Niet ge-
opend op beide Kerstdagen). 
Tijden: 13.00 tot 17.00 uur.
Info: www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel en
www.seriousrequest.3FM.nl.

Woensdag 24 december
t/m 31 december
Expositie schilderijen 
Heemsteedse kunstenaar 
Marc van Zuidam in winkel 
Mark van Keppel + Wallfords, 
Schagchelstraat 5, Haarlem. 
Info: 023-5310953.

Woensdag 24 december
t/m 14 januari
Franklin Meijer exposeert 
in de bibliotheek, Juliana-
plein 1 Heemstede. Gratis te 
bekijken. Meer informatie via 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl en via franklinme-
ijer.nl.

Woensdag 24 december
t/m 16 januari
Expositie cursisten van 
Francis van der Meer bij 
Casca, activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerf-
slaan 11, Heemstede. Tijdens 
openingsuren: ma t/m vrij van 
9.00-12.00 uur en van 13.00-
17.00 uur). 

Woensdag 24 december
t/m 17 januari 
Tentoonstelling AIDS Me-
morial Quilts, verzameling 
gedenkdoeken (naamvlag-
gen) ter nagedachtenis aan 
mensen die zijn overleden aan 
de gevolgen van AIDS. Jans-
straat, dinsdag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. Toegang vrij. 

Woensdag 24 december
t/m 30 januari
Expositie schilderijen 89- 
jarige Rita Hawkins in raad-
huis Heemstede. 

Woensdag 24 december
tot 3 februari
Expositie ‘Fractals’ van 
Niels Langeveld. Voormalig 

gemeentehuis te Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5.
Van vrijdag 5 december tot 3 
februari 2015.
Openingstijden van maandag 
t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 
uur en op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.30 uur.

Vrijdag 26 december
Kerstwandeling met na-
tuurgids in de Amsterdam-
se Waterleidingduinen, 
start bij ingang ‘Oase’, 1e Le-
ijweg 9 te Vogelenzang. Aanv. 
13.00 uur. Vooraf aanmelden 
is verplicht via ivnzk.kerst-
wandeling@gmail.com of 06-
31305324.
Meer informatie over  IVN en 
haar activiteiten vindt u op 
www.ivn.nl/zuidkennemer-
land.

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

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

IVN Midden Kennemer-
land houdt winterwande-
ling rondom de Kruisberg 
bij Heemskerk. Duur: 1,5 
uur. Aanmelden via: excur-
sieivn@gmail.com ovv oliebol-
lenwandeling. Vertrek: 13.30 
uur vanaf informatiebord bij
parkeerterrein Oudendijk,
Oudendijk  9 in Heemskerk. 
Kosten: 6,50,- euro inclusief 
een hapje en drankje onder-
weg, exclusief toegangskaart 
tot de duinen. Kinderen tot 12 
jaar betalen 4,-.

Vrijdag 9 januari
Mondo Leone’s jacht op de 
schat in De Luifel, Herenweg 
96 Heemstede. Verhalenver-
teller. Aanv. 20.15 uur. Entree: 
17,50 euro. Kaarten via www.
podiaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Luifel.

AgendA Watertanden met Sacha de Boer
Heemstede – De temperatuur 
aan de hoge kant, de wind op 
herfstniveau en toch was het za-
terdag voor kerstmis. Op 20 de-
cember bruiste ons winkelcen-
trum van de levendigheid: een 
kerstmarkt, muziek in de feest-
tent voor Rivièra Maison en bij 
Blokker boekhandel een win-
kel vol met klanten én een foto-
graaf- ex-nieuwslezeres die haar 
nieuwste boek signeerde. 
Back to basics is het vervolg op 
Down to earth, het eerste kook-
boek van fotograaf Sacha de 
Boer en sterrenkok Jacob-Jan 
Boerma. De recepten van Boer-
ma zijn samengesteld uit su-
perfoods als groente, noten, vis, 
bessen, kruiden, granen en cho-
colade. Geen uitheemse produc-
ten, maar gemakkelijk verkrijg-
bare varianten van de winkel 
op de hoek. Zoals de titel sug-
gereert: terug naar de basis van 
gezonde voeding middels een-
voudige recepten voor elke dag. 
Maar wel met het signatuur van 
Chef-kok Jacob-Jan Boerma van 
De Leest in Vaassen, het restau-
rant dat is bekroond met drie 

Michelinsterren. De vele foto’s 
van de hand van Sacha de Boer 
brengen de gerechten smaak-
vol in beeld. Wanneer is een foto 
geslaagd voor haar?  “Als men-
sen zeggen dat ze bij het open-
slaan van het boek al gaan wa-
tertanden, is mijn doel goed-
deels bereikt.” Naast de prach-

tig opgemaakte borden fotogra-
feert de voormalig journaalleze-
res het plezier van samen tafe-
len met vrienden, gezellige lun-
ches en borrels. Back to basics 
is daarom een heerlijk boek om 
met kerst te geven aan familie en  
vrienden. 
Mirjam Goossens 

www.lijfengezondheid.nl
Oefening voor invloed op gedachten.

Heemstede - Onlangs is de nieuwe website van de Stich-
ting Oude Kerk te Heemstede online gegaan: www.oudekerk-
heemstede.nl  Op die website is alle informatie over de Oude 
kerk te vinden. Ook de plannen voor het multifunctioneel ma-
ken en de mogelijkheden voor het schenken aan de Stichting 
worden daar toegelicht.

Nieuw: www.oudekerkheemstede.nl
Geld nodig instandhouding 
monumentale kerk Wilhelminaplein

Omdat het kerkbezoek en het 
gebruik voor rouw-en trouw-
diensten de laatste tijd terug 
loopt blijkt  er in de nabije toe-
komst onvoldoende fi nanciële 
basis voor de  instandhouding 
van dit prachtige monument. 

Daarvoor is meer nodig.
Daarom wil de StOK naast het 
gebruik van het monument voor 
kerkdiensten de functie als cul-
tureel podium meer gestalte ge-
ven. Onze Stichting organiseert 
overigens al vele jaren klein-
schalige zondagmiddag-thee-
concerten. Onder de titel ‘Podi-
um Oude Kerk’ biedt de Oude 
Kerk bovendien ruimte aan de 
Stichting Podia Heemstede voor 
het uitvoeren van kamermuziek 
en lezingen. 
Direct naast de kerk gelegen 
is het sociaal-cultureel cen-
trum De Pauwehof. Hier wordt 
na de kerkdienst koffi e gedron-
ken. Ook wordt dit centrum be-
nut voor maatschappelijke acti-
viteiten, samen met de Stichting 
Welzijn Ouderen. 

Het comfort in de Oude Kerk vol-
doet niet aan de eisen van de-
ze tijd. Het binnenklimaat,  het 
zitcomfort en het onoverdekte 
wandelpad tussen kerk en Pau-
wehof, zijn verre van ideaal. Een 

glazen gang die beide gebou-
wen verbindt is één van de voor-
ziene verbeteringen. 
Wilt u meer over die plannen 
weten, raadpleeg dan de nieuwe 
website www.oudekerkheemste-
de.nl.

Draagt u De Oude Kerk en de 
Cultuur in Heemstede een warm 

hart toe? Voelt u sympathie voor 
het initiatief om dit Rijksmonu-
ment goed te benutten voor de 
gemeenschap? Dan is het goed 
om te weten dat onze stichting 
een zgn. ”cultuur-“ANBI” status 
heeft. Uw giften aan de Stich-
ting zijn zonder drempel en met 
een vermenigvuldigingsfactor , 
aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting. Zie daarvoor ook de 
website! Vanzelfsprekend kunt 
u ook direct doneren naar: Pen-
ningmeester Stichting de Oude 
Kerk, bankrekening  NL81 AB-
NA 056 32 40 563 0.v.v. Oude 
Kerk, Nieuw Geluid.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Gemeente Heemstede 
wenst u 

fi jne feestdagen toe!

In deze uitgave:
- Kerstbomenverbranding 
 7 januari
- Inloopbijeenkomst  
 Duinpolderweg

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis
Op woensdag 24 en 31 
december is het raadhuis 
om 13.00 uur gesloten. 
Op maandag 5 januari is het 
raadhuis vanaf 10.00 uur open. 
Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze 
HeemstedeNieuws bij 
adresgegevens en 
openingstijden of 
raadpleeg onze website 
www.heemstede.nl. 

Kerstbomenverbranding 2015 

Nieuwjaarsbijeenkomst
5 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

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

Vuurwerk mag
oudejaarsavond
tussen 18.00 uur

en 2.00 uur
‘s nachts

Heemstede wenst u een veilig 2015
Woensdag 7 januari 2015 worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in Heemstede 
verbrand op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 
Voor iedere ingeleverde kerstboom ontvangt men 
een lootje voor de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 7 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunnen lopend of op de fi ets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en 
wordt verricht door wethouder Pieter van de 

Stadt. Gewonnen prijzen kunnen direct na de 
trekking afgehaald worden bij de brandweer 
op het trapveldje. Rond 19.00 uur begint de 
verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 26, het uitbreiden van het 

woonhuis op de begane grond en eerste 
verdieping, verhogen kap, vervangen bestaande 
begane grondvloer en het bouwen van twee 
erkers, Wabonummer 17901, 

 ontvangen 6 december 2014.
- Reggelaan 4, het wijzigen van de voorgevel, 

wabonummer 17932, ontvangen 7 december 
2014.

- Alberdingk Thijmlaan 44 het wijzigen van 
de voorgevel en constructieve wijzigingen 
aanbrengen, wabonummer 18006, ontvangen 

 8 december 2014.
- Van Merlenlaan 2, nieuwbouw van een zorgvilla 

“Meerlhorst”, wabonummer 10628, 
 ontvangen 8 december 2014.
- Burgemeester van Lennepweg 16, het vervangen 

van de bouwvloer, wabonummer 18021, 
ontvangen 9 december 2014.

- t.h.v. Reggelaan, Dinkellaan, het kappen van 
 16 bomen, wabonummer 18045, 
 ontvangen 10 december 2014.

- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
ontvangen 11 december 2014.

- Binnenweg 62, het plaatsen van reclame, 
wabonummer 18053, 

 ontvangen 10 december 2014.
- Raadhuisplein 24, het doorbreken van een muur, 

wabonummer 18055, 
 ontvangen 9 december 2014.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 189, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 18050, 
ontvangen 11 december 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken. 

- Einthovenlaan 24 het verhogen van de kap 
t.b.v. een atelierruimte, wabonummer 5558, 
ontvangen 11 november 2014. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 

beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Burgemeester van Lennepweg 16, het vervangen 

van de bouwvloer, wabonummer 18021, 
verzonden 19 december 2014. 

- Dr. J.R. Thorbeckelaan tussen de huisnummers 
127 t/m 131, het herinrichten van de Dr. J.R. Thor-
beckelaan e.o. met een speelvoorziening, wabo-
nummer 16975, verzonden 19 december 2014.

- Heemsteedse Dreef 95-123 het wijzigen van 
 de entree, wabonummer 15573, verzonden 
 19 december 2014.

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 35, 

gebruiksvergunning voor Stichting Sint Jacob, 
Nieuw Overbos, wabonummer 14057, verzonden 
19 december 2014, een beroepschrift moet 
uiterlijk 5 februari 2015 worden ingediend.

Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

In onze publicatie van 26 november 2014 hebben 
wij de verwijdering aangekondigd van:
- Een zwarte damesfiets, merk Gazelle, met 

lekke achterband, in het fietsenrek aan de Dr. 
Schaepmanlaan t.h.v. huisnummer 62;

- Een zwarte damesfiets, merk BSP, met twee lekke 
banden, ontbrekende ketting en ontbrekend 
spatbord, aan de Eikenlaan aan de achterzijde 

van de bibliotheek te Heemstede;
- Een rode damesfiets, merk Cameo, met lekke 

achterband, kapot zadel en kapot achterlicht, 
aan de Eikenlaan aan de achterzijde van de 
bibliotheek te Heemstede.

Bovengenoemde fietsen zijn op 11 december 2014 
in opdracht van het college van burgemeester en 

wethouders verwijderd en opgeslagen voor een 
periode van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich melden 
bij bureau Handhaving en zijn voer- of vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten.
Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Uitgevoerde verwijdering fietsen

Nieuwe regelgeving
Handhavingsverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de 
Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt 
de verordening Handhaving WWB, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2012 te vervallen.

Verordening cliëntenparticipatie 
Participatiewet, IOAW, IOAZ Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de  Verordening 

cliëntenparticipatie Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
Verordening cliëntenparticipatie Wwb Heemstede 
2012 te vervallen.

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

Verordening verrekening bestuurlijke boete 
bij recidive Heemstede 2015
Op 30 oktober 2014 heeft de raad de Verordening 
verrekening bestuurlijke boete bij recidive 
Heemstede 2015 vastgesteld. Hiermee komt de 
Verordening verrekening bestuurlijke boete bij 
recidive gemeente Heemstede 2013 te vervallen. 

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

Uitnodiging 
Inloopbijeenkomst Duinpolderweg
Op donderdag 8 januari 2015 wordt een 
inloopbijeenkomst georganiseerd over de 
Duinpolderweg, dit is een (deels nieuwe) 
verbinding tussen de N206 en de A4. U bent 
van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur 
in het NH Conference Centre Leeuwenhorst, 
Langelaan 3, 2211 XT Noordwijkerhout.

De provincies Zuid- en Noord-Holland en diverse 
gemeenten, waaronder gemeente Heemstede, 
onderzoeken hoe een (deels nieuwe) verbinding 
tussen de N206 en A4, de Duinpolderweg, op 

de beste manier vorm kan krijgen. Naast de vijf 
mogelijke routes die eerder zijn genoemd, wordt 
nu ook de ‘Spoorvariant’ aan het onderzoek 
toegevoegd. Zodat in verband met stikstofuitstoot 
en de gevolgen voor de natuur ook een variant die 
verder van de duinrand ligt in beeld kan worden 
gebracht. 
Ook is met de nieuwste cijfers gekeken naar de 
eerder uitgevoerde verkeersonderzoeken. Hieruit 
blijkt dat het nog steeds noodzakelijk is een 
oplossing te vinden voor het drukke verkeer en 
de daaruit voortkomende problemen voor de 

leefbaarheid in en rondom de Duin- en Bollenstreek, 
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Om u 
hierover te informeren nodigen wij u van harte uit 
voor de informatieavond op 8 januari.

Website 
Mocht u niet in staat zijn om op de avond aanwezig 
te zijn dan vindt u alle informatie ook op onze 
website www.noord-holland.nl/duinpolderweg. 
Op de hoogte blijven van nieuws over de 
Duinpolderweg? Abonneer u dan op de digitale 
nieuwsbrief via de bovengenoemde website.



Slecht begaanbare hellingbaan in tunnel
onder N201: verantwoording niet bij Provincie
Heemstede - De heer ir. H.W. 
Struben en mevrouw mr. drs. 
P.F. Hoogerwerf hebben na-
mens D66 van Provinciale 
Staten bij Gedeputeerde Sta-
ten vragen gesteld over de 
‘hellingbaan’ bij de fietstun-
nel in Heemstede.

Met de inzet van de Provincie is 
recent een fietstunnel onder de 
Cruquiusweg bij de brug over de 
Ringvaart in Heemstede gereali-
seerd. Deze nieuwe fietsverbin-
ding wordt veel gebruikt, maar 
niet alleen als recreatieve ver-
binding langs de ringvaart, maar 
ook voor andere doeleinden van-
uit Heemstede richting Hoofd-
dorp.
De hellingbaan van het fiets-
pad naar de Cruquiusweg blijkt 
slecht begaanbaar te zijn door 
rul zand en steilte. De verbinding 
is ontstaan door veelvuldig ge-
bruik.
Zowel de Fietsersbond als het 
Heemsteedse college hebben dit 
probleem bij de provincie voor-
gelegd. De vraag die onder meer 
is gesteld aan GS is wie verant-

woordelijk is voor de tunnel en 
de onbegaanbaarheid.
GS laat weten: “De gemeen-
te Heemstede is verantwoorde-
lijk voor het half verharde (wan-
del)pad langs de ringvaart en 
voor het dagelijks beheer van 
de voetgangerstunnel onder de 
N201 en dus ook voor de hel-
lingbaan aan de noordoostzijde, 
die spontaan is ontstaan na de 
bouw van de als voetgangers-
tunnel aangelegde tunnel on-
der de N201 en de hellingbaan 
aan de zuidwestzijde.” “Zou de-
ze situatie niet verbeterd moeten 
worden, vragen Struben en Hoo-
gerwerf vervolgens. GS zeggen: 
“Er is meer voor nodig is dan al-
leen het verharden en verbete-
ren van de hellingbanen om een 
situatie te creëren die voldoet 
aan de richtlijnen voor veilige 
fietsverbindingen.
Overigens zijn wij bereid, als de 
gemeente Heemstede ons dat 
verzoekt, te onderzoeken welke
aanpassingen nodig zijn om 
de situatie van en rond de tun-
nel om te vormen naar een si-
tuatie die volgens de richtlijnen 

Cursus 
Aquarelleren
Heemstede - Bij Casca zijn di-
verse creatieve cursussen op 
het gebied van beeldenden-
de vorming. Eén daarvan is een 
cursus Aquarelleren onder lei-
ding van Francis van der Meer. 
Schilderen met waterverf vergt 
een heel eigen techniek. Ken-
merkend aan een aquarel zijn 
de heldere, doorzichtig gekleur-

de vlakken. In de cursus wordt 
gewerkt naar stillevens en fo-
to’s van bijvoorbeeld landschap-
pen. Door de individuele bege-
leiding is er plaats voor cursisten 
van alle niveaus. Hierdoor kunt 
u ook nu nog instappen op de 
cursus die al in september van 
start is gegaan. De lessen zijn op 
dinsdag van 9.30-11.30 uur bij 
Casca in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. Bel Casca voor meer 
info: (023) 548 38 28 kies 1.

wel geschikt is voor fietsers. Wij 
gaan er daarbij van uit dat de ge-
meente deze aanpassingen be-
kostigt.”

GS weet, desgevraagd, niet of 
– als de gemeente daarin toe-
stemt – de verbeteringen van de 
hellingbaan meegenomen kun-
nen worden bij de werkzaam-
heden voor de vervanging van 
de Cruquiusbrug. “Het moment 
waarop er een uitvoeringsge-
reed plan ligt en de stand van 
zaken van de aanbesteding voor 
de vervanging van de brug op 
dat moment, is daarin sterk be-
palend.”

‘DWDD-professor’ bij 
Parkinson Café

Regio - Parkinson Café Haarlem & Omstreken nodigt woens-
dagmiddag 7 januari professor Erik Scherder uit. Scherder is 
hoogleraar klinische neuropsychologie aan de VU in Amster-
dam en hoogleraar bewegingswetenschappen aan de Univer-
siteit Groningen. Hij is bekend door zijn enthousiaste optredens 
in De Wereld Draait Door (DWDD) en is een groot pleitbezorger 
voor meedoen aan bewegingsprogramma’s. Bewegen is goed 
voor de lichamelijke conditie maar ook voor de conditie van de 
hersenen.
Locatie: Wijkcentrum De Ringvaart, Floris van Adrichemlaan 98, 
Haarlem, van 14.00 tot 16.00 uur. Toegang 2 euro.
Informatie: 023-5278170 of 5270927.

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

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

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

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

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

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

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

Ontheffing kerstboomverbranding 7 januari 2015
Het college van B&W van gemeente Heemstede 
maakt hierbij bekend dat zij op grond van artikel 
10.63, tweede lid Wet milieubeheer ontheffing heeft 

verleend aan de gemeente voor het verbranden van 
kerstbomen op woensdag 7 januari 2015 van 19.00 
tot 23.00 op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 
mogelijk.

Raadsbesluiten 17 december 2014
Aanwezig waren 21 van 21 raadsleden

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
vastgesteld.

- Belastingverordeningen 2015
- ISV-bijdrage bouwplan Wilhelminaplein 4-6

- Verklaring van geen bedenkingen t.b.v. 
omgevingsvergunning voor 4 woningen 
Glipperweg 33 – 39

- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Kontext
- Begroting 2015 Stichting Openbaar Onderwijs 

Zuid-Kennemerland
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2015 t/m 2016

- Budgetsubsidie 2015 t/m 2016 Stichting Welzijn 
Ouderen Heemstede

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl
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