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Mooie wedstrijd tussen Kennemerland en vluchtelingen
Een eerste stap naar integratie door voetbal
Regio - In het nostalgische 
stadion van de voormalige 
profclub FC Haarlem werd 
zaterdag 19 december de af-
trap verzorgd door burge-
meester Bernd Schneiders 
van Haarlem. Er waren heel 
veel  dolenthousiaste toe-
schouwers.
Gespeeld werd een voet-
balwedstrijd tussen het eer-
ste elftal van Haarlem-
Kennemerland en een team 
bestaande uit vluchtelingen. 
De vluchtelingen wonen tij-
delijk in de oude koepel-
gevangenis.
Onder hen veel jonge man-
nen die graag willen spor-
ten om zo hun verblijf iets 
zinvoller door te brengen.
Iedere vrijdag trekt een der-
tigtal van hen naar de vel-
den van Haarlem-Kennemer-
land. Ze trainen of spelen on-
derling een partijtje. Met de 
feestdagen voor de deur plus 
een voetballoos weekend be-
sloot Haarlem-Kennemerland 
een wedstrijd te organiseren. 

Het team onder de naam  FC 
De Koepel verraste met leuk 
voetbal. Het werd een echte 
wedstrijd. Onder de vluchte-
lingen een stel heel aardige 
spelers. De grote uitblinker, 
Obida Dallah, bleek een spe-
ler van het nationale Syrische 
elftal te zijn. Hij stuurde zijn 
ploeg de hele wedstrijd naar 
een heel redelijk niveau. Ken-
nemerland, dat uitkomt in de 
4e klasse zaterdag, had geen 
eenvoudige middag. Daar-
uit mag men concluderen dat 
FC De Koepel zou kunnen 
meedraaien op het niveau 
van de 4e of 5e klasse. Het 
was hun eerste wedstrijd te-
gen een heuse tegenstander 
en met wat meer training en 
wedstrijden ligt er een toe-
komst. Dat zal helaas niet ge-
beuren, want op termijn zul-
len de vluchtelingen uitwaai-
eren over het land. De erva-
ring deze zaterdagmiddag 
nemen ze in ieder geval mee. 
Dat er na het laatste fl uitsig-
naal een 5-4 stand op het 

bord stond in het voordeel 
van Haarlem-Kennemerland 
deerde niemand. Al zou een 
gelijkspel meer recht hebben 
gedaan aan het wedstrijdver-
loop. Sportief was het zeker. 
FC De Koepel maakte een 
gelijkmaker door een onhan-
dige terugspeelbal van een 
Haarlem-Kennemerland-ver-
dediger. Ter compensatie gaf 
FC De Koepel de ongelukki-
ge speler een vrije doorgang`
zodat Haarlem-Kennemer-
land weer op voorsprong kon 
komen. De 400 toeschou-
wers, vooral uit het Midden-
oosten, roerden zich fl ink. 
Spandoeken, liedjes, klap-
pen en juichen bij iedere 
goede actie van een van hun 
spelers. Voorafgaand aan 
de wedstrijd kregen de spe-
lers van Haarlem-Kennemer-
land een witte roos aange-
boden door hun tegenstan-
ders. De aanvoerder dankte 
Nederland en in het bijzon-
der Haarlem voor de liefde-
volle opvang. Na afl oop was 

er in het clubhuis een maal-
tijd bereid door Syrische da-
mes. Door een gezamenlij-
ke inspanning van de kerken 
in Haarlem en de voetbalver-
eniging Haarlem–Kennemer-

land werd het voor een grote 
groep vluchtelingen een on-
vergetelijke warme middag. 
De eerste stap naar integra-
tie is gezet.
Eric van Westerloo

0132890
70x41
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Gezellig kerstshoppen met een deuntje
Heemstede – Wie afgelo-
pen zondag zin had om lek-
ker (het was prima shop-
weer!) de winkelstraat in te 
gaan, kon in het centrum van 
Heemstede terecht bij veel 
winkels. Het was koopzon-
dag. Diverse winkeliers had-
den hun deuren geopend 
en sommige van hen boden 
een lekker kopje thee aan of 
verwelkomden de zondagse 
gasten op een andere speci-
ale manier. Voor een hapje en 
drankje kon je natuurlijk ook 

terecht bij horecagelegen-
heden in de straat. Winke-
len maakt immers dorstig en 
ook wel een beetje hongerig. 
Kledingzaken hebben alweer 
wintersale en dat geldt ook 
voor interieurwinkels. Nog 
leuker slagen dus met mooie 
kortingen! Het was een ge-
zellig winkeldagje zomaar 
op zondag en met muziek 
van een heus kerstmannen-
orkest dat door de winkel-
straat wandelde. Op de foto 
ziet u vooraan een muzikant-

in-spe! “Goed kijken hoe de 
groten het doen!”

De Heemsteder wenst u veel 
leesplezier met deze dik-
ke Heemsteder boorde-
vol nieuws over Heemstede. 
Ook in deze krant kerst- en 
nieuwjaarswensen van on-
dernemers en verenigingen. 
De volgende krant verschijnt 
dinsdag 29 december. Aanle-
veren van kopij en adverten-
ties gaarne uiterlijk maandag 
28 december, voor 12.00 uur.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Kerstavond: ds. J. Wat-
tel (Hoofddorp). Aanvang 
21.00 uur
 
Eerste Kerstdag: ds. J.E.Th. 
Nak-Visser, m.m.v. de litur-
giegroep Bennebroek en 
de cantorij o.l.v. Alberts,  
fl uit: Eline Nederveen.
Jeugdviering van 0-14 jaar
 
Zondag 26 december: ds. 
A. Molendijk. Gezamenlij-
ke dienst met Heemstede, 
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Donderdag 24 dec. 
(Kerstavond)
Oude Kerk: 17.30 u. Kinder-
kerstfeest. Crèche kinde-
ren tot 4 jr; 
Oude Kerk: 22u. ds. A. Mo-
lendijk, m.m.v. de cantorij

Vrijdag 25 dec. (Eerste 
Kerstdag)
Oude Kerk: 10u. ds. P.I.C. 
Terpstra Crèche kinderen 
tot 4 jr. Kinderkring (4 tot 
12 jr)

Zondag 27 dec. 
Trefpunt, Bennebroek: ds. 
A. Molendijk, 10u. geza-
menlijke dienst Crèche  
kinderen tot 4 jr; Kinder-
kring (4 tot 12 jr).

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

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

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

Zondag 27 december, 10u. 
Kandidaat Douwe de Roest 
(Leiden)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

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

Donderdag 31 december 
19.00 uur
Groei en gloei momenten 
van 2015
dhr. R. Elbers

Voor feestdagen zie: 
www.rafael-nehemia.nl

Jan van Goyenstraat 4 ademt 
nog steeds de sfeer van toen 
uit. Het is tevens de oudste 
winkel van de straat, want 
reeds in april 1938 is er een 
verzoek en bouwtekening om 
in het huis een winkelruim-
te te vervaardigen voor een 
postagentschap. Eerder heb-
ben we in de Heemsteder al 
kunnen lezen, dat dhr. Van 
der Wal in 1935 begonnen 
is met de verkoop van rook-
waren. Het postagentschap 
heeft men tot 1991 in de 
winkel gehad. Om een post-
agentschap te kunnen heb-
ben moesten er allerlei vei-
ligheidsmaatregelen geno-
men worden en dat moest uit 
eigen portemonnee betaald 
worden. De jaren 90 is ook de 
periode dat veel postagent-
schappen opgeheven wer-
den. Het sluiten van het post-
agentschap kreeg nog een 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (3)

nare bijsmaak vanwege twee 
overvallen in korte tijd. De 
toenfoto komt van het NHA 
en is van 1957. In de Heem-
steder van 2 december jl. is al 
een artikel geschreven over 
de naderende sluiting van 1 
van de oudste winkels in de 
Jan van Goyenstraat. Na 1 ja-
nuari zullen we het pand al-
leen nog zien als woning. De 
Nufoto van Harry Opheikens 
is van december 2015 en laat 

vrijwel een identiek pand zien 
t.o.v. 1957.
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat willen vertellen dan 
kunt u terecht via webmas-
ter@hv-hb.nl (H. Opheikens). 
Beeldmateriaal is ook zeer 
welkom.

Waar is dit
te vinden?

Wat is mooier dan de feest-
dagen te vieren in combi-
natie met een stuk Heem-
steedse historie. Dat is mo-
gelijk, maar daar moet u 
als lezer wel iets voor doen. 
Mocht u de foto herken-
nen, dan mailt u de HVHB 
de oplossing op het vol-
gende emailadres:
communicatie@hv-hb.nl. 
Onder de goede inzen-
ders verloot de HVHB 3x 
een jaarabonnement op 
de HeerlijkHeden (waar-
de 18,00 euro per abonne-
ment). U krijgt de moge-
lijkheid tot en met 29 de-
cember a.s. uw antwoord te 
mailen. Mocht u niet tot de 
gelukkige prijswinnaars be-
horen, dan kunt u uiteraard 
lid worden van de HVHB 
voor hetzelfde bedrag en 
ontvangt u 4x per jaar als-
nog de HeerlijkHeden.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

DE LEUKSTE KRANT 
VAN HEEMSTEDE
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Namens mijn familie en 
alle Syrische vluchtelingen: 
Prettige kerstdagen en een 

Gelukkig Nieuwjaar
Veel mensen zullen niet weten dat we in Syrië de kerst-
vakantie ook vieren evenals het nieuwe jaar. Zoals mensen 
het hier vieren en in andere westerse landen, maar met een 
aantal culturele verschillen.
Om verschillende redenen. De meest prominente is de 
aanwezigheid van het aandeel van de christelijke Syri-
ers die graag deze gelegenheid vieren. Maar ook de ge-
boorte van Jezus Christus, en daarom ‘Christmas’, is voor
moslims symbolisch belangrijk, omdat hij wordt beschouwd 
als een profeet.
Hij is geregeld in ons collectieve bewustzijn en van de ge-
meenschap en beïnvloedt een deel van onze tradities en 
gebruiken, ongeacht geloof of geen geloof of religieuze 
oorsprong.
Kerstbomen versierd met klokken en lichtjes doen wij ook 
in Syrië. De kerstman is hetzelfde in zijn rood gewaad en 
met zijn witte baard. Ook worden etalages in Syrië versierd, 
ook de publieke markten. Kinderen hopen op een ontmoe-
ting met de kerstman. Er is geen duidelijk verschil.
Maar waar ik over praat nu, dat was in Syrië vóór de oorlog. 
En als dat iets betekent, dan 
betekent het dat het Syrische 
volk -onder meer zij die nu in 
het buitenland wonen - graag 
deze dagen wanhopig probe-
ren om hun herstherinnerin-
gen op te halen. We hebben al-
lemaal redenen om te zeggen: 
“Gelukkig Nieuwjaar”.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

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

Het is lente! (lijkt wel)
Heemstede - “Lente op het dak van het raadhuis van Heemstede”, vertelt imker Pim Lem-
mers in zijn mail bij deze foto. Vanwege het zachte weer vliegen de bijen massaal uit op 
zoek naar bloemen. En die worden gevonden. Sommige bijen keren zwaarbeladen met 
geel- en grijs stuifmeel aan de pootjes weer terug richting de bijenkast die op het dak van 
het raadhuis staat. “Als imker heb ik dit nog niet eerder meegemaakt”, aldus Pim. En grap-
pige sluit hij af met: “BIJzonder dus!”

Overweg Laan Alverna helemaal van deze tijd!
Eindelijk heeft de RvS de uit-
spraak van de rechter be-
vestigd. Een verstandige uit-
spraak.  De overweg en de 
Laan Alverna zijn openbare 
weg en de overweg moet zo 
spoedig mogelijk weer open-
gesteld worden voor voet-
gangers en fi etsers. De over-
weg dateert van ca 1842 en 
wordt al sinds die tijd ge-
bruikt. De laatste dertig jaar 
met name veel door fi etsers 
en voetgangers. De omweg 
door de inmiddels onrecht-
matige sluiting van de over-
weg door Prorail van ruim 
een jaar geleden is voor 
voetgangers en fi etsers ruim 
1,6 km en retour 3,2 km. Dat 
betekent voor een voetgan-
ger al gauw 40 minuten om-
weg. Dat is geen kleine om-

weg dus. Een beetje veldon-
derzoek op dit gebied levert 
een aantal recente voorbeel-
den van inventieve voetgan-
gers overgangen op in an-
dere landen in de wereld. 
Technische hoogstandjes die 
de vele honderden gebrui-
kers van deze overweg, maar 
ook voor andere soortgelij-
ke overwegen in Nederland, 
goed van pas kunnen ko-
men. Zonder eventuele toe-
ters en bellen maar wel met 
oog voor veiligheid en ge-
bruiksgemak. Anderen heb-
ben hier al over nagedacht 
en zijn met oplossingen ge-
komen. Gelukkig hoeven we 
dus in Nederland het wiel 
niet uit te vinden met daar-
door lagere kosten tot ge-
volg. Helemaal als je het per 

gebruiker bekijkt. Zeker als 
Prorail ook eens verstandig 
gebruik gaat maken van de 
middelen die haar geboden 
worden en een andere hou-
ding aanneemt ten aanzien 
van de uitdagingen die op 
haar afkomen op het spoor 
(dus meer Prorail i.p.v. An-
tirail). De aanwonenden van 
Laan Alverna zijn inmiddels 
op hun wenken bediend met 
een dure weg (helemaal per 
gebruiker) langs het spoor 
over het beschermde wei-
landgebied en zo wordt he-
laas het autogebruik gesti-
muleerd. De nieuwe overweg 
voor fi etsers en voetgangers 
daarentegen zal het autoge-
bruik juist tegengaan. Hele-
maal van deze tijd dus.
F. Koene, Heemstede

Lezers schrijven ons

Er mag meer gelachen worden in 2016

Kerstcolumn

Ieder jaar rond kerst en oud en nieuw mo-
gen wij, schrijvers voor deze krant, zomaar 
iets op papier zetten. Een kerstwens, groet 
of een overpeinzing over wat het volgend 
jaar moet brengen. Ik hoefde niet lang na 
te denken dit jaar. Er mag meer gelachen 
worden!

Deze maand kreeg ik bezoek uit een ver 
buitenland. Wat is het hier schoon, wat zijn 
de mensen vriendelijk en wat lachen ze 
veel, kreeg ik na een paar dagen te horen. 
Dat laatste betwijfel ik zeer.
Met al het gedoe op Facebook, smartpho-
nes, Twitter en Instagram hebben we nog zo 
weinig tijd voor iets anders. Een mop ver-
tellen is vele malen leuker dan het te lezen 
op een klein schermpje. Ook op TV zie je 
vooral mannen en vrouwen die serieus hun 
verhaal doen. Natuurlijk wordt er nog wel 
eens gelachen maar voor mijn gevoel veel 
minder dan pak hem beet vijf jaar geleden. 
De moderne mens heeft ook haast, haast, 
haast, jakkerend het jaar rond lijkt er bij te 
horen. Het leven bestaat vooral uit plannen 
en het bijhouden van alle berichten. Op-
staan, kinderen naar school, werken, kinde-
ren ophalen, koken, kinderen in bed en dan 
uitgeteld nog even het laatste nieuw lezen 
op de Ipad. Kom op, neemt u zich eens voor 

om tijd vrij te maken voor een gesprek en 
lardeer dat met humor. Laat de ander eens 
lachen om datgene wat u heeft beleefd die 
dag of week.
Het werkt heilzaam op uw gemoed. Je slaap 
er ook beter op dan indommelen met de 
laatste beurskoersen nog op uw netvlies. 
Zie de onzin in van veel zaken die de se-
rieuze meerderheid u probeert op te drin-
gen. Het zakenleven lijkt alleen nog maar 
te bestaan bij de gratie van start-ups. Jon-
ge ondernemers die het even gaan maken. 
Dat 98% het niet haalt en blijft zitten met 
een onverkoopbaar product of dienst is wel 
een mooi startpunt voor galgenhumor. Oh 
zo serieus prezen ze dit jaar hun waar aan 
op een zender als Business News Radio. Er 
werd nauwelijks gelachen, terwijl humor 
juist goed verkoopt. Neem de marktkoop-
man die met humor zijn waren slijt. Men-
sen blijven staan, want hij heeft iets leuks te 
melden. Zelfs sporten doen velen individu-
eel. Niets op tegen maar met wie moet je la-
chen als je alleen door Groenendaal draaft. 
U zult het begrijpen, ik wens u naast heer-
lijke liefdevolle kerstdagen een humorvol 
2016 toe. 
Echt waar: lachen werkt voor u en mij, voor 
iedereen!
Eric van Westerloo
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Dorcas Heemstede komt in 
nieuw pand aan Herenweg
Heemstede – Maanden-
lang leefden de vrijwilligers 
van Dorcas, de kringloopwin-
kel aan de haven van Heem-
stede, in de onzekerheid om-
trent een nieuw pand. De 
winkel aan de Havenstraat 
was tijdelijk en moet echt 
19 december dicht. Vandaar 
dat er nu geen grote meube-
len en zomertuinspullen in-
genomen kunnen worden. 
Dorcas is open op donder-
dag, vrijdag en zaterdag van 
9.30 tot 14.30 uur. Groot was 
de vreugde dan ook toen be-
kend werd dat er een nieu-
we pand beschikbaar was 
en in januari 2016 betrokken 
kan worden. Nog nooit is er 
tussen de tachtig vrijwilligers 
zo veel gejuicht onder elkaar, 
getwitterd, op Facebook ge-
plaatst en met elkaar ge-
beld over de nieuwe locatie 
aan de Herenweg 101. Een 
pand met ruime parkeergele-
genheid aan een doorgaan-
de weg, tegenover Casca de 
Luifel. Het pand, waarin vroe-
ger een groothandel zat in 
witgoed en verwarmingsin-
stallaties, kwam beschikbaar 
en kan door Dorcas van de 
parochie St. Bavo Heemstede 
aan de Herenweg gehuurd 
worden tegen een leuk prijs-
je. Dat is vast mooi meege-
nomen voor het goede doel.
Zoals toiletten voor kinde-

ren in Balati en Konwa in 
Tanzania en, misschien nog 
belangrijker, de beginselen 
van hygiëne bij te brengen 
om enge ziekten uit te ban-
nen. Waterprojecten in Mo-
zambique en Tanzania, waar 
zo`n 7500 mensen toegang 
krijgen tot schoon water, 
waar pompen geslagen wor-
den, waterleidingen gelegd 
worden, toiletten geplaatst
worden en trainingen in hy-
giëne gegeven worden. Mo-
gelijk gemaakt door dat gek-
ke, goedkope warenhuis 
aan de Heemsteedse Haven, 
waar de Bijenkorf niks bij is. 
De inkoop wordt verzorgd 
door de Heemsteedse burger 
die dat boek uit heeft en uit
die broek gegroeid is. De
andere Heemstedenaar kent 
dat boek niet en past die 
broek. Dat levert een leven-
dige handel op, waar Dorcas 
wel raad mee weet. Die weet 
waar de nood het hoogst is 
en doet er wat aan. Al ja-
ren direct op de plaats waar
het het hardst nodig is. Met 
eigen vrijwilligers die ter 
plaatse het loodgieterswerk 
doen, zelf de handen uit de 
mouwen steken.

Vandaar die tekst op de gro-
te wand in de winkel: “Samen 
in actie voor de allerarmsten”. 
Ton van den Brink 

Zonder haar
door Mirjam Goossens

Daar zaten ze, op deze mooie zomerdag, een 
familie van drie generaties aan twee lange ta-
fels. Het kon een tafereel zijn uit een Italiaanse 
fi lm: de klassiek zwarte jurken van de vrouwen, 
de mannen strak in het pak in een tuin met 
witte hortensia’s  en wapperende tafellakens. 
Er werd net als in de fi lm gegeten, gedronken 
en gelachen. Maar het was gewoon in Heem-
stede, in de tuin van Landgoed Groenendaal. 
Enkele uren ervoor aan het graf in de Herfst-
laan was de stemming nog bedroefd geweest.                                                                                                 
Hanny Goossens-Michielse was mijn schoon-
moeder, eentje die als je zou mogen kiezen, 
laat inpakken en meeneemt om nooit meer in 
te ruilen: lief, aandachtig, gastvrij en met een 
hart vol humor en relativeringsvermogen. De-
ze zomer moesten we haar op 89-jarige leef-
tijd laten gaan. Ze was tot het laatst blij met 
haar leven dat ups en downs had gekend, zo-
als bij een lang leven past. Ze vond het ook 
wel goed zo en als ze ons had zien zitten, had 
ze vast geglimlacht. Maar aan de gezichten 
van de tien kleinkinderen zag je dat zij ook 
beseften dat ze nooit meer een kleinkind zou-
den zijn van oma Hanny, oma Heemstede die 
zo van boeken hield en altijd het juiste wist 
te zeggen, maar vooral aandachtig luisterde. 
Nooit meer keten op de grote spannende zol-
der, geen pannenkoeken en geen omasoep 
meer. Het gedicht van een van de kleinkinde-
ren is voor haar en voor alle mensen die dit 
jaar een moeder of oma moeten missen aan 
de kerstdis.

Woorden

De woorden die ik voor haar zocht, 
lieten zich lastig vinden. 
De dichters die ik heb bezocht
hielden ze strikt verstopt, 
verzwegen achter raadsels
in talen die dichters bezitten.

Maar in haar ogen las ik
alle woorden ooit geschreven
alle woorden ooit door haar gelezen
licht en zacht, helderblauw
als de hemel op een zaterdagmiddag.

Woorden zo zorgzaam, lief en teer
ze wilden haar ontglippen. 
Een gevecht brak los tussen
pijn en zuchtende blikken,
het verscheurde alle harten.
Ze sprak: ‘Ik vind het zó fi jn...’ 
geen klaaglied kwam over haar lippen.  

Met woorden wil ik haar levend houden,
daarvoor is hun bestaan. Maar ik zag ze 
steeds opnieuw vergaan, 
telkens als haar ogen sloten
wenste ik dat ik ook geloofde 
in iets hoog daarboven
waar ik haar zou zien voortaan.

De woorden die ik voor haar zocht
zijn al bij haar, opgelost in de kilte.
Dus geef ik nu het woord aan
de tranen en de stilte.

Claire

De woorden die ik voor haar zocht, 

Het verhaal van een strik en 
de verdwenen piek…

15 december 2008 was het weer tijd om de kerstboom op 
te tuigen. Het was één jaar na het overlijden van mijn moe-
der. Al zoekend naar mijn oude piek, die ik tussen al die 
kerstspullen niet vinden kon, vond ik wel het doosje waar hij 
normaal in zat. Helaas was de piek in zijn doosje gesneu-
veld. Met de nalatenschap van mij moeder, ook de kerst-
decoraties, was ik op zoek naar haar piek maar die was om 
een of andere reden ook niet meer te vinden. Wel een tas-
je met veel kleuren lint. Ik wist dat mijn moeder traditiege-
trouw de kersttafel versierende en dacht daar kan ik wel 
wat mee. Ik ging verder zoeken tussen al dat kerstgedoe 
en mijn oog viel op een bijzonder gekleurd doosje: daar zat 

een strik in die waarschijn-
lijk voor piek dienst had ge-
daan. Ook de strik had dui-
delijk te lijden gehad maar 
toch heb ik uiteindelijk van 
het lint zelf een strik ge-
maakt als herinnering aan 
mijn moeder. Een nieuwe 
strik als piek. Dat doe ik nu 
elk jaar getrouw, zilver of 
goud.

Sindsdien gaat mijn kerst-
boom met een strik als piek 
in top de feestdagen door...
Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Op dinsdag 15 
december werden in sporthal 
Groenendaal  de tafels ge-
dekt voor een kerstbrunch. 
Christa en haar medewer-

kers schoven de tafels aan 
elkaar om de 22 deelneem-
sters te kunnen plaatsen. In-
tussen waren de dames nog 
even ‘fl ink onder handen ge-

Kerstbrunch voor GSV-leden nomen’ door de sportleider 
Jos, om wat ruimte te kwe-
ken voor de maaltijd. De les 
stond geheel in het teken 
van kerst. Alle oefeningen 
werd met kerstmuziek be-
geleid en tot slot werden de 
kerstbomen versierd met bal-
len. Sportkleding werd ver-
vangen door mooie jurken. 
De tafels waren mooi gedekt 
en de omgeving versierd. Bij 
aankomst kregen de dames 
koffi e en de menukaart. Daar 
konden zij zich alvast verheu-
gen op de heerlijke spijzen 
en dranken. Om te proosten 
werd een glaasje champagne 
geserveerd. Als voorgerecht 
een carpaccio met pijnboom-
pitten, rucola, Parmezaanse 
kaas en olijven; al bijna een 
hoofdgerecht op zich!  Hierna 
werden de tafels gevuld met 
diverse broodjes, walnoten-
salade, sandwiches, wraps 
en borrelhapjes. En alsof dat 
niet genoeg was, werd de 
brunch afgesloten met soft-
ijs met krokante dip en rood-
fruitsaus. 
Al met al een heerlijke maal-
tijd, die in januari (met al-
le extra’s van de december-
maand) er natuurlijk  afge-
traind wordt. Dit kan niet al-
leen in de sporthal (op dins-
dagmorgen) maar ook op 5 
andere plaatsen in Heem-
stede. Kijk voor het comple-
te overzicht op:
www.gsv-heemstede.nl.
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Kerstnachtdienst voor iedereen in Adventskerk
Regio - In de kerstnacht, donderdag 24 
december, gaat ds. Matthias Smalbrugge 
voor in de Adventskerk te Aerdenhout. De-
ze dienst begint om 20.00 uur en de kerk 
opent om 19.30 uur. 

Er is een speciale kerstdienst met een aan-
tal elementen: wensballonnen, verkleden 
van kinderen, kwartet met prachtige zang, 
het verhaal van Jozef en heerlijk samen zin-
gen. Met medewerking van Jaap Stork op 
orgel en piano in een sfeervolle kerk. 

Na de dienst wordt een glas wijn gedron-
ken.
Op Eerste Kerstdag vangt de dienst aan om 
10.00 uur. Ds. M. A. Smalbrugge gaat die 
voor. Weer mooie muziek. Het Adventskoor 
zingt in de dienst een nieuw stuk dat Jaap 
Stork heeft geschreven, een Magnificat. Tij-
dens kerst mag het uitbundig zijn, maar ook 
met momenten van verstilling. Na de dienst 
drinken de bezoekers koffie.
Adventskerk, Leeuwerikenlaan 7, Aerden-
hout.

10% opbrengst naar ‘Het Glazen Huis’

Kunstenaarsgildeshow van 
Fernande en Ger Daniëls Laas
Heemstede - Op zater-
dag 26 december 2e  Kerst-
dag en zondag 27 december 
kunt u bij Fernande en Ger 
Daniëls Laas ‘De Kunste-
naarsgilde-kerstshow be-
zoeken. 10% van de verkoop 
gaat naar ‘Het Glazen Huis’ 
en tevens wordt er een schil-
derij ter veiling aangeboden. 
Een ‘Grande Sales’ met de 
grote K’s van Kunst en Kerst. 
Zoekt u een mooi en kunst-
zinnig kerstcadeau?
Ger Daniels en Fernande Da-
niels Laas bieden hun schil-
derijen als kerstcadeau voor 
30% minder aan! 10% gaat 
naar het goede kerstdoel ‘Het 
Glazen Huis!’
Verwen jezelf en je huis met 
de unieke vormen en kleuren 
van deze top kunstenaars, 
die al 50 jaar in de regio en 
daarbuiten de kunstscepter 
zwaaien. Kom kijken en steun 
daarmee óók het goede doel!

Van Tyler tot Van Gogh. Van 
het Rijksmuseum tot 5 am-
bassades. Het is een footprint 
die je als wallprint in huis 
moet hebben. Van de 30 ‘Ko-
renvelden’ zijn er nog 15 over. 
Tevens prachtige aquarellen 
en olieverfwerken met bloe-
men. De huidige directeur 
van het Van Gogh Museum 
heeft het werk van Ger met 
zijn eigen stijl uit 4000 schil-
derijen gekozen als een van 
de beste ‘van Gogh-a likes’! 
De bomen aan de Vrijheids-
dreef werden door Ger ver-
eeuwigd, waar ze allen wer-
den verwijderd. Tevens is Ger 
befaamd voor zijn honderden 
etnische tekeningen waarvan 
wereldwijd een prachtig boek 
in 4 talen is uitgegeven.
Fernande Daniels werd be-
kend door haar jazz-a like 
schilderijen en paarden. Een 
van haar schilderijen is te 
bewonderen in het beken-

de Magazin, ‘Ode aan Heem-
stede’.
Beide kunstenaars hebben 
hun ‘kerstsporen’ wel ver-
diend. U kunt zich bij hen ook 
aanmelden voor schilderles.

Omdat het ondoenlijk is de 
duizenden schilderijen rond 
te sjouwen is het volledige 
oeuvre van Ger en Fernande 
te bewonderen en te koop op 
hun sfeervolle Galerie: 
‘Het Kunstenaarsgilde’ 
Voorweg 49A  te Heemstede. 
Informatie: 023-5286336.

Kerstvieringen Zonnebloem, 
veel zingen, lekker dineren

Heemstede – “Wij ko-
men tezamen”, het eerste 
lied dat de gasten van de 
Zonnebloem meezongen 
tijdens de kerstviering in 
het Dorpshuis van Cruqui-
us. De gasten van de Zon-
nebloem, afdeling Valken-
burg, zij genoten vrijdag de 
hele dag van een samen-
zijn. Opgehaald door vrij-
willigers die door de be-
heerster van het Dorps-
huis, Henny van Son wel 
even getrakteerd werden 
op koffie met. Henny had 
ook voor het diner de aard-
appelpuree in mooie taart-
vormen gespoten, een di-
ner verzorgd door Ton Ro-
denrijs, de oud kok van de 
Burghave die al jaren voor 
de Zonnebloem de kerst-
diners kookt. Nu had hij 
heerlijke paté en canard 
bourguignon gemaakt, een 
eenden bourguignon  met 
gedroogde appeltjes uit de 
keuken van zijn oma. Hij is 
zelf zo gek op eten uit de 
vergeten keuken. Met de 
verse puree van Henny krijg 
je een prachtig kerstdiner 
op tafel, geserveerd door 
de vrijwilligers. De zestien 
gasten genoten volop, voor 
de meeste gasten is dit hun 

enige uitje met de kerstda-
gen. Louise de Graaf had 
als sneeuwkoningin een 
vertelling waarin  veel luxe  
niet alles zegt, maar thuis 
het belangrijkste is. Dan is 
het optreden van het koor 
Joy alsof er engeltjes zin-
gen. Gelukkig ook veel be-
kende kerstliederen, waar-
bij je mee kunt zingen of 
voor jezelf kan playbac-
ken. Puur genieten! Dat za-
gen we donderdag al bij de 
kerstviering van de Zonne-
bloem Berkenrode, waar 
42 gasten verwent werden 
door 25 vrijwilligers. Hier 
werd begonnen met een 
dienst met veel samenzang 
en mooie kerstverhalen van 
voorzitter Jaap van Dongen 
en Miep Meijer. Een diner 
van alweer Ton Rodenrijs 
die een runder bourguig-
non had gemaakt met rode 
kool. Het dameskoor, on-
der leiding van Rie Meyer 
van de St. Bavokerk, zong 
bekende kerstliederen en 
dan vergeet je in de ge-
zellige sfeer van het EHBO 
gebouw dat er nog zoveel 
kerstdagen aankomen. 
Maar dan hebben zij onze 
kerstsfeer al beleefd. 
Ton van den Brink 

Verassende kerstborrel bij FM HealthClub
Heemstede - Leden van 
FM HealthClub in Heemste-
de werden donderdag 17 

december uitgenodigd voor 
de jaarlijkse kerstborrel. Het 
werd er één om niet snel te 

vergeten! Om 19.00 uur wer-
den maar liefst 120 leden als 
verrassing verwelkomd met 
het popkoor Voice Collec-
tive. Een half uur lang kon-
den de leden buiten genie-
ten van hun prachtige zang, 
glühwein en warme choco-
mel. Om 19.30 uur, onder het 
luiden van een kerstbel, wer-
den leden gevraagd naar bin-
nen te gaan voor de jaarlijk-
se kerstspeech, heerlijke wijn 
en hapjes. “Wij kunnen trots 
terugkijken op de avond; ge-
zelligheid is één van de be-
langrijkste aspecten binnen 
ons concept”, aldus Wouter 
Brans.
Meer info over FM He-
althClub? Zaterdag 2 en zon-
dag 3 januari is er een open 
weekend van 9.00 uur tot 
16.00 uur.
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Fit4lady gekozen tot Fitnessketen van het Jaar
Heemstede – Fitnessketen 
van het Jaar. Die prijs komt 
Fit4lady toe. In Heemstede 
is er ook een locatie aan de 
Raadhuisstraat. Sporters en 
sportsters bij vele fitnesscen-
tra in Nederland kozen Fit4la-
dy tot Fitnessketen van het 
Jaar. De verkiezing werd ge-
organiseerd door Vote Com-
pany. Voor de stemmers is de 
belangrijkste reden om Fit-
4lady te kiezen de persoonlij-
ke betrokkenheid van de Fit-
4lady-trainsters. 
Fit4lady vierde dit jaar haar 
10-jarig jubileum en bruist 
van de energie. “Temidden 
van toenemende kwanti-
teit, afstandelijkheid en mas-
sa geloven wij in individuele 
kwaliteit. Wij kennen onze le-
den en helpen hen de con-

ditie en kracht te verbeteren 
met ons unieke trainingscir-
cuit en coaching”, aldus eige-
naar van Fit4lady Arina van 
Damme. 

Fit4lady gelooft in persoonlij-
ke begeleiding en biedt een 
30 minuten circuit training. 
We doen een persoonlijke 
intake. Dan weten de leden 
waar ze aan toe zijn als ze 
gaan beginnen. Leden trai-
nen vaak lange tijd bij Fit4la-
dy door de resultaten die ze 
behalen en de band die ont-
staat met de trainsters.”
 
Gestage groei
Fit4lady heeft 15 fitnessclubs 
in Nederland. En er is ruim-
te voor meer. Arina van Dam-
me: “We hebben bewust ge-

kozen voor gecontroleerde 
en gestage groei. Kwaliteit 
is het belangrijkst: in loca-
tiekeuze, in keuze van de on-
derneemsters en in de keuze 
van de trainsters. We hebben 
niet voor niets een Fit4lady 
Academy, waarin we zowel 
franchiseneemsters als train-
sters opleiden en bijscholen.” 

Carin Groot, hoofd Fit4lady 
Academy, vult aan: “We wil-
len elk van onze clubleden 
elke keer een goede training 
geven, met persoonlijke aan-
dacht, en ons richten op haar 
doelen. Wij geloven erin dat 
je fit en gezond kunt blijven 
door sport te integreren in 
je levensritme. Daar helpen 
we iedere dag met veel ple-
zier bij.”

Heemstede - Wat doe je in 
een voetballoos weekend? Je 
organiseert een toernooi.
Na jaren van afwezigheid 
is het toernooi tussen alle 
Heemsteedse verenigingen 
weer nieuw leven ingebla-
zen. Op zondag 20 decem-
ber waren HFC Heemstede 
en VEW, zij bespelen samen 
hetzelfde complex op het 
sportpark, gastheer voor de-
ze dag. Naast HFC Heemste-
de en VEW waren ook de an-
dere twee heemsteedse ver-
enigingen RCH en HBC van 
de partij. De ploegen stre-
den om de Heemstede cup 
ofwel het kampioenschap 
van Heemstede. Dat HBC als 
winnaar uit de bus zou ko-
men verbaasde de kenners 
niet. Toch had HBC het in de 
laatste wedstrijd van de dag 
moeilijk tegen het verrassend 
goed spelende VEW. Na een 
dubbelblanke stand moes-
ten strafschoppen de beslis-
sing brengen. HBC was hier-

in het meest bedreven dus 
ging de hoofdprijs naar de 
club die dit jaar ook al afste-
vent op een kampioenschap 
in de 4e klasse.. Het was een 
mooie gelegenheid om spe-
lers, die normaal niet in de 
hoofdmacht spelen, eens 
aan het niveau te laten wen-
nen. HBC trad met 7 inval-
lers in het veld en RCH had 
een aantal jeugdspelers, zij 
die tegen de seniorenselectie 
aanzitten, een kans gegeven. 
Een leuke traditie is in ere 
hersteld op naar de volgen-
de editie in 2016. 

De uitslagen van de wedstrij-
den van ieder 30 minuten:  
RCH-VEW 0-2,  HBC- HFC 
Heemstede 2-0, RCH-HBC 
0-1, VEW- HFC Heemstede 
2-0, RCH – HFC Heemstede 
3-0, VEW- HBC 0-0.
De eindstand: 1/ HBC 2/ 
VEW 3/ RCH 4/HFC Heem-
stede.
Eric van Westerloo

HBC wint de Heemstede-cup

Heemstede - Op zaterdag 
19 december reden 64 per-
sonen van GSV Heemstede 
naar Almere voor het turn-

spektakel van het jaar. Daar 
werd namelijk het Univé 
turnspektakel gehouden, de 
flying superstars. Uit binnen- 
en buitenland waren sporters 
uitgenodigd om hun kunsten 
te tonen. Zo waren er turners 
uit Israël, Duitsland, Dene-
marken en België. Er was een 
grote diversiteit aan oefenin-
gen te zien. 4 Duitse turners 
slingerden aan 3 rekstok-
ken tegelijk en wisten tram-
polines te verbinden met de 
brug met gelijke liggers. De 

Belgen lieten een show zien 
van Avatar op de vloer, waar-
bij de turnsters hoog door de 
lucht vlogen. Ook de Neder-
landse turnsters en turners 
lieten zich niet onbetuigd. 
De groep fantastic gymnas-
tic, bekend van Holland’s got 
talent, liet zien wat met veel 
oefenen bereikt kan worden. 
Tot slot was de (bijna) voltal-
lige turnploeg van de dames- 
en herenselectie aanwezig. 
Jammer dat Epke Zonder-
land er niet bij kon zijn in ver-

band het herstel van zijn ope-
ratie. Wel geweldig om San-
ne en Lieke Wevers zo dicht-
bij aan het werk te zien. Voor 
de fans was er een handteke-
ningensessie georganiseerd. 
Je moest er wel voor in de rij 
staan en dat om 23.00 uur  ‘s 
avonds! Moe maar zeer te-
vreden reden zij huiswaarts, 
terwijl de leiding genoeg in-
spiratie had opgedaan voor 
hun eigen uitvoering op 9 
april 2016.

Wedstrijdgroep gsv Heemstede 
geniet van turnspektakel

Uitbreiding ‘TandartsenaandeHerenweg’
Heemstede - Tandarts 
Marlies Roosen gaat per 1 
januari 2016 de snelgroei-
ende praktijk van ‘Tandart-
senaandeHerenweg’ ver-
sterken. Marlies behandelt 
al lang patiënten in de regio 
en ziet ernaar uit de mond-
zorg voort te zetten aan de 
Herenweg 103 in Heemste-
de. 
Marlies: “Na veel jaren met 
tevredenheid in Bennebroek 
bij Ed Koel te hebben ge-
werkt, verheug ik me zeer op 
de samenwerking met Mar-
cel Spek, Fenja Griëntschnig 
en Ad Merkx, allen afkom-
stig uit Heemstede. Ik beleef 
nog altijd enorm veel plezier 
aan mijn vak en kijk ernaar 
uit om mijn carrière voort te 

zetten in zo’n moderne en 
goed geoutilleerde praktijk. 
Door de specialisaties op 
het gebied van de implanto-
logie, orthodontie, kunstge-
bitten en cosmetische tand-
heelkunde die in de prak-
tijk aanwezig zijn, kan ik m’n 
patiënten nog meer service 
bieden, maar misschien is 
de enthousiaste sfeer in de 
praktijk waar patiënten zich 
welkom voelen nog wel be-
langrijker. 
De ondersteuning door het 
preventieteam van preventie 
assistentes en mondhygië-
nistes draagt bij aan een op-
timale en moderne mond-
zorg, evenals de ervaring en 
stabiliteit binnen het team 
van behandelaars”, aldus 

Marlies. “Patiënten vinden 
het fijn om dezelfde behan-
delaar terug te zien en het 
is uiteindelijk ook beter voor 
de mondgezondheid. Zo zijn 
er meer ontwikkelingen in 
de praktijk; er komt (nog) 
meer aandacht voor kinde-
ren, tandarts Marcel Spek 
volgt de postacademische 
opleiding tot restauratie-
ve en esthetische tandarts, 
gaat tandarts Fenja Gri-
entschnig meer dagen wer-
ken om patiënten sneller te 
kunnen helpen en verzorgt 
klinisch prothese technicus 
Patrick Giesselbach een in-
loopspreekuur voor patiën-
ten met een kunstgebit mét 
en zónder tandheelkundige 
implantaten.” 
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Begin het nieuwe jaar creatief bij 
het Creatief Centrum Bennebroek
Regio - Altijd al eens een 
cursus tekenen, schilderen, 
boetseren, mozaïek willen 
volgen?
In januari starten bij Creatief 
Centrum Bennebroek diverse 
cursussen. Geïnteresseerd? 
Schrijf u nu in.
Het Creatief Centrum bestaat 
inmiddels 30 jaar en staat 
voor inspirerende lessen in 
een gezellige sfeer.
Het volledige winter/voor-
jaarscursusaanbod vindt u op 
www.creatiefcentrum.nl. 
Uitgebreide informatie over 
alle cursussen en de docen-
ten leest u ook op deze web-
site.
Een greep uit het cursusaan-

bod: Bij ‘Mozaïek Anders’ 
wordt gewerkt met tegels in 
mooie kleuren, serviesgoed, 
glas en andere materialen. U 
kunt ook naar eigen inzicht 
kleine ornamenten van klei 
maken en glazuren.

Bij het ‘Avondatelier Kera-
miek’ is het doel om de be-
ginselen van de techniek en 
de mogelijkheden van het 
materiaal onder de knie te 
krijgen. U legt uw eigen ex-
pressie in de objecten en 
beelden die gemaakt wor-
den.
Bij de  cursus ‘Digitaal’ ont-
dekt u creatieve mogelijkhe-
den met de Ipad of tablet. U 

leert het bewerken van foto’s, 
digitaal schetsen, Pinterest, 
Etsy of Facebook als inspira-
tiebron of klankbord.
Nieuw is de cursus ‘Schilde-
ren naar Stilleven’ Het uit-
gangspunt van deze cursus 
is een steeds wisselend op-
gezet stilleven.
Het draait om kijken, com-
positie en een persoonlij-
ke interpretatie. U bent vrij 
de stijl te kiezen waarin u 
wilt schilderen, bijvoorbeeld 
realistisch,geabstraheerd, 
impressionistisch of  expres-
sief. Aan de hand van voor-
beelden uit de kunstgeschie-
denis worden de diverse stij-
len besproken.

Deze cursus is geschikt voor 
zowel beginners als gevor-
derden. Een aanmeldings-
formulier kunt u downloaden 
via de website, aanmelden 
kan ook via de cursusadmi-

nistratie: 06-46 57 59 07.
Op maandag 11 januari be-
ginnen de cursussen. Loca-
tie: De Oude Meelfabriek, 
Glipperweg 94 in  Heemste-
de.

ScheidingsMakelaar nu ook familiemediator
Regio - De Scheidings- 
Makelaar Hans van Son, 
MfN registermediator, heeft 
de opleiding tot gespecia-
liseerd familiemediator met 
succes gevolgd. Hans is nu 

ruim acht jaar werkzaam 
als ScheidingsMakelaar. ,,Ik 
begeleid mensen bij het be-
eindigen van de relatie. Zo-
wel getrouwde stellen, men-
sen die samenwonen of een 
geregistreerd partnerschap 
zijn aangegaan. Er komt 
nogal wat om de hoek kij-
ken. Je kunt het af met een 
half A4tje of je kunt een  
goede basis leggen voor de 
toekomst. Mijn insteek is om 
uitgebreid te gaan bespreken 
en samen te ontdekken wat 
de goede oplossing is. Daar-
bij komt de specialisatie fa-
milie mediation goed van 
pas. Regelmatig worden er 
gevoelige onderwerpen be-
sproken en tot een gezamen-
lijk gedragen oplossing ge-
bracht. Daarna gaan we de-
ze vastleggen en verankeren 
naar de toekomst. Ik verzorg 

het hele proces, van het eer-
ste gesprek tot en met de in-
schrijving in het gemeentelijk 
register. Ook de procedure-
le afhandeling richting advo-
caat en rechtbank wordt ver-
zorgd. Alles tegen een vas-
te prijs. Duidelijkheid en ze-
kerheid, geen verrassingen 
achteraf. Door de specialisa-
tie familiemediation is nu ook 
een ‘toevoeging’ mogelijk. 
Dus eigenlijk pro deo medi-
ation. De raad van Rechtsbij-
stand bepaald dan een eigen 
bijdrage. Afhankelijk van het 
inkomen kan dat slechts 92 
euro zijn.”
Hans van Son is het aan-
spreekpunt in de IJmond en 
Haarlem en omgeving. Bel 
voor meer informatie of een 
gratis scheidingsscan: 06-
21236301 of mail naar son@
scheidingsmakelaar.nl.

Poelgeest oprichter Cees 
Juffermans in een door hem 
gebouwde zeilboot in 1966.

Eindejaarshow bij 50-jarig Poelgeest
Regio - Op 28, 29 en 30 december orga-
niseert Jachthaven Poelgeest uit Oegstgeest 
weer haar traditionele eindejaarshow. Dit 
jaar extra feestelijk want Poelgeest bestaat 
in 2016 vijftig jaar en de viering hiervan be-
gint al op de eindejaarshow met extra veel 
voordeel! 
Het familiebedrijf heeft zich in 50 jaar ont-
wikkeld tot een grote speler in de water-
sport. Van het bouwen van houten zeilboten 
in de jaren ’60 (zie foto) tot een full service 
bedrijf met ruim 220 ligplaatsen, 350 boten 
in de overdekte stalling en dealerschappen 
van Antaris en Maril. Inmiddels heeft Jacht-
haven Poelgeest al meer dan 1000 Antaris 
en Maril sloepen afgeleverd. 
In de showroom van Jachthaven Poelgeest 
is tijdens de eindejaarshow een ruim as-
sortiment sloepen en tenders van Antaris 
en Maril te bezichtigen. Deze geheel Ne-

derlandse producten kenmerken zich door 
een zeer hoog kwaliteits- en afwerkingsni-
veau zonder comfort uit het oog te verliezen. 
Om het jubileumjaar goed in te luiden wor-
den diverse showmodellen met extra korting 
aangeboden. Maar ook de eerste boten uit 
de 2016 collectie zijn te bekijken en te be-
varen. 
Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om tijdens 
de eindejaarshow een winter-proefvaart 
te maken. Diverse nieuwe modellen lig-
gen klaar voor een heerlijk frisse proefvaart 
met na afloop een lekkere kom erwtensoep. 
Kortom; een bezoekje aan Poelgeest tussen 
Kerst en Nieuwjaar is voor elke watersporter 
een groot plezier. 
De eindejaarshow wordt gehouden op 28, 
29 en 30 december van 10.00 – 17.00 uur bij 
Jachthaven Poelgeest aan de Hugo de Vrie-
slaan 1 in Oegstgeest.

Heemstede – Donderdag 
17 december rond 18.00 uur 
is een knuffelbeestje (aapje) 
gevonden in het Albert Heijn-
filiaal op de Blekersvaartweg. 
Van wie is het aapje? Het 
knuffeltje is op te halen bij de 
klantenservice van AH.

Knuffelaapje: 
wie mist mij?

Hans van Son.

Kerstdienst 
Remonstranten 

Haarlem
Regio - Op vrijdag 25 de-
cember, aanvang 10.30 
uur, kunt u kerst vieren in 
de Remonstrantse kerk te 
Haarlem. Er worden kerst-
liederen gezongen en ge-
luisterd naar het oude 
kerstverhaal in een sfeer-
vol aangeklede kerk. Ook 
speelt Hendrik-Jan Lind-
hout op zijn trompet. Ds. 
Antje van der Hoek (hoek@
nedtruss.com) gaat voor en 
Gerrie Meijers bespeelt het 
orgel. Voor de kleinsten is 
er kinderopvang. Het kerk-
gebouw bevindt zich op 
de hoek Wilhelminastr./Pr. 
Hendrikstraat (ingang Pr. 
Hendrikstraat en Oranje-
kade 1) en is toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers. Zie 
haarlem.remonstranten.nl.

iPad cursus 
voor beginners
Heemstede - Steeds vaker 
schaffen mensen een mi-
nicomputer zoals een iPad 
of een tablet aan. Makke-
lijk, kleiner dan een laptop, 
je kunt er zelfs mee skypen 
en foto’s maken! En nu ook 
de overheid iedereen digitaal 
wil (denk aan de ‘blauwe en-
velop’ die verdwijnt), moet je 
meedoen. Vanaf dinsdag 12 
januari organiseert Senior-
Web van 10.00 tot 12.00 uur 
een iPadcursus voor begin-
ners. Locatie: Casca/de Lui-
fel, Herenweg 96 te Heem-
stede. Prijs 42,- incl. lesboek-
je. Aanmelden: 06-22092895.

 
14   de Heemsteder •   22 december 2015 





Een toost op het nieuwe jaar 
met een prachtig concert!
Heemstede - Op zaterdag 2 
januari organiseert de Stich-
ting de Oude Kerk te Heem-
stede om 15.30 uur een 
Nieuwjaarsconcert met een 
‘bubbel’ in de (vernieuwde) 
Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein in Heemstede. De 
zaal is open vanaf 15.00 uur.
Na afloop van het concert(je) 
kunnen de bezoekers el-
kaar onder het genot van een 
glas een goed 2016 toewen-
sen. De toegang is in begin-
sel vrij maar er wordt wel een 
schaalcollecte gehouden ten 
bate van de instandhouding 
van de Oude Kerk. 
Het concert wordt uitgevoerd 

door het Overtoom Blazer-
sensemble onder leiding van 
Wilma van den Berge. De 
Gran Partita is geschreven 
voor 2 hobo’s, 2 klarinetten, 
2 bassethoorns, 2 fagotten, 4 
hoorns en een contrabas. 
Wolfgang Amadeus Mozart 
componeerde zijn Serena-
de nr. 10 voor blazers om-
streeks 1781, smoorverliefd 
op zijn toekomstige echtge-
note Constanze. In de film 
Amadeus uit 1984 ontmoet 
Antonio Salieri voor het eerst 
Mozart tijdens een uitvoering 
van dit werk. Salieri was tot 
dan toe niet onder de indruk 
van Mozart, maar als hij naar 

de muziek op de partituur 
kijkt beschrijft hij de schoon-
heid van de inzet van de so-
lohobo in het derde deel, ge-
volgd door die van de klari-
net. Hij zei erbij: “This was 
no composition by a per-
forming monkey. This was a 
music I’d never heard. Filled 
with such longing, such un-
fulfillable longing. It seemed 
to me dat I was hearing the 
voice of God.”
Ieder is van harte welkom.

Engelen zingen in OLVH kerk en Bavo kerk
Heemstede – Donderdag-
avond zullen de kerken in 
Heemstede weer vollopen 
met hun vaste parochianen 
en velen die soms nog een 
kerk bezoeken. Op de kerst-
avond zoeken veel mensen 
warmte, licht, een opwek-
kend woord. Mensen zoe-
ken elkaar op in die speciale 
nacht waarin herdacht wordt 
dat Jezus geboren werd in 
de stal in Bethlehem. Waar 
de herders het kindje kwa-
men begroeten en de en-
gelen zongen. De koren van 
de kerken Onze Lieve Vrouw 
Hemelvaart aan de Valken-
burgerlaan en de St. Bavo 
kerk aan de Herenweg heb-
ben nog harder dan enge-
len vanaf september gere-
peteerd op de nachtmissen. 
De dirigenten Aad Broersen 
en Rob Draijer hebben hoge 
verwachtingen van hun zan-
gers en zangeressen. Voor 
de Bavo kerk zijn uit het koor 

twee solisten naar voren ge-
komen die echt zingen zo-
als de engelen ooit in Bethle-
hem. Roos Praaning is so-
praan, zij zingt “Gesu Bambi-
no” op haar mooie wijze die 
iedereen zal ontroeren.  De 
bas, Paul van Urk, zingt “O du 
Fröhliche”, wondermooi! Het 
koor zingt  enkele kerstliede-
ren, ter opluistering en u kunt 
meezingen. Het kyrië, sanc-
tus en agnus dei komt uit de; 
“Mass in F van F. Vonn  Laha-
che”. Als gloria zingen wij al-
len “Eer zij God in deze da-
gen”. Het koor met ruim 40 
leden staat voorin rechts in 
de kerk op een mooie plek 
voor het orgel zodat er een 
gemakkelijke samenspel is 
tussen dirigent en organist, 
maar ook met de bezoekers 
bij de samenzang. De cele-
brant is pastoor Quadvlieg

OLVH kerk
Tijdens de Nachtmis op 24 

december, zal het dames- en 
herenkoor de Missa brevis in 
D van W.A. Mozart ten geho-
re brengen met als dirigent 
Ad Broersen. Deze feestelijke 
viering begint om 22.30 uur, 
de kerk is vanaf 22.00 uur 
open. Kardinaal A.J. Simonis 
is de celebrant samen met 
diaken J.J. van Peperstraten.

Op 1e Kerstdag, 25 decem-
ber, zingt het dames- en he-
renkoor de kleine Orgelmes-
se (Missa brevis in B) van 
J. Haydn, tevens worden de 
wisselende Gregoriaanse ge-
zangen van die dag gezon-
gen. In de kerk wordt een 
tentoonstelling van kerst-
groepen gehouden, deze is 
te bezichtigen van 28 t/m 
31 december en op 2 janua-
ri 2016  van 14.00 – 16.00 uur. 
Er wordt dan gezorgd voor 
warme chocolademelk en 
koffie of thee.
Ton van den Brink

ProRail krijgt 3 maanden voor 
opties veilige spoorwegovergang
Heemstede - Op 17 decem-
ber vond in het gemeen-
tehuis van Heemstede een 
gesprek plaats over de uit-
spraak die de Raad van Sta-
te deed op 9 november be-
treffende de spoorwegover-
gang bij de Laan van Alver-
na, die weer open moet. Bij 
dat gesprek waren wethou-
der Hooij en ambtenaren van 
gemeente Heemstede, verte-
genwoordigers van ProRail, 
de Fietsersbond, Wandelnet 
en bewoners van de Laan 
van Alverna. In gezamenlijk-
heid zijn afspraken gemaakt 
over de vervolgstappen.

Zo wordt het eerder gedane 
verzoek van ProRail en en-
kele bewoners van het Laan-
tje van Alverna om de spoor-
wegovergang aan de open-
baarheid te onttrekken, tot 1 
april 2016 opgeschort.
Tot dan blijven de hekken 
waarmee ProRail de spoor-
wegovergang in oktober 
2014 sloot, nog dicht.
ProRail benut de komende 
drie maanden voor een haal-
baarheidsonderzoek naar 
een veilige overweg voor 
wandelaars en fietsers. On-
derzocht wordt wat een optie 
zou kunnen zijn: een onder-

door (tunneltje), bovenlangs 
(spoorbrug) of gelijkvloers 
(optimaal beveiligd met bo-
men en lichten met een een-
voudiger innovatief ‘light’ sy-
steem. In dit onderzoek wor-
den de technische, de finan-
ciële en de maatschappelij-
ke aspecten meegenomen. 
ProRail voert hetzelfde on-
derzoek tegelijkertijd ook uit 
voor de fiets- en wandelover-
weg bij Leyduin.

Partijen bespreken de drie 
varianten op 29 maart en ma-
ken op dat moment vervolg-
afspraken met elkaar.

Speciale gast: Julia Philippens 
Rosanne Philippens & Julien 
Quentin in de Oude Kerk
Heemstede - Vrijdag 8 ja-
nuari treden op in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein Heemstede Rosanne 
Philippens en Julien Quen-
tin met als speciale gast Ju-
lia Philippens. Rosanne Phi-
lippens is een van Neder-
lands beste violisten  Sinds 
het winnen van het presti-
gieuze Nationaal Vioolcon-
cours (in de volksmond ‘Os-
kar Back Concours’) is haar 
ster rijzende. In het najaar 
van 2014 won zij de eerste 
prijs op het Internationaal 
Vioolconcours in Freiburg.
Kort geleden is zij de samen-
werking aangegaan met Ju-
lien Quentin, een veelge-
vraagd Franse pianist, die te 
zien was in o.a. het Concert-
gebouw in Amsterdam en de 
Carnegie Hall in New York.
Rosanne’s zus Julia, specia-
le gast tijdens dit unieke op-
treden, speelt ook viool, maar 
zij kiest voor een ander gen-
re: jazz. Zij geeft hoofdvak les 
jazzviool aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Julia is 

mede-oprichtster van het Fu-
se String Ensemble dat met 
regelmaat te zien is in het tv-
programma Studio Witteman 
en 28 november j.l. in de Ou-
de Kerk speelde.
Het wordt een waar muziek-
feestje met een gevarieerd 
programma met o.a: Fau-
ré, Saint-Saëns, Ysaye en 
Shostakovich. Aanvang is 
20.15 uur en de entree be-
draagt 19,50 euro. Kaarten 
via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van The-
ater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling. Let op: 
Luifel gesloten van 24 de-
cember tot 4 januari.

Julia Philippens.

Regio - Inloophuis Kennemerland start in januari met 
een kook-eetgroep voor nabestaanden die hun partner 
verloren aan kanker. Het doel is om samen de maaltijd te 
gebruiken met ruimte voor het uitwisselen van ervarin-
gen en aandacht voor verlies en rouw. De sfeer is open 
en laagdrempelig. Het Inloophuis zorgt voor de prakti-
sche invulling van de maaltijd. De veilige plek en onder-
steuning van deskundige vrijwilligers, met veel ervaring 
op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding, zullen er 
voor zorgen dat de gesprekken aan tafel goed verlopen, 
er aandacht voor ieder is en men weer op verhaal kan ko-
men. U geeft zich op voor de gehele periode, de groeps-
samenstelling blijft dus ook tijdens deze 6 kook/etenbij-
eenkomsten dezelfde. Voor deze groep kunnen maximaal 
10 deelnemers inschrijven, dus wacht niet te lang!
Inloophuis Kennemerland, Wulverderlaan 51, Santpoort-
Noord. Op 13 en 27 januari, 10 en 24 februari en 9 en 23 
maart. Tijden: van 17.30 tot 20.00 uur. Aanmelden: info@
inloophuiskennemerland.nl of 023-8885367. Kosten zijn 
voor 6 avonden totaal: 52,50 euro.

Kook-eetgroep voor nabestaanden 
in Inloophuis Kennemerland
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Exposities

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

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

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

Jeugd
Woensdag 23 december
Jouke Lamers - Brave Hen-
drik. Lichtvoetige voorstel-
ling met poppen over een 

wonderlijke vader en een 
eigenzinnige dochter. The-
ater de Luifel, aanvang: 
14:30 uur, entree: 9,50 euro. 
www.podiaheemstede.nl

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

Muziek
Zaterdag 2 januari 
Nieuwjaarsconcert Stich-
ting Oude Kerk Heemste-
de in Oude Kerk, Wilhelmi-
na-plein, Heemstede. Zaal 
open: 15.00 uur. Aanvang 
15.30 uur. Na afl oop glas 
heffen op het nieuwe jaar. 
Geen entreekosten, wel 
collecte.

Zondag 3 januari Nieuw-
jaars-lunchconcert Socië-
teit Vereeniging Haarlem, 
Zijlweg 1. Aanvang 12.30 
uur. Toegang: vrijwillige bij-
drage. Met sopraan Florie-
ke Beelen en pianiste Abi-
gail Richards.

Vrijdag 8 januari Ro-
sanne Philippens & Julien 
Quentin, met als gast Julia 
Philippens. Oude Kerk, Wil-
helminaplein Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur, entree: 
19,50 euro. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling. Let op: 
Luifel gesloten van 24 de-
cember tot 4 januari.

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

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

AgendA
Nieuwe website voor HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - Onlangs is 
de nieuwe website van HJF 
Huiswerkbegeleiding in ge-
bruik genomen: 
hjfhuiswerkbegeleiding.nl 
HJF Huiswerkbegeleiding is 
een kleine, maar professio-
nele vorm van huiswerkbe-
geleiding, gevestigd in de 
oude dorpskern van Heem-
stede. Alle leerlingen van 
het VO zijn welkom. Voor el-
ke leerling wordt gekeken: 
wat is er nodig en hoe gaat 
HJF Huiswerkbegeleiding dat 
bieden? Dat betekent een in-
tensieve vorm van huiswerk-
begeleiding, geboden in een 

rustige omgeving. Regelmaat 
is daarvoor van het groot-
ste belang, dus de leerlingen 
komen elke dag na school-

tijd hun huiswerk maken. 
Er snappen ze iets niet, dan 
wordt er door deskundige 
studenten extra uitleg gege-
ven. Deze rust en regelmaat 
leiden tot goede resultaten. 
Hierdoor is een aantal leer-
lingen nu weer in staat zelf 
de draad op te pakken. Dus 
er is ruimte voor nieuwe in-
schrijvingen. 
Wilt u meer weten? Kijk dan 
op de nieuwe website van 
HJF Huiswerkbegeleiding, 
waar u meteen een aantal 
studietips vindt! Wilt u per-
soonlijk overleg? Bel dan met 
Hedwig Jurrius, 06-46577776.

Hedwig Jurrius.

Kerstmis Onze Lieve Vrouw Hemelvaart kerk
Heemstede - Kerstmis kunt 
u meevieren in de Onze Lieve 
Vrouw Hemelvaart kerk aan 
het Valkenburgerplein.
Te beginnen op kerstavond, 
donderdag 24 december. 
Om 19.00 uur is er een Ge-
zinskerstviering waarbij het 
kerstverhaal wordt gelezen 
en gespeeld en kerstliedjes 
worden gezongen. Diaken 
van Peperstraten gaat daarbij 
voor. Om 22.30 uur is de ge-
zongen Nachtmis met kardi-

naal Simonis en Diaken van 
Peperstraten en met mede-
werking van het Parochi-
eel Koor. Zowel op Eerste als 
op Tweede Kerstdag is er om 
10.00u. een Eucharistievie-
ring. Ook op Nieuwjaarsdag 
is er om 10.00 uur een Eu-
charistieviering, met Pastoor 
Quadvlieg. Van 28 tot en met 
31 december en op 2 janu-
ari is er in de kerk een ten-
toonstelling van kerstgroe-
pen. Uit een paar particulie-

re collecties is een keuze ge-
maakt van bijzondere kerst-
stallen die u in alle rust kunt 
bekijken. De tentoonstelling 
is te bezichtigen van 14.00 tot 
16.00 uur. Er wordt gezorgd 
voor warme chocolademelk, 
koffi e, thee en een kerst-
kransje.  Op zondag 3 janu-
ari is er in de OLVH geen vie-
ring vanwege de gezamenlij-
ke nieuwjaarviering met aan-
sluitend receptie in de Jozef-
kerk in Bennebroek.

Fitness,
om medische 

redenen?

Het kan bij
FM HealthClub

Kerklaan 113 
Heemstede

Tel. 023-5478171

Open weekend
2 & 3 januari

9.00 tot 16.00 uur

Fitness, voor de
gezelligheid?

Het kan bij
FM HealthClub

Kerklaan 113 
Heemstede

Tel. 023-5478171

Open weekend
2 & 3 januari

9.00 tot 16.00 uur

Fitness, om
af te vallen?

Het kan bij
FM HealthClub

Kerklaan 113 
Heemstede

Tel. 023-5478171

Open weekend
2 & 3 januari

9.00 tot 16.00 uur

Vuurwerkcheck keurmerk voor De Roos
Heemstede - De afgelopen 
weken is er hard gewerkt bij 
de Roos Vuurwerk in Heem-
stede. Deze keer niet alleen 
maar om de stelling, de buf-
ferbewaarplaats en de web-
site in gereedheid te bren-
gen maar vooral ook om te 
voldoen aan de strenge ei-
sen van het nieuwe keurmerk 
van Vuurwerkcheck. De Roos 
in Heemstede staat al vele ja-
ren bekend als betrouwbaar 
vuurwerkverkooppunt in het 
centrum en heeft al vuurwerk 
in het assortiment sinds de 

tijd dat bij de Roos nog Le-
go en Marklin treinen wer-
den verkocht. Met de komst 
van de eerste speelgoed win-
kels ging de Roos door als 
kantoorvakhandel en tegen-
woordig nog verder gespe-
cialiseerd in lederwaren en 
schrijfwaren. De liefde en de 
kwaliteit voor vuurwerk zijn 
echter gebleven.
Gerenommeerde importeurs 
en erkende vakhandelaren 
van consumentenvuurwerk 
hebben zich verenigd met het 
keurmerk Vuurwerkcheck.
De verkopers van deze gere-
nommeerde verkooppunten 
zijn allemaal onderworpen 
aan een examen.
Vuurwerkkennis wordt hierbij 
getoetst op techniek, voor-
schriften, milieu en veilig-
heid. Bij de vragenlijst moet 
minimaal 70% van de vragen 
juist beantwoord worden.
Inmiddels is het gehele ver-
koopteam van de Roos vuur-
werk geslaagd.
De jongste bediende wist 
zelfs het examen geheel fout-
loos te beantwoorden, niet zo 
gek voor iemand die pyro-
technieker wil worden!
Instructie en veiligheid zullen 
niet alleen in het assortiment 
maar ook aan de verkoopba-
lie van de Roos ter sprake ko-
men.
Folie verwijderen, plaatsen 

op een vlakke ondergrond, 
instructie over de reservelont 
etc etc het komt allemaal aan 
bod.
Extra zekerheid en extra be-
trouwbaarheid op de laatste 
drie dagen van het jaar? Ga 
naar een verkooppunt met 
het Vuurwerkcheck keur-
merk.
De Roos Vuurwerk is u graag 
van dienst op 29, 30 en 31 
december!
Voor meer info:
www.deroosvuurwerk.nl en 
www.vuurwerkcheck.nl.
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Nieuwsinformatie van de gemeente Heemstede, 22 december 2015

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

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

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

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

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

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

Nieuwjaarsbijeenkomst
Maandag 4 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen met u in! We nodigen alle 
inwoners van Heemstede uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 4 januari 
vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. 
De receptie vindt plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. Dé 
gelegenheid dus om uw nieuwjaarswensen uit te wisselen en om in een feestelijke 
sfeer nieuwe contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Kerstboomverbranding 2016

Woensdag 6 januari 2016 worden vanaf 19.00 uur 
de ingeleverde kerstbomen in Heemstede verbrand 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom ontvangt u een lootje voor 
de loterij en € 0,20.

Inleveren boom
Op woensdag 6 januari tussen 14.00 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum

- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Amstellaan (op parkeerplaats)
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Heeft u meer dan 80 bomen ingezameld dan 
kunnen de bomen thuis worden opgehaald door 
Meerlanden. U kunt hiervoor op woensdag 6 januari 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur telefonisch contact 
opnemen met Jos Pool (06 22465843).  De bomen 
moeten dan wel op de openbare weg worden 
aangeboden.

Kerstbomen kunnen lopend of op de fiets nog tot 
een half uur voor de verbranding worden ingeleverd 
op het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.30 uur en wordt 
verricht door wethouder Remco Ates. Gewonnen 
prijzen worden direct uitgereikt. Rond 19.00 
uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Harmonie St. Michaël zal het geheel 
muzikaal opluisteren. 
De vrienden van de kinderboerderij Heemstede 
schenken (gratis) warme chocolademelk.

Samen kerstliederen zingen
Donderdag 24 december organiseren de 
gemeente Heemstede, Chocolaterie Van Dam en 
de Teisterband weer de traditionele Kerstzang in de 
Raadhuisstraat bij Van Dam. Groot podium, gratis 

warme chocolademelk van Van Dam, 
glühwein van de gemeente Heemstede en 
prachtige muziek gespeeld door de Teisterband. 
Aanvang 23.45 uur.

Gewijzigde 
openingstijden raadhuis 

rondom feestdagen

In deze uitgave:
- Tegengaan heling
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- Omgevingsvergunningen



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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Valkenburgerplein 20, kandelaberen van 
 3 bomen. wabonummer 31161, 
 ontvangen 4 december 2015
- Raadhuisplein 7, het plaatsen van reclame, 

wabonummer 31256, 
 ontvangen 8 december 2015
- Van der Horstlaan 26, plaatsen trap naar 

zolderverdieping, wabonummer 31239, 
ontvangen 9 december 2015

- Eekhoornlaan, herplaatsen tijdelijke huisvesting 
gebouw B, vanaf locatie Noordkop naar 

 De Wijk, wabonummer 31292, 
 ontvangen 7 december 2015
- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 175, het kappen 
 van 1 boom, wabonummer 30955, 
 ontvangen 1 december 2015
- Cruquiusweg t.h.v. nr. 150, het kappen van 
 2 bomen, wabonummer 30957, 
 ontvangen 1 december 2015

- Heemsteedse Dreef t.h.v. nr. 272, het kappen 
 van 1 boom, wabonummer 30953, 
 ontvangen 1 december 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, constructieve doorbraak pand 

Abeel, wabonummer 29865, verzonden 15 
december 2015

- Irislaan 22, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 29795, verzonden 18 december 
2015

- Van der Horstlaan 26, het plaatsen van een vaste 
trap naar de zolderverdieping, wabonummer 
31239, verzonden 18 december 2015

- Eekhoornlaan, het herplaatsen van de tijdelijke 
huisvesting, gebouw B, vanaf locatie Noordkop 
naar locatie De Wijk op het Hartekampterrein, 
wabonummer 31292, verzonden 18 december 
2015

- Glipper Dreef 191, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
 29088, verzonden 18 december 2015
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, verzonden 18 december 
2015

- Wipperplein 4, 4A, het bouwkundig splitsen van 
de winkel aan het Wipperplein 4 en de woning 
aan het Wipperplein 4A, 30571, 

 verzonden 18 december 2015
- Nijverheidsweg 41, verbouw entree kantoor, 

30495, verzonden 18 december 2015

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Hageveld 44, het plaatsen van een afvoer voor 

een open haard (op gas), 30293, 16 november 
2015. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Tegengaan heling: 
Controles via opkopersregister
Eén van de speerpunten van het veiligheidsbeleid 
van de gemeente Heemstede is het tegengaan 
van heling. Controle op de opkoop en verkoop 
van goederen is dan erg belangrijk. Inkopers van 
tweedehands goederen zijn daarom verplicht om 
een opkopers- en verkoopregister bij te houden.

Controle
De politie en de omgevingsdienst IJmond 
controleren regelmatig in de regio. Op 15 december 
hebben zij de registers én de barcodes van 
ingekochte fi etsen van twee fi etsenhandelaren in 

Heemstede gecontroleerd. Tijdens de controles zijn 
geen gestolen fi etsen aangetroff en. 

Digitaal Opkopers Register
Sinds 1 december is het Digitaal Opkopers Register 
in werking getreden. In- en verkopers moeten de 
gegevens digitaal bijhouden. Het voordeel is dat de 
politie op afstand kan controleren; meteen bij het 
invoeren van een serienummer van een ingekocht 
goed komt er een melding binnen bij de politie 
wanneer het gestolen blijkt te zijn. De controle kan 
zo sneller en op afstand plaatsvinden.

Glazenwassers hebben voor de uitoefening van 
hun werkzaamheden een ventvergunning nodig 
van de gemeente. Belt er bij u iemand aan met de 
mededeling ‘Ik ben de nieuwe glazenwasser’ of 
vindt u een brie� e van gelijke strekking in de bus? 
Dan kunt u de glazenwasser altijd vragen om zijn 
legitimatiebewijs en de vergunning. Vertrouwt u het 
niet of heeft de glazenwasser geen vergunning, dan 
kunt u dit melden bij de gemeente (14 023) of bij de 
plaatselijke politie (0900-8844).

Vuurwerk mag op oudejaarsavond 
tussen 18.00 uur en 2.00 uur

Nieuwe glazenwasser? 
Vraag om legitimatie en vergunning



Heemstede - In de feestmaand december treft Meer-
landen speciale voorzorgsmaatregelen rond de afvalinza-
meling.
 
Afsluiten brengparkjes 
Om mogelijk brandgevaar door vuurwerk te voorkomen, 
worden rond de jaarwisseling de brengparkjes voor pa-
pier en plastic afgesloten. De glasbakken kunt u wel ge-
bruiken. Bewaart u papier en plastic afval tot begin janu-
ari. In de eerste week van 2016 worden alle containers 
weer geopend.
                      
Extra ledigingen ondergrondse verzamelcontainers
De ondergrondse verzamelcontainers worden extra ge-
leegd op Tweede Kerstdag en op zaterdag 2 januari. Ook 
zet Meerlanden extra mankracht in om de brengparkjes 
schoon te houden rondom de Kerst en de jaarwisseling.
 
Vuurwerkresten opruimen
Vuurwerk is leuk, maar geeft ook veel rommel op Nieuw-
jaarsdag. Meerlanden adviseert om vuurwerkresten met-
een op te ruimen en mee te geven met het restafval. Vrij-
dag 1 januari start Meerlanden met het opruimen van 
vuurwerkresten, te beginnen in winkelgebieden.
 
Afvalkalender 2016
De meest actuele inzameldata vindt u op de digitale af-
valkalender (http://afvalkalender.meerlanden.nl) en de 
Meerlandenapp. De App is te downloaden via de App 
store of Google Play. De papieren afvalkalender ligt, in 
een kleine oplage, vanaf eind december bij het raadhuis 
en bij de milieustraat, Cruquiusweg 47.
Raadpleeg de digitale afvalkalender (http://afvalkalender.
meerlanden.nl) voor de vervangende inzameldagen.

Afvalinzameling
rondom de feestdagen

 

Een brief van de postbode
Boffen!

Vroeger stond in veel wijken in Heemste-
de ergens een postkar: bij een (oud-)mede-
werker in de schuur – sleutel aan het haak-
je onder de klimop; bij iemands oma onder 
een afdakje – aanbellen, dan deed oma de 
poort open; of achter een buurtwinkel. Daar 
zette je dan je fi ets neer, en je ronde liep 
je met die kar. Uiterst riant. Tegenwoordig 
wordt vrijwel alles met de fi ets bezorgd, en 
staan er alleen nog één of twee postkarren 
op onze depots, voor de enkele wijk die daar 
toevallig vlakbij ligt. En ik, ontzettende bof-
ferd dat ik ben, heb zo’n wijk.

Nóg fi jner aan mijn wijk is dat ik er zelf woon. 
Er middenin. Is mijn zoon zijn sleutel verge-
ten of snapt mijn dochter haar huiswerk niet, 
ik ben er over drie straten. Thuis blijven voor 
reparateurs is niet nodig; een telefoontje vijf 
minuten vóór aankomst en ik kan de heren 
voor de deur verwelkomen. 
En aangezien al het goede in drieën komt, 
heb ik ook nog de áárdigste wijk van Heem-
stede. Dat weet ik net zo zeker als dat ik 
de liefste kinderen van Heemstede heb. … 
Want zo is het wel een beetje natuurlijk, je 
eigen wijk is altijd het leukst. Maar hoe sub-
jectief het ook moge zijn: in mijn wijk lo-
pen toch echt veel leuke, frisse en blije kin-
deren en kleinkinderen rond, die veel lief-

de en aandacht krijgen van hun respectie-
velijke ouders en grootouders. Men sleept 
er met de vuilnisbakken van oudere buren, 
helpt elkaar met klussen, en maakt lustho-
ven van braakliggende gemeentegrond. Wie 
appels wil van de buurt-appelboom krijgt 
een ladder op nr. 29, of van wie er toevallig 
één voor het huis heeft staan. En ieder jaar, 
ondanks de hele stortvloed van te betalen 
gelukkig-nieuw-jaar-wensers, zijn er men-
sen die mij achterna lopen om me iets in de 
hand te drukken. Eind januari nog, als ze me 
niet eerder zien. Eén meneer heeft vorig jaar 
zelfs bij zijn buren voor me gecollecteerd. 
Waar vind je dat? Ik weet het zeker: alleen 
maar in mijn wijk!

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Een brief van de postbode

Column

Verwijdering boot Leidsevaart
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen op een 
al vergunde ligplaats:

- Een naamloze stalen roeiboot, in de Leidsevaart 
op ligplaats PCB010, ter hoogte van P.C. 
Boutenskade 7

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 
openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet  is verwijderd, wordt het vaartuig 
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 zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn 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.

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

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

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

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

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

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

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