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‘Vroeger zoektocht langs instanties, nu met één telefoontje geregeld’
CAZHEM 24/7 beschikbaar voor ouderen
met spoedeisende hulpvraag
Regio - CAZHEM, het Centraal 
Aanmeldpunt Zorginzet Haarlem 
En Meer, is een samenwerkings-
verband van vier zorgorganisa-
ties in regio Zuid-Kennemerland. 
Die vier zijn Kennemerhart, Sint 
Jacob, Zorgbalans en Zorggroep 
Reinalda.
CAZHEM is opgericht om de 
doorstroom vanuit de huisart-
senpost en spoedeisende hulp te 
verbeteren voor kwetsbare oude-
ren die door een onverwachte si-
tuatie op de spoedpost in het zie-
kenhuis komen. Het biedt inzicht 

in de beschikbare spoedplekken 
in aangesloten woonzorgcentra, 
verpleeghuizen of revalidatiecen-
tra. Met één telefoontje kan di-
rect de plek bepaald worden die 
het beste bij de patiënt past.
CAZHEM is sinds twee maan-
den 24 uur per dag, 7 dagen per 
week bereikbaar. Hiermee wordt 
een tot nu toe onbeantwoorde 
vraag van de spoedeisende hulp 
en huisartsenposten beantwoord 
en dit loont.
Per jaar komen er ongeveer 
800.000 ouderen terecht op de 

spoedeisende hulpafdelingen 
van ziekenhuizen. Slechts veer-
tig procent van die ouderen heeft 
werkelijk medisch-specialistische 
hulp nodig.
Met de uitbreiding van CAZHEM 
van avond- en weekenduren 
naar 24 uur per dag konden bin-
nen twee maanden zestig oude-
ren die op de spoedeisende hulp 
kwamen, terecht in één van de 
vier aangesloten ouderenzorgin-
stellingen. Hierdoor is gemiddeld 
per dag één oudere geholpen 
aan de juiste zorg en is een onno-
dige ziekenhuisopname voorko-
men. Dit is een verdubbeling van 
het aantal ouderen ten opzichte 
van de periode voordat CAZHEM 
24/7 operationeel was.
De uitbreiding naar 24 uur per 
dag biedt ook voor huisartsen 
een oplossing. Zij komen regel-
matig bij kwetsbare ouderen 
thuis die acuut hulp nodig heb-
ben, maar geen medische indica-
tie hebben.
“Als een patiënt met spoed een 
revalidatie- of verpleeghuisplek 
nodig heeft, dan wil je dat snel 
kunnen regelen”, aldus één van de 
artsen van de spoedeisende hulp 
die regelmatig gebruik maakt van 
het meldpunt. “Voorheen was dat 

vaak een zoektocht langs diverse 
instanties, nu heb ik het met één 
telefoontje geregeld.”

Katholieke kerken Heemstede fuseren
Heemstede - Het bericht van de 
Heemsteedse parochies komt als 
donderslag bij heldere hemel.
Door het teruglopende aantal 
kerkgangers en de vergrijzing zijn 
de twee Heemsteedse katholieke 
kerken niet langer in staat om de 
kostbare gebouwen in stand te 
houden.

De Onze Lieve Vrouw Hemel-
vaartkerk en de Heilige Sint Bavo-
kerk hebben daarom besloten, in 
samenspraak met parochieteam 
en het bisdom, om op termijn de 
kerk aan het Valkenburgerplein te 
sluiten. Een hele stap, zeker voor 
de kerkgemeenschap die goede 
herinneringen bewaart aan dit 
gebouw.

Veel Heemstedenaren zijn er ge-
doopt, getrouwd, woonden een 
uitvaartmis bij of bezochten dien-
sten. Het bericht had op geen 
slechter moment kunnen komen. 
Net nu de altijd zeer druk bezoch-
te kerstmissen aanstaande zijn.

In de loop van 2019 zullen enke-
le diensten in de Bavokerk wor-
den gehouden waarbij de paro-
chianen van de Hemelvaartkerk 
hun dienst dus nu in een ander 
gebouw moeten bijwonen.

In 1927 werd het kerkgebouw ge-
sticht voor 1336 katholieken die 
in de toen nog schaars bebouw-
de omgeving woonden. Daarna 
groeide het aantal inwoners dus 
ook het aantal katholieken ge-
staag. In latere decennia zat de 
kerk vaak overvol.
De kerk stond aan de basis van 
scholen in de omgeving, een ver-
enigingsgebouw, armenzorg en 
de Vincentiusvereniging.

Wanneer het gebouw definitief 
zal worden afgestoten is nog niet 
bekend.
Met pijn in het hart zullen veel in-
woners van Heemstede de geno-
men beslissing ervaren.

Eric van  Westerloo

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809
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MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

Wij zoeken

 omgeving Linge, Rijnlaan.

BEZORGERS
Verplaatsing locatie kerstsamenzang
Patstelling tussen winkeliers en gemeente
Heemstede - In de raadsvergade-
ring van 19 december was het on-
vermijdelijk dat er werd gevraagd 
naar de reden van het verplaat-
sen van de kerstsamenzang op 
het pleintje in de Raadhuisstraat.
Er viel het nodige over te zeggen 
en in de raad leefde onbegrip 
over het genomen besluit de sa-
menzang te verplaatsen naar de 
kinderboerderij. Het is daar don-
ker en het ligt niet direct in de 
loop voor de inwoners.

Wat was het geval? De gemeente 
organiseerde eerder deze festivi-
teit met behulp van ondernemers 
op het pleintje. De gemeente wil 
meer afstand nemen en evene-
menten graag door bewoners of 

winkeliers laten organiseren. De 
gemeente wil nog wel faciliteren 
met hekken, toezicht e.d.

Er bleek geen bereidheid te be-
staan onder de winkeliers of an-
deren om dit op zich te nemen. 
Het gemeentebestuur zocht zelf 
contact met de ‘Vrienden van de 
kinderboerderij’ die wel graag 
wilden meewerken.

Ook nu draait de gemeente op 
voor een deel van de kosten en de 
kinderboerderij zelf wordt deels 
gefinancierd door de gemeente. 
“Als het nu toch ook geld kost en 
het evenement door de gemeen-
te wordt geregeld, kon het toch 
gewoon op het pleintje blijven? 

Aldus Nieuwland (D66). “Of, zoals 
vroeger het vóór het raadhuis?” Er 
bleek een patstelling te zijn ont-
staan tussen winkeliers en de ge-
meente. Het was kort dag en bur-
gemeester Nienhuis besloot het 
geheel te verplaatsen. Tijdens de 
vergadering gaf zij ruiterlijk toe 
dat de communicatie te wensen 
overliet. Zo was de correspon-
dentie zes weken lang niet be-
handeld. Nienhuis blijft wel van 
mening dat het de intentie is om 
alle evenementen in Heemstede 
vanuit de bevolking, organisaties 
of winkeliers te organiseren. Te 
denken valt aan Sint Nicolaas, Ve-
teranendag, Bevrijdingsdag enz. 
“Ik heb geleerd van deze kwes-
tie. Ik zal in voorkomende geval-

len, met de ervaring van deze 
zaak, anders communiceren”, ver-
woordde de burgemeester haar 
toekomstige inzet. Nu het besluit 
terugdraaien kan niet meer dus is 
het te hopen dat een groot aantal 
inwoners de gang naar Groenen-
daal zal maken. 

Op 22 december om 19.00 uur 
wordt gezongen door families 
met kinderen op muziek van 
Jong Da Capo en op 24 december 
om 23.45 door volwassenen mét 
de Teisterband. 
Volgend jaar zal tijdig worden 
overlegd waar tijdens de kerst 
2019 wordt gezongen. 

Eric van Westerloo

Heemstede – Bij het wakker worden vorige week zondag ligt in 
heel het land een laagje sneeuw.

Ja, winter! Maar helaas voor één dagje. Kinderen hadden plezier 
voor even, en dat wordt massaal vastgelegd op de digitale plaat.
Het uitzicht op het spoor van Leyduin aan de Leidsevaart heeft 
iets sprookjesachtigs en mystieks.

Marenka Groenhuijzen

Winter in Heemstede 

Deadline: maandag 31 
december, 12.00 uur 
De Heemsteder in 
het nieuwe jaar
Heemstede - De krant die u nu in 
handen heeft is de laatste van dit 
jaar. Kopij en advertenties voor 
de editie ná deze, die op woens-
dag 2 januari verschijnt, dienen 
uiterlijk maandag 31 december 
(Oudjaarsdag) 12.00 uur binnen 
te zijn. Dinsdag 1 januari (Nieuw-
jaarsdag) is het kantoor gesloten. 
Informatie over adverteren in de 
krant? Mail naar:
verkoop@heemsteder.nl of bel: 
023-8200170.
Alvast een gezellige maar ook 
veilige jaarwisseling gewenst!

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
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Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
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Joke van der Zee
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Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
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Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 121-123. De 
beide panden staan los van el-
kaar. Zandvoortselaan 123 is in 
1917 gebouwd. In 1958 werd 
de erker aangepast. Het pand 
heeft geen winkelhistorie en is 
altijd een woonhuis geweest; 
Zandvoortselaan 121 heeft wel 
een winkelhistorie. Het pand is 
in 1912 gebouwd. In 1933 werd 
het toenmalige woonhuis om-
gebouwd tot woon-winkelpand 
door de heer Van Gelderen. 
Vanaf 1933 adverteert N.M. van 
Gelderen met zijn melkwin-
kel in diverse kranten en de-
ze melkwinkel blijft lang be-
staan, want zoon M.P. van Gel-
deren zet de winkel voort in de 
jaren 60. In 1962 verdwijnt de 
erker/winkeletalage van num-
mer 121 en wordt het een ‘vlak-
ke voorgevel’. De winkeldeur 
werd ook verplaatst. Dit gaf re-
den tot een feestelijke herope-
ning van de zaak. De toenfoto 
komt uit het bezit van Margreet 
Alders (Hoorn) en is uit de ja-
ren 60 met grootvader Van Gel-
deren en een kleindochter. De 
melkhandel stopte op 3 sep-
tember 1975. Vanaf die tijd is 
het een woning en de familie 
Van Gelderen bleef daar wonen. 
Nicolaas Martinus van Gelde-
ren, de eerste ondernemer van 
het pand, is overleden in 1979. 
Op dit moment woont er nog 
steeds iemand van de familie 
Van Gelderen.

De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 15 december 2018. 
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via:

webmaster@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (29)

Kerkdiensten

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

www.pknheemstede.nl
www.kerkplenheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 30 december om 10u.
 Dhr. E.J. Bergman.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Woensdag 26 december, 10u.
Eucharistieviering. Samenzang. 

J.J. van Peperstraten. 

Donderdag 27 december, 9u. 
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh.

Maandag 31 december, 19u. 
Oudejaarsviering

m.m.v. harmonie St. Michael.
J.J. van Peperstraten. 

Nieuwjaarsdag 1 januari om 11u. 
Eucharistieviering. Samenzang. 

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 30 december 10u.
o.l.v. E. Stevelmans.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za 29 dec  17u. Holy Mass
Zo 30 dec  10u. Hoogmis
Zo 30 dec  18.45u. Plechtig Lof
Di 1 jan 10u. Hoogmis
Wo  2 jan 10u. H. Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 30 december, 10u.
Ds. B.C. Helmers (Velsen).

www.adventskerk.com

GEEN KRANT? 0251-674433

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Koninklijke onderscheiding voor
dr. J.T.M. van der Schoot
Heemstede - Op donderdag 20 
december heeft burgemeester 
Astrid Nienhuis een Koninklijke 
onderscheiding uitgereikt aan dr. 
J.T.M. (Hans) van der Schoot uit 
Heemstede. De uitreiking vond 
plaats in de kapel van het zieken-
huis OLVG locatie Oost in Am-
sterdam, waar de heer Van der 
Schoot afscheid nam als voorzit-
ter van de Raad van Bestuur. Hij 
is benoemd tot Ridder in de Orde 
van Oranje-Nassau. 

Verdiensten 
In zijn rol als bestuursvoorzit-
ter heeft de heer Van der Schoot 
met groot succes de fusie tussen 
2 grote ziekenhuizen in Amster-
dam begeleid. Onze Lieve Vrou-
we Gasthuis en het Sint Lucas An-
dreas Ziekenhuis zijn samen ge-
gaan in OLVG, het grootste oplei-
dingsziekenhuis van Nederland. 
OLVG heeft inmiddels een unie-
ke positie als stadsziekenhuis in 
Amsterdam en biedt jaarlijks me-
dische zorg aan circa 500.000 pa-
tiënten. Er vinden ongeveer 7.000 
bevallingen per jaar plaats: 65% 
van de nieuwe Amsterdammers 
wordt in OLVG geboren. OLVG 
kent de grootste Eerste Hulp van 
Nederland en vormt de kern van 
de acute zorg in Amsterdam. 

Invloed in het Nederlandse 
zorglandschap 
De heer Van der Schoot creëert 
zowel in Amsterdam als op lan-
delijk niveau draagkracht voor 
zijn visie op goede betaalba-
re zorg voor iedereen. Hij speel-
de een belangrijke rol in lande-
lijke organen als het bestuur van 
Santeon, de Nederlandse Vereni-

ging van Ziekenhuizen (NVZ), de 
vereniging Samenwerkende Top-
klinische opleidingsZiekenhui-
zen (STZ) en Dutch Hospital Da-
ta (DHD). 
Tevens is hij in 2017 actief ge-
weest in de klankbordgroep “Ont-
regel de Zorg”; een initiatief van 
de VVAA (Vereniging van Artsen 
Automobilisten) omarmd door 
het Ministerie van VWS, met als 
doel het verminderen van de er-
varen regeldruk voor professional 
en patiënt. 

Loopbaan 
De loopbaan van Hans van der 
Schoot begon in 1980 in het Wil-
helmina Gasthuis te Amsterdam 
als anios thoraxchirurgie en ver-
volgens als aios gynaecologie/
fellow oncologie in het Sint Lu-
cas Andreas ziekenhuis/Onze Lie-
ve Vrouwe Gasthuis/AMC. In die-
zelfde tijd was hij lid van het be-
stuur van de Nederlandse Vereni-
ging voor Obstetrie en Gynaeco-
logie (NVOG), voorzitter van de 
Vereniging Assistenten Gynaeco-
logie en Obstetrie (VAGO) en be-
stuurslid van de Verzamelplaats 
voor Nederlandse bedrijven die 
belangen behartigen van wer-
kenden (LVAG). 

Tussen 1988 en 1994 werkte hij 
als gynaecoloog in het Refaja/
Drechtsteden (fusie)ziekenhuis 
Dordrecht. Hij was in die perio-
de ook lid van het stafbestuur en 
voorzitter van de OK-commissie, 
lid van het bestuur Nederlandse 
Vereniging voor Studie van Sexu-
eel Overdraagbare Aandoenin-
gen (NVSSOA) en actief als oplei-
der van de co’s en haio’s. 
In 1994 startte de heer Van der 
Schoot weer in het Sint Lucas An-
dreas Ziekenhuis als hoofd en 
MSRC-opleider gynaecologie. 
Buiten het ziekenhuis was hij ac-
tief als bestuurslid van de NVOG 
met portefeuille concentratie & 
spreiding en patiëntvoorlichting. 
Vanaf 2005 was hij voorzitter van 
de raad van bestuur van het Sint 
Lucas Andreas Ziekenhuis. Van 
maart 2013 tot april 2018 was hij 
voorzitter raad van bestuur OLVG. 

Per 1 april 2018 heeft de heer Van 
der Schoot zijn voorzitterschap 
raad van bestuur OLVG overge-
dragen en is hij benoemd tot 
voorzitter van de vereniging Sa-
menwerkende Topklinische op-
leidingsZiekenhuizen (STZ). Hij 
blijft tot eind 2018 werkzaam als 
lid raad van bestuur bij OLVG.

Heemstede - In heel het land on-
derzoekt MKB-Nederland deze 
weken hoe ‘ondernemersvriende-
lijk’ Nederlandse gemeenten zijn. 
In Heemstede worden nog enke-
le tientallen lokale ondernemers 
gezocht die online een korte, vol-
ledig anonieme vragenlijst willen 
invullen.
De gemeente heeft baat bij een 
gezond bedrijfsleven, voor werk-
gelegenheid, lokale welvaart en 
een gevarieerd winkel- en dien-
stenaanbod. Verbetering van het 
lokale ondernemersklimaat is 
dan ook het belangrijkste doel 
van de verkiezing tot ‘MKB-Vrien-
delijkste Gemeente van Neder-
land’.

In deze verkiezing, die MKB-Ne-
derland iedere twee jaar organi-
seert, spreken lokale onderne-
mers zich via een tiental vragen 
uit over het MKB-beleid en de 
servicegerichtheid van hun ge-
meente.
In maart 2019 worden voor de 
vijfde keer de winnaars binnen 
diverse categorieën bekendge-
maakt. Bij de laatste editie was 
Rijssen-Holten de landelijke win-
naar en kreeg Apeldoorn het 
predikaat ‘de MKB-Vriendelijkste 
Stad’.

Ondernemers in Heemstede kun-
nen hun beoordeling geven via: 
mkbvriendelijkstegemeente.nl.

Ondernemers gezocht voor enquête
Hoe goed is het ondernemers- 
klimaat in Heemstede?

Nieuwjaarsmenu 
eethuis de Luifel
Heemstede - Op maandag 7 ja-
nuari presenteert eethuis de Lui-
fel weer een themamaaltijd. Dit-
maal het Nieuwjaarsmenu. U 
kunt aan tafel tussen 17.15 en 
18.00 uur. De tafel staat gedekt 
voor het aantal personen waar-
voor u reserveert. Adres: He-
renweg 96, Heemstede. Kosten: 
€10,25. Reserveren hiervoor kan 
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag 
zelf, via: 023-5483828.

WIJ Heemstede is weer geopend 
vanaf 2 januari.
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Het team van Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding in 
Heemstede

Het genietende gezicht van 
opa aan de gezellig gedekte 
kersttafel met al zijn (klein)
kinderen om hem heen. “Het 
was oergezellig” zei hij vorig 
jaar nog na afloop. Nu is opa 
er niet meer. Alle familieleden 
missen hem.
Voor het eerst staat oma al-
leen op tijdens de kerst. Ze 
heeft het er moeilijk mee. 
Voor eenieder die iemand 
verloren heeft is de confron-
tatie tijdens deze dagen vaak 
des te groter. Maar hoe erkent 
u de rouw van een nabe-
staande? 
Vraag waar de nabestaande 
deze dagen behoefte aan 
heeft. Luisteren is hierbij het 
sleutelwoord. Als iemand een 
strandwandeling wil maken 
of een kop koffie buitenshuis 
wil drinken, probeer hier dan 
tijd voor in te ruimen. U kunt 
een nabestaande uitnodi-
gen voor een ontbijtje of een 
etentje bij u thuis of juist on-
verwacht langs gaan. Zij staan 
er, door hun emoties, soms 

niet bij stil om mensen zelf uit 
te nodigen. U kunt samen een 
kaarsje branden en de overle-
dene gedenken. Dan ontstaat 
er vast een gesprek waarin 
mooie herinneringen worden 
gedeeld. 
Ook kunt u natuurlijk een 
lieve tekst voor een nabe-
staande schrijven, waarin u 
laat blijken dat u aan hem 
of haar denkt of dat u beseft 
hoe moeilijk het zal zijn om 
de (eerste) kerst zonder de 
geliefde door te brengen. Ge-
bruik liever geen clichés. Uit-
spraken als “Volgende maand 
mist u hem vast al minder” of 
“gelukkig heeft u uw andere 
familieleden nog” kunnen erg 
pijnlijk zijn.  
Iedereen rouwt anders en 
heeft andere behoeftes. Wij 
raden eenieder aan om hier-
naar te luisteren en niet te 
oordelen. U hoeft er alleen 
maar te zijn. Dit betekent 
zoveel voor iemand in rouw. 
Kortom, ontbijt op bed voor 
oma….?

“Het was oergezellig”

Een goed begin van het jaar met een
gratis proefbehandeling van LaRiva
Heemstede - Nu echt afvallen? 
En volhouden? Een gezond ge-
wicht in 2019? Met LaRiva slankt 
u af op de plaatsten waar u dit 
wilt. Totaal of plaatselijk.

Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRiva 
is het mogelijk om op een geheel 
natuurlijke wijze af te slanken, to-
taal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij de-
ze therapie gaat het om een com-
binatie van conditie, beweging 
en voeding. Deze methode wordt 
al ruim 30 jaar toegepast en is in-
ternationaal een groot succes 
Daarom kan er vooraf een schrif-
telijke centimeter garantie wor-

den gegeven, omdat het werkt.

De Methode bestaat uit een actief 
en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones. 
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warmte-
cabine. De warmte zorgt ervoor 
dat de spieren ontspannen en er 
met een relatief lichte inspanning 
toch effectief aan het figuur ge-
werkt wordt. Omdat liggend be-
wegen minder belastend is kun-
nen ook mensen met reumati-
sche -, rug -en/of gewrichtsklach-
ten volgens deze methode bewe-
gen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 

lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert de 
bloedsomloop waardoor afval-
stoffen sneller worden afgevoerd. 
De huidconditie verbetert zicht-
baar, cellulitis wordt minder en 
de elasticiteit neemt toe.

LaRiva geeft ook persoonlijk voe-
dingsadvies om op natuurlijke 
wijze af te slanken, maar ook om 
slank te blijven. Er wordt naar een 
combinatie gezocht van gezond 
en lekker, afgestemd op uw leef-
gewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis en 
vrijblijvend uit voor een persoon-
lijk gesprek. In dit gesprek  wor-
den u wensen besproken, uw mo-
gelijkheden en de daarbij beho-
rende prijzen. 

Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, In-
stituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Informatie:
023-5474419 en www.lariva.nl.

Goud, zilver én Clubrecord 
voor zwemmers van HPC
Heemstede - Onlangs werd in 
zwembad De Slag in Zaandam 
de tweede ronde van het Minio-
ren-Juniorencircuit van de KNZB 
gezwommen. Op het program-
ma stonden veel afstanden die 
als ‘zwaar’ te boek staan, zoals de 
vlinderslag en de wisselslag.
Ook Marnix Rietveld deed het 
goed op de vlinderslag. Bij de jon-
gens tot 12 jaar zwom hij op de 
100 meter naar goud! Een knap-
pe zilveren medaille was er voor 
Sarah Bos op de 100 meter 
schoolslag en ook Marnix behaal-
de zilver op de 200 meter wissel-
slag. De 16-koppige HPC-ploeg 
uit Heemstede ging de uitdaging 
van deze pittige nummers graag 
aan en dook vol energie de wed-
strijd in. Dit resulteerde in een 
reeks van persoonlijke records, 
drie medailles en een nieuw 
clubrecord. De pas 7-jarige Axel 
Biesbrouck zwom de 50 meter 
vlinderslag in 1.07.01. Nog nooit 
eerder had een HPC’er dit op 

deze jonge leeftijd  gepresteerd, 
dus Axel’s tijd gaat bij HPC de 
boeken in! Grote persoonlijke re-
cords waren er verder voor on-
der andere Darius Nagtzaam die 
op de wisselslag liefst 12 secon-
den van zijn tijd af zwom en op 
de vlinderslag 9 seconden. Ook 
Jake Foreman verbeterde zijn 
tijd op de vlinderslag met bijna 
10 seconden. Aan het eind van 
de zwemmiddag sprintte Naish 
Kofman op de 50 meter vrije slag 
zelfs nog even 16 seconden van 
zijn PR af. Tevreden ging de HPC-
ploeg, die verder bestond uit Li-
anne Vinken, Moise Kofman, Ryan 
Biesbrouck, Swen de Vries, Alex 
Kossen, Puck Stassen, Ben Fore-
man, Joe Pickee, Gijs Jonkheer en 
Tamar van Ieperen, eind van de 
middag weer richting het Heem-
steedse. Trainsters Denise van der 
Linden en Alexandra de Jong kij-
ken terug op een succesvolle en 
gezellige zwemmiddag met het 
minioren-jeugdteam.

Martha ter Heijden (midden) leest de kinderen voor.  Inzet: Scholier Aram Lonterman (foto: Bart Jonker Productions).

“Bibliotheek erg gezellige en leerzame trekpleister”
Heemstede - Martha ter Heijden 
is vestigingsmanager van de Bi-
bliotheek Heemstede op Plein1. 
Zij vertelt over de brede functie 
van de Bibliotheek. 

Martha: “De maatschappelijke be-
tekenis van de Bibliotheek is in de 
loop der jaren flink veranderd. 
Je kunt er weliswaar nog steeds 
voor boeken terecht, maar zij fun-
geert tevens als werk- of ontmoe-
tingsplaats met tal van activitei-
ten. Sommige activiteiten zijn 
echter niet direct zichtbaar. Met 
de digitale techniek van tegen-
woordig is Bibliotheek naast de 
boeken, gericht op (digitale) edu-
catie. Dat maakt van de Biblio-
theek een erg gezellige en leerza-
me trekpleister, die tevens laag-
drempelig is en midden in de sa-
menleving staat voor jeugd en 
volwassenen. 

Boeken blijven natuurlijk de core-
business van de Bibliotheek, die 
wel met haar tijd is meegegaan. 
Zo is er iedere vrijdag een medi-
aspreekuur, waar je terecht kunt 
voor vragen over digitaal verkeer 
en hoe je e-books kunt installe-

ren op je e-reader. Verder bieden 
we de service ‘Boek aan Huis’, be-
stemd voor ouderen die niet in 
de gelegenheid zijn om naar de 
Bibliotheek te komen. De Unie 
van Vrijwilligers brengt de boek-
jes van een specifiek genre bij de 
mensen langs, die via een intake 
zijn geïnventariseerd. 

Burgemeester komt voorlezen
Voor de jongste jeugd, vanaf 3 
jaar, bieden we de activiteit ‘Let-
tersoep’ aan, waar de kleintjes al 
woordjes leren maken. In samen-
werking met het Centrum Jeugd 
en Gezin (CJG) is er iedere twee-
de vrijdag van de maand tussen 
10.00 en 11.30 uur het ‘Mama-
café’. Een verpleegkundige van 
het CJG is daarbij aanwezig om 
opvoedingsthema’s te bespre-
ken, zoals slapen, eten, lezen, etc.  
Daarnaast wordt er voorgelezen 
voor de kleintjes. Leuk om te ver-
melden is dat tijdens de ‘Nationa-
le Voorleesdagen’ (voor kinderen 
onder de 6 jaar) van 23 januari tot 
en met 6 februari, burgemeester 
Astrid Nienhuis komt voorlezen. 
Maandelijks op woensdagmid-
dag hebben we gratis kinderacti-

viteiten voor kinderen van 0 t/m 
14 jaar. Ook voor volwassenen 
bieden we veel. We leven in een 
tijdperk van een digitale stroom-
versnelling. Voor senioren bestaat 
er daarom de  ‘Klik & Tikcursus’, 
een basiscursus om met de com-
puter te kunnen omgaan. De cur-
sus ‘Digisterker’ gaat nog een stap 
verder. Deze bieden we in een be-
veiligde wifi-omgeving aan om 
te kunnen omgaan met bijvoor-
beeld de DigiD, de persoonlijke 
digitale handtekening voor over-
heidszaken. 

Samenwerking met 
maatschappelijke organisaties
Voor een tal van activiteiten wer-
ken we vaak ook samen met an-
dere maatschappelijk betrok-
ken organisaties, waarin de Bibli-
otheek faciliteert. Iedere tweede 
donderdag van de maand orga-
niseren we samen met WIJ Heem-
stede het ‘Mediacafé’, een inloop. 
Met WIJ doen we ook de ‘Voor-
leesexpres’ waar wordt voorge-
lezen aan huis door een speci-
aal getrainde vrijwilliger. Op 25 
januari doen we hiervoor de af-
trap met een BN’er. Andere or-

ganisaties vind je hier onder 
een dak aan Plein1. Denk aan de 
Drive, voor een gezonde levens-
stijl, Kinderdagverblijf Op Stoom 
en de dagbesteding voor oude-
ren van Kennemerhart. Verder 
is het digitaal loket van de poli-
tie hier ondergebracht. In janua-
ri bieden we een Taalsoos ‘Neder-
lands voor vluchtelingen’ samen 
met het Vluchtelingenplatform, 
de gemeente Heemstede en BBK. 
Hier leren vluchtelingen door ge-
sprekjes met elkaar de Neder-
landse taal, die zo gelijk in prak-
tijk wordt gebracht. ‘De verhalen-
tafel met Sybil van Dam’ gaat met 
10 sessies vanaf april op vrijdag-
morgen van start”, aldus Martha.

Aan het einde van het gesprek 
vraagt Martha aan Hageveld-
scholier Aram Lonterman, die 
hier studeert voor zijn proefwerk-
week, wat hij van de Bibliotheek 
vindt: “Top! Het is hier lekker rus-
tig, een fijn sfeertje en ik kan me 
goed concentreren.”  
Meer informatie op www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl. 

Bart Jonker

Nieuwjaarsconcerten
•  Op Tweede Kerstdag - 26 december - is er weer een vertel- 

theater in De Blauwe Salon. Thema: Hartverwarmende winter-
verhalen met deze keer gastvertelster Hanneke 
van Wieringen. Locatie: Engelenburg 339, 
Haarlem. 14.30 tot 16.00. Inloop vanaf 14.00 
uur. Na afloop wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. Reserveren: deblauwekom@planet.
nl of 06 -12525641.

•  Zondag 6 januari - Nieuwjaarsconcerten 
Haarlem, 16.00 uur, Doopsgezinde Kerk, Fran-
kestraat 24 Haarlem. Kaarten 14 euro via 
www.doulcememoire.nl / 16 euro aan de zaal.

Trefpuntcafé in het nieuwe jaar met Fred Teeven
Regio - Op vrijdag 4 januari zal 
Fred Teeven zijn opwachting ma-
ken in het Trefpuntcafé Benne-
broek.

De oud-bewindsman houdt daar 
een inleiding onder de titel ‘Wer-
ken in drie werelden’. 

Een mooie gelegenheid nader 
kennis te maken met deze be-
kende Nederlander van wie een 
en ander al wijd en zijd bekend 

is. Die drie werelden, rechtspraak, 
politiek en landsbestuur alsook 
het advieswezen en het open-
baar vervoer, zullen nader door 
hem worden uitgediept.

Zeker zullen zijn drijfveren en 
overtuigingen die de ene wereld 
met de andere verbinden volop 
in de belangstelling staan.

Teeven werd ook wel bekend als 
‘crimefighter’. Daar was de ‘Tee-

vendeal’ maar de VVD-coryfee 
werd ook bekend als buschauf-
feur.
Belangstellenden zijn van harte 
welkom, ook om vragen te stel-
len.

Het trefpuntcafé aan het Akonie-
tenplein 1 is open vanaf 20.00 
uur, aanvang van het programma 
is 20.30 uur.

Fred Teeven.
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Mensen gezocht met 
hart voor natuur
Regio - Mensen die het leuk vin-
den om in de natuur te werken 
kunnen nu vrijwilliger worden bij 
Natuurmonumenten. De vrijwilli-
gers vervullen op allerlei vlakken 
een onmisbare rol in het bos en 
duingebied van Duin en Kruid-
berg, Midden-Herenduin en Hee-
renduinen (Nationaal Park Zuid-
Kennemerland). Er is veel te doen! 
De twee actieve vrijwilligersgroe-
pen doen mooi én nuttig werk: 
wandelpaden vrij zagen, hooien, 
vogelkers bestrijden en de stui-
vende duinen vrijhouden van 
bramen. Maar ook worden bun-
kers in het duin onderhouden zo-
dat vleermuizen er een rustige 
winterslaap kunnen genieten. Ze 
zorgen verder dat kleine plassen 
en poelen opengehouden wor-
den voor amfi bieën. Een deel van 
de vrijwilligers houdt zich ook be-
zig met inventarisaties van fl ora 
en fauna.

Meedoen?
Natuurmonumenten kan en-
thousiaste mensen met hart voor 
de natuur gebruiken. Er is plek in 
de AZ-groep (‘van Achterland tot 
Zee’) die eens per twee weken 
op zaterdag werkt of de AMW-
groep (‘Altijd Mooi Weer’), die el-
ke woensdag aan de slag gaat. 

Natuurmonumenten verzorgt het 
benodigde gereedschap bij het 
werk en koffi  e of soep. Als vrijwil-
liger ontvang je een vrijwilligers-
pas voor korting op producten 
van Natuurmonumenten.
Voor meer informatie kun je per 
e-mail contact opnemen met 
boswachter Eveline Blok:
e.blok@natuurmonumenten.nl.

Foto: Natuurmonumenten

Provincie op koers met aanpak vervuilde gronden
Regio - De provincie Noord-Hol-
land pakt al jaren vervuilde gron-
den aan door deze te saneren. Dit 
jaar zijn er 92 spoedlocaties vast-
gesteld. Daarvan zijn 33 volledig 
afgehandeld, bij 30 locaties is een 
sanering gaande en op 29 loca-
ties vinden onderzoek of onder-
handelingen plaats. De verwach-
ting is dat het doel om in 2020 al-
le locaties te hebben gesaneerd 
of beheersd, zal worden gehaald. 
Dit zijn de belangrijkste conclu-
sies uit de Monitoringsrapporta-
ge spoedlocaties 2018.
 
Gedeputeerde Adnan Tekin (mi-
lieu): “Schone grond is essentieel. 
De provincie zet zich al jaren in 
om alle risico’s in de gronden weg 
te nemen. Het is dus mooi dat we 
op koers liggen, maar nog mooi-
er dat we door goede samenwer-
king met alle betrokken instan-
ties ons doel gaan halen.”

 Op veel plekken in Noord-Hol-
land is de bodem ernstig ver-
vuild. Vervuilde bodems kunnen 
gevaarlijk zijn voor mens en dier 
en beperkt de mogelijkheden 
van gebruik. De provincie Noord-
Holland pakt deze locaties aan 
door de acute risico’s weg te ne-
men of door de verontreiniging in 
zijn geheel te saneren. 
 
Convenant bodem en 
ondergrond 2016-2020
Provincies, Rijk, waterschappen 
en gemeenten hebben in het 
landelijk ‘Convenant bodem en 
ondergrond 2016-2020’ afspra-
ken gemaakt over de aanpak van
o.a. spoedlocaties bodemsane-
ring en gebiedsgericht grondwa-
terbeheer.
De provincie is bevoegd gezag op 
basis van de Wet bodembescher-
ming (Wbb). Een van de belang-
rijkste doelstellingen uit het Bo-

demconvenant is dat alle spoed-
locaties met onaanvaardbare ver-
spreidingsrisico’s in 2020 zijn ge-
saneerd of dat er concrete sane-
ringsplannen zijn. Een belang-
rijk onderdeel van het conve-
nant is de jaarlijkse monitoring. 

Eind 2020 zullen alle partijen een 
eindevaluatie uitvoeren en deze 
aanbieden aan de Tweede Kamer.
 
Meer informatie:
www.noord-holland.nl thema
bodem/vervuilde locaties.

Nieuwjaarsconcert ‘La Blanche Neige’
Regio - Kamerkoor Doulce Me-
moire geeft op zondagmiddag 6 
januari een feestelijk Nieuwjaars-
concert in de Doopsgezinde Kerk 
te Haarlem.
 
Doulce Memoire, onder lei-
ding van Felix van den Hom-
bergh, zingt tijdens dit concert 

o.a. prachtige liederen van Hin-
demith en van Poulenc, en enke-
le Catalaanse ballades. Traditiege-
trouw is er een mooi intermezzo 
en na afl oop een gezellige borrel 
met hapjes om gezamenlijk het 
nieuwe jaar in te luiden.

De Doopgezinde Kerk vindt u aan 

de Frankestraat 24 in het centrum 
van Haarlem.
 Kaarten via voorverkoop: volwas-
senen €14 (aan de zaal €16), kin-
deren t/m 18 jaar mogen gratis 
naar binnen.
Voorverkoop kaarten:
zie www.doulcememoire.nl of via 
de leden.

‘Future Playing Rules Football’
Nieuwe regels toegepast tijdens 
Nieuwjaarswedstrijd HFC
Regio - Dat voor het eerst een 
vrouwen-Nieuwjaarswedstrijd 
wordt gespeeld tussen de Ex-
Oranje Leeuwinnen (met o.a. 
Anouk Hoogendijk, de Haarlem-
se Dyanne Bito, Manon Melis en 
Kirsten van de Ven) tegen het 
‘Royal Haarlem All-Stars’ Team 
(geselecteerde speelsters van 
ADO’20, SV Alliance ‘22, SC Bui-
tenveldert, Kon. HFC, SV Overbos, 
RKVV Velsen en SV Zandvoort) is 
niet de enige noviteit op zaterdag 
5 januari 2019. 

Op het hoofdveld van de Ko-
ninklijke HFC aan de Spanjaard-
slaan zal nog een andere innova-
tie plaatsvinden. De traditionele 
mannenwedstrijd tussen de Ko-
ninklijke HFC Zaterdag 1 en de 
Ex-Internationals KNVB wordt ge-
speeld volgens de Future Playing 
Rules Football. 

Gewijzigde regels die mogelijk 
in de toekomst toegepast wor-
den om onder andere het he-
dendaagse voetbal attractie-
ver te maken, goede ondersteu-
ning voor scheidrechters te bie-
den, het spel eerlijker te maken 
en mogelijk een positief eff ect op 
gedrag van spelers te realiseren. 
Voorbeelden van deze nieuwe re-
gels zijn een intrap of dribbel in 
plaats van ingooi, invoering van 
tijdstraff en en een ‘self-pass’ (vrije 
trap op jezelf nemen). 

In het westen van Nederland spe-
len 10 topamateurclubs, waaron-
der Koninklijke HFC, met hun On-
der-23 teams in de offi  cieuze ‘Fu-
ture Rules Football League’. Resul-
taten van de nieuwe regels wor-
den hierbij gemeten en geëva-
lueerd, een initiatief dat onder-
steund wordt door de KNVB. 

Welke spelers van de Ex-Interna-
tionals KNVB en Koninklijke HFC 
Zaterdag 1 deze regels gaan na-
leven zal later bekend worden 
gemaakt. Hoe dan ook, ze zul-
len daarmee geschiedenis schrij-
ven tijdens de 86e Nieuwjaars-
wedstrijd. Het programma van 
de Koninklijke HFC Nieuwjaars-
wedstrijd op 5 januari begint al 
om  9.00 uur met het ‘Bibbertoer-
nooi’ (onderling toernooi 6 tegen 
6 voor A- en B-junioren, senioren 
en veteranen). De online voorver-
koop voor dit unieke evenement 
is te vinden via www.konhfc.nl.

Toegangsprijzen voor 6- tot 18-ja-
rigen: €5,50 en vanaf 18 jaar: 
€10,50; Toegangskaarten op 5 ja-
nuari aan de kassa, resp. €7,50 en 
€12,50; De toegang voor kinde-
ren tot 6 jaar is gratis, mits onder 
begeleiding.

Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Fitness

tot februari!!!
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Fitness
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Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Yoga

tot februari!!!

Probeer het eens!!!

 HealthClub

Meer info:
FM HealthClub

Kerklaan 113 • Heemstede
Telefoon 023-5478171

GRATIS 
Pilates

tot februari!!!

Komische muzikale fi lm
Heemstede - Bij WIJ Heemstede 
in de Luifel draait woensdag 9 ja-
nuari een heerlijke feelgoodmo-
vie, met veel zang, dans en be-
kende fi lmsterren. De fi lm start 
om 20.00 uur.

Voor meer informatie over de ti-
tel en de inhoud van deze fi lm: 
023-5483828. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of telefo-
nisch. WIJ Heemstede is weer ge-
opend vanaf 2 januari. 

Musea in de omgeving verwelkomen kinderen
Regio - Een feest van vuur, ijs, 
stoom en spel voor jong en oud, 
dat is in de kerstvakantie te bele-
ven in het Cruquius Museum en 
het Historisch Museum Haarlem-
mermeer.

Stoompracticum
Op 27 en 28 december en 2 en 4 
januari is er voor kinderen veel te 
doen in het Cruquius Museum. 
Ben je ouder dan 6 jaar? Doe dan 
mee aan een van de vier stoom-
practica in de Kerstvakantie. Tij-
dens het Stoompracticum kan ie-
dereen een eigen model stoom-
machientje in beweging brengen 
met water, vuur en brandstof. On-
der deskundige begeleiding leer 
jij zo alles over stoomkracht!

Kindergidsen
Op 30 december om 14.00 en om 
15.00 uur in het Historisch Muse-
um kun je door het museum wor-
den rondgeleid door een kinder-
gids. Dat kan ook op 29 december 
en 5 januari om 14.00 en om 15.00 
uur in Cruquius Museum. Ben jij 
tussen de 6 en 10 jaar, dan kun je 
meedoen aan een speciale rond-
leiding door het museum. Onze 
gidsen nemen je mee en vertellen 
je over de geschiedenis van Haar-
lemmermeer. Zonder grote-men-
sen-taal. Ze laten je zien hoe iets 

vroeger in zijn werk ging of wat 
oude gebruiken waren.

MadScience show Vuur & IJs
Donderdag 3 januari van 15.00 
tot 16.00 uur is er een MadScience 
show ‘Vuur en IJs’ in het Cruquius 
Museum. Leren kan ook leuk zijn, 
dat merk je vanzelf bij de show 
van MadScience. Verbluff ende 
experimenten met lucht, vuur en 
ijs! Met o.a. papier dat 120 keer 
sneller brandt dan gewoon pa-
pier en met droogijs van -79 gra-
den Celsius en douchen zonder 
water, kan dat wel? Leuk voor de 
hele familie. De show is gratis, je 
hoeft alleen toegang tot het mu-
seum te betalen.

Living History
Elke zondag om 13.00 en 14.30 
uur in het Cruquius Museum 
is er een Living History show.
Living History voorstellingen in 
het Cruquius Museum zijn ‘the-
atrale rondleidingen’ door het 
museum. Tijdens de voorstel-
ling maak je kennis met Nicolaus 
Cruquius (1678-1754), landmeter 
en waterbouwkundig plannen-
maker, zijn assistente, stoker en 
koffi  e-lezende dame. Zij nemen 
het publiek via het verhaal mee 
door het museum.
Elke voorstelling start bij de en-

tree van het museum en eindigt 
met een demonstratie van de 
grote machine. Leuk voor de hele 
familie. De voorstelling duurt zo’n 
45 minuten. Oudhollandse spel-
letjes kun je gezellig gaan doen 
op 27, 28, 29 en 30 december in 
het Historisch Museum. Even ge-
noeg van al het nieuwe speel-
goed dat je gekregen hebt van 
de Sint of met kerst? Kom dan 
in de kerstvakantie langs en doe 
mee met de oudhollandse spel-
letjes. De enige spelletjes die je 
opa en oma meteen zullen begrij-
pen. Gegarandeerd zonder knop-
jes en schermen! Hoepelen, stelt-
lopen, knikkeren, tollen, kegelen, 
springtouw, diabolo en sjoelen er 
is van alles te doen. Deelname is 
gratis, je betaalt enkel entree tot 
het museum. Haarlemmermeer-
museum de Cruquius bestaat uit 
Historisch Museum, het Cruqui-
us Museum en Meer-Historie. De 
musea zijn gesloten op 24, 25, 26 
en 31 december en 1 januari.
Historisch Museum ligt aan de 
Bosweg 17 in Hoofddorp. Het 
Cruquius Museum vindt u aan de 
Cruquiusdijk 27 in Cruquius. Meer 
informatie over activiteiten en 
tentoonstellingen:
www.haarlemmermeermuseum.
nl.

Doodzonde dat de goed bezochte kerstzangavond is ver-
bannen naar de kinderboerderij. Een traditie die mak-
kelijk toegankelijk was (lopend, per fi ets of soms met de
auto). Wie heeft in hemelsnaam verzonnen om dit evenement 
te verplaatsen naar de kinderboerderij? Met de verplaatsing 
word je gedwongen er met de auto naar toe te gaan. Niet 
erg duurzaam, een donkere route en weinig parkeerplekken. 
Waarom een leuke traditie de nek omdraaien? Is de gemeen-
te er voor de burgers of zijn de burgers er voor de gemeen-
te? Kom op gemeente, besluit snel om de plek voor Van Dam 
en Tante Bep in ere te herstellen. Neem die verantwoording.
Dat zal veel Heemstedenaren goed doen.

Lous Smits, Heemstede

LEZERSPOST
Met de auto naar kerstsamenzang: 

niet erg duurzaam





Op de divan
Ze komt met strijdlustige blik binnen. Gewapend met een hou-
ding van ‘dat varkentje ga ik wel even wassen’. Haar minachting 
liegt er niet om. Ze is de puberleeftijd al enkele jaren ontste-
gen maar nog lang niet volwassen. Wel in getal natuurlijk en dat 
houdt ze zich voor als ze praat over haar vader. Liever wil ze daar 
helemáál niet over praten. Aan hem denken wekt al woede. Woe-
de die nu al een tijd in haar binnenste raast, een ongenode gast 
die een jaar geleden binnendrong en daar nog altijd huist en pijn 
doet. De woede die niet meer weg wil gaan. Ja, dat vreet haar op, 
geeft ze toe, maar dat is niet háár schuld. 

Wat maakt je zo boos? Geërgerd kijkt ze de vraagsteller op de 
stoel aan. Hij mag dan dure designmeubelen hebben, die wel-
iswaar boven verwachting ook nog comfortabel zitten, maar de 
vraag is natuurlijk erg dom. Wat denk je zélf? Schampert de jon-
ge vrouw. Lichtfl itsen in haar ogen. De vraagsteller is in het ge-
heel niet aangedaan door de verwijtende ondertoon en verzacht 
zijn blik. Boosheid met dezelfde toon beantwoorden is nooit een 
oplossing en daarnaast is die niet tegen hem gericht maar te-
gen een ander persoon. Belangrijker is dat haar boosheid niets 
meer of minder is dan verdriet, pijn en verwarring. Maar vertel 
dat maar eens aan een jongvolwassene die het leven op eigen 
benen net leert kennen. Alles is spannend, nieuw, en tegelijker-
tijd ongewis. Het is al moeilijk genoeg een plekje te veroveren 
tussen vrienden, bij studiegenoten, op je werk en in de familie. 
Nou, dat plekje in familiale kring is voorgoed veranderd. 

Ze kijkt ongeduldig op haar horloge. Het is een kerstcadeau van 
haar vader, vorig jaar gekregen. Eigenlijk had ze het stuk willen 
stampen, zegt ze uitdagend. Wil je dan de tijd stukmaken? De ja-
ren die jullie samen doorbrachten? De vraagsteller verwacht nog 
meer woede. Maar haar ogen zijn nu naar de grond gericht. In 
deze toch neutrale omgeving met een persoon die geen partij 
trekt laat ze haar woede voor even varen. Ze denkt terug aan de 
tijd toen alles nog rustig was. Vertrouwd. Gelukkig. 
Ik wil gewoon dat ons gezin hetzelfde blijft, begint ze schoor-
voetend. Als alles hetzelfde blijft, is dan iedereen gelukkig? Na-
tuurlijk, zegt ze, de strijdlust laait weer even op. Dat gevoel is ver-
trouwd. Hoelang heeft ze die vechtlust al niet gevoeld, ze kent 
bijna niet anders, de laatste tijd. Natuurlijk zou hij gelukkig zijn 
als hij was gebleven, thuis, bij ons. Zou hij willen dat jij gelukkig 
was? De vraagsteller gaat op het puntje van zijn stoel zitten. Ze-
ker weten, zegt ze. Hoever zou je vader daar in meegaan? Zou hij 
zijn eigen geluk aan jou opoff eren? De jonge vrouw ontwijkt zijn 
blik. Dat zou ik nooit vragen... Aan niemand. Ze denkt aan wat ze 
eerder die dag ergens las, op Facebook: Als je zelf gelukkig bent, 
kun je anderen daarin laten meedelen. 

Een stomme tegelwijsheid. Uncool. Ineens trilt haar lip als ze 
zegt: Ik begrijp alleen niet waarom hij deze stap zette. Je doet 
er mensen pijn mee. Het laagje vernis smelt langzaam. Pijn en 
onbegrip zullen altijd met je meereizen, zegt de man tegenover 
haar, zolang je denkt dat boosheid je sterk maakt. Maar in wezen 
is de grootste kracht van een mens om te vergeven. 

Joke van der Zee
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‘Kerstmisser’’  
“Tja, ik kan u echt niet helpen, uw voertuig heeft inrijdverbod in 
de stad. U kunt echt niet door de stad heen”.
- “Maar het is een arrenslee en die rijdt niet op diesel. Het zijn de
rendieren die hem voorttrekken. Jarenlang was dit geen probleem.”
“Volgens een recente EU-bepaling mag u dan ook niet door de 
stad: wegens de CO2-emissie door mestuitstoot. En zo te zien is 
deze slee wel een oudje. Heeft die wel zijn jaarlijkse APK-contro-
le gehad? Bovendien mag u geen dieren inzetten om uw voer-
tuig voort te bewegen. U moet elektrisch gaan rijden, dan krijgt 
u subsidie en kunt u uw slee bij de laadpaal opladen. Trouwens, 
heeft een van uw rendieren niet te diep in het glaasje gekeken? 
Hij heeft zo’n rode neus. Alcohol achter het stuur is uitdrukke-
lijk verboden!”
-“Dat is Rudolph, hij is met zo’n gok geboren, daar kan hij ook niets 
aan doen. Maar hoe moet dit nu? Ik moet toch de kerstcadeaus bij 
de mensen afl everen?”
“Ook kerstcadeaus mogen niet meer, deze heten vanaf dit jaar 
wintergeschenken, dan mag het wel.”
-“Maar ik ben de Kerstman, oftewel I am Father Christmas!”
“Kerstman? Sorry maar zo’n naam kan echt niet meer hoor, die 
moet sowieso genderneutraal zijn. En I am Father Christmas is 
veel te individualistisch van aard. U kunt dit bij het bevolkings-
register aan laten passen. Wat betreft de lijst met privéadressen 
waar u uw wintergeschenken dient af te leveren: voldoen die wel 
helemaal aan de richtlijnen van de Europese AVG Privacywet?“
- “WTF…Europese AVG Privacywet?!? Daar heb ik nog nooit van
gehoord. Ik kom van de Noordpool man!”
“Daar mag u helemaal niet zijn en wonen volgens het laatste
Klimaatakkoord, omdat de ijskappen smelten. Ik zie trouwens 
in de computer dat u nog een strafbaar feit heeft gepleegd in 
Frankrijk. U riep onlangs ‘ho ho ho’ toen u over een demonstra-
tie in Parijs vloog… een zekere 
Macaron heeft aangifte tegen 
u gedaan. helaas moet ik toch 
van al deze feiten een proces-
verbaal opmaken. Wacht u hier 
maar even. Vervelend, maar 
het is natuurlijk niet persoon-
lijk tegen u gericht. Rest mij u 
toch nog gezellige feestdagen 
toe te wensen!”

Bart Jonker 

Babbeltje met een Beattle
Ieder jaar rond Kerstmis vraagt Matthijs van Nieuwkerk 
voor het programma Top 2000 a gogo: Heb jij een verhaal 
over een ontmoeting met een top 2000 artiest en heb je 
er nog bewijs van? In mijn familie denk ik dan aan de ont-
moeting van mijn ouders met ex-Beattle Paul McCartney.
Het bewijs: zie de foto.
De voorgeschiedenis: Mid-
den jaren zeventig kwam bij 
hen aan de overkant een ou-
der echtpaar wonen. Toen de 
schilders waren vertrokken en 
de verhuiswagen was gepakt 
overleed de man plotseling. 
De weduwe betrok de villa dus 
alleen. Ondanks het persoon-
lijke drama bleek de dame so-
lo haar mannetje te staan. Met 
haar autoritaire stemgeluid 
veroverde ze een prominente 
positie in de buurt. Autoriteit 
die niet door iedereen werd 
gewaardeerd. Bij ons, de kin-
deren, werd ze al snel gebom-
bardeerd tot ‘de douairière’, onlangs een van de woorden in het 
Heemsteeds dictee van collega Bart Jonker. Enigszins gemeden 
werd ze daarom wel, behalve door mijn moeder, die daar dwars 
doorheen prikte met al haar wijsheid, en haar regelmatig be-
zocht. Alleen is maar alleen, volgens haar. 

Toen mijn ouders in 1978 zoals gewoonlijk een appartement-
je huurden in het Zuid-Franse Menton bleek hun overbuur-
vrouw daar ook te verblijven. Weliswaar niet in een apparte-
ment, maar in het super-de-luxe ‘Grand Hotel Saint-Jean-Cap-
Ferrat’. Een theeafspraak op de idyllische landtong aan de Côte 
d’Azur was snel gemaakt. Op de afgesproken zondagmiddag to-
gen mijn ouders met de trein van het stationnetje Menton naar 
Beaulieu-sur-Mer om aan de wandeling van een uur te begin-
nen naar het gerenommeerde Four Seasons Hotel. Als geoefen-
de wandelaars zagen ze daar totaal niet tegenop. Maar toen ze 
halverwege in een bosrijk gebied terecht kwamen waren ze toch 
echt de weg kwijt. Gelukkig verscheen daar een medewande-
laar en zij klampten hem aan. De jongeman die volgens hen wel 
erg veel gelijkenis vertoonde met Paul McCartney beantwoord-
de hun keurig in het Frans geformuleerde vraag in het Engels. Ja-
zeker wist hij de weg naar het Grand Hotel: “Good choice, they 
serve an excellent high tea.” Mijn ouders bedankten de Paul Mc-
Cartney look-alike (“Wat zou zo’n Britse popster zoeken op dit 
schiereiland….”) en vertelden dat de thee juist het doel was van 
hun missie. 

Het hotel werd gevonden en na een paar genoeglijke uurtjes 
thee en taart met de douairière werd de wandeling terug in-
gezet. Halverwege de tocht bliezen ze even uit op een bankje, 
toen ze plotseling een stem hoorden: “Heeft u het hotel kunnen 
vinden?” De Engelstalige dertiger kwam naast hen zitten en het 
gesprek kwam al gauw op de omgeving. “Bent u ook op vakan-
tie?”, vroegen mijn ouders. “Ja en nee, ik heb verderop een huis 
en dus ben ik hier regelmatig”, antwoordde hij. Mijn moeder - de 
schaamte voorbij - hield zich niet langer in: “Maar u bent toch 
Paul McCartney!” Bedachtzaam knikte de popster. Hij liep vaak 
rond in de buurt van zijn huis. Ze vonden het fi jn in Cap Ferrat, 
verklaarde hij, want zijn gezin werd er tenminste met rust ge-
laten, geen hysterisch gedoe zoals in Engeland. Daar hadden 
mijn ouders alle begrip voor. Ze keuvelden nog wat en de Brit-
se zanger vertrouwde hen toe dat zijn laatste single ‘Mull of Kin-
tyre’ genoemd was naar een ander huis van hem, een boerde-
rij in Schotland, ver afgelegen van de drukte; een al even geliefd 
toevluchtsoord voor de McCartney’s. Het was de wens van zijn 
vrouw en hem dat hun kinderen een normale jeugd zouden krij-
gen, maar dat was nog niet zo eenvoudig, peinsde hij.

Aangezien mijn ouders een trein moesten halen, stonden ze 
op. Maar niet zonder de opmerking: “U begrijpt wel dat onze 
dochters dit nooit gaan geloven.” Dus (ver voor het Instagram-
tijdperk) deed moeders wat ze kon en viste een notitieboekje 
uit haar tas. Sir Paul McCartney vond het geen enkel probleem 
om er zijn handtekening op te plaatsen: ‘All the best!, Paul Mc-
Cartney’. Het papiertje met handtekening ligt nog steeds ergens 
in een laadje, waar weten we eigenlijk nooit precies. Als het weer 
eens opduikt, herinnert het aan een levende muzieklegende die 
gewoon ook een bezorgde jonge vader bleek te zijn die alle tijd 
nam voor een praatje met een stel verdwaalde zestigers from 
The Netherlands.

Mirjam Goossens

Kerstgedachten

Wat een dier teweeg kan 
brengen bij mensen

Ieder jaar rond de kerstdagen vraagt de redactie ons, de schrijvers 
die wekelijks de Heemsteder mogen vullen, iets persoonlijks op pa-
pier te zetten.
Er gebeurt zoveel in de wereld. Honger en oorlogen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Ook vre-
selijke ziektes steken steeds weer de kop op. Wat doen wij in ons welvarende Nederland? Miljoenen 
landgenoten zetten zich als vrijwilliger in. Anderen, die het kunnen missen, doneren aan goede doe-
len. Al is het maar via de Postcode-, Bankgiro of Vriendenloterij. Gemakkelijk natuurlijk om met een 
bedrag(je) je geweten te sussen. Of zou het zijn dat de miljoenen aan prijzen die jaarlijks worden ver-
deeld de reden is om mee te doen?

Ook ik maak mij schuldig aan het doneren via loterijen. Of dat verstandig is weet ik niet. Vaak staan er 
doelen op de lijst van ontvangers waar ik geen gevoel bij heb. Toch doe ik het keer op keer. Soms om 
een doel te steunen, maar misschien meer nog om de hoofdprijs te winnen. In onze nabijheid is ook 
leed heel dicht bij huis. Nu ben ik onbezoldigd secretaris van de stichting Knuff eldier. Deze stichting 
brengt bezoeken, met vooral honden en hun baasjes, bij instellingen van Hoorn tot in het Westland. 
In de instellingen wonen vooral ouderen die om de een of andere reden niet langer thuis kunnen
wonen. Soms door een lichamelijke handicap, maar ook mensen die aan het dementeren zijn. Heel 
apart om te zien dat sommige bewoners die aanvankelijk wezenloos voor zich uitstaren actief wor-
den bij het bezoek van een hond. Opeens blijkt dat er beweging zit in de persoon die daarvoor 
niet de indruk gaf echt aanwezig te zijn. Er vloeien soms tranen bij het aanraken van het dier. Vaak
hadden bewoners ooit zelf een huisdier. Niet zelden moesten zij daar afstand van doen toen ze hun 
huis moesten verlaten. Aandoenlijk wat een dier teweeg kan brengen bij mensen.

De Stichting heeft 64 vrijwilligers, zij bezoeken regelmatig 32 instellingen. Wij, het bestuur, heeft er 
een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi) van gemaakt, om zo te voldoen aan het legaal ontvan-
gen van giften. Iedereen doet het vrijwillig. Via een presentje met de kerst of een ochtend met kof-
fi e en gebak tonen wij de vrijwilligers dat wij hun inzet waarderen. Nu wij in december bezig zijn met 
goede voornemens is het misschien aardig om het eens heel dicht bij huis te zoeken.
Knuff eldier is een Heemsteeds initiatief, hoe dicht bij huis wilt u het hebben! Hebt u een sociaal huis-
dier en hebt u tijd zo nu en dan eens op bezoek te gaan bij een van de instellingen in de buurt, zet 
die stap en meldt u aan. Wilt u Knuff eldier fi nancieel steunen: heel erg graag.
Op de site www.knuff eldier.nl kunt u alles vinden wat u wilt weten.
Rest mij nog u, trouwe lezers van de Heemsteder, heel fi jne kerstdagen toe te wensen en een geluk-
kig, maar vooral een gezond 2019.

Eric van Westerloo





28 december
  Quartetto di Cremona 4 Stradi-
varius instrumenten met wer-
ken van Mozart en Beetho-
ven, 20.15 uur Oude kerk. En-
tree: €19,50, www.podiaheem-
stede.nl

4 januari
  Trefpuntcafé Bennebroek, Ako-
nietenplein 1, va 20u. Speciale 
gast is Fred Teeven.

30 december
  10.000 stappenwandeling (1,5 
tot 2 uur lopen). Start achter-
kant station Heemstede-Aer-
denhout.

6 januari
  Nieuwjaarsconcert door Stich-
ting Vrienden van de Oude 
Kerk, in de Oude Kerk, Wilhel-
minaplein. 16u. Entree vrij, gift 
voor het instandhouden van 
de kerk wordt gewaardeerd. 
(€15,-). Na afl oop een glaasje.

▲

3 januari
  Kindervoorstelling Dividivi3 
Als heksen heksen... (4+). Na 
de voorstelling ‘heksenacti-
viteiten’, met heksenmuts en 
een echt heksendiploma. Oude 
kerk, 11u. Entree: 10 euro. Info: 
www.podiaheemstede.nl.

TENTOONSTELLINGEN

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

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

T/m 25 januari
  Eric Coolen (Haarlem) expo-
seert met ‘Klare lijnillustraties’ 
in het raadhuis van Heemstede.
Info: www.ericcoolen.nl. 
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Zonnebloem heeft onvergetelijk kerstdiner
Heemstede - Het chaletgebouw 
aan de Spieringweg in Vijfhui-
zen brengt je in Oostenrijkse
sferen, eenmaal binnen in de 
gezellige ‘Stube’ kom je vanzelf 
in kerstsfeer. Het past allemaal 
bij de beleving die de Zonne-
bloem de gasten wil geven bij het
kerstfeest. De kunstwerkplaats 
‘Quinta Essentia’ van Joke van der 
Weide past precies in de sfeer die 
de Zonnebloem de gasten wil 
bieden met de kerst. 
Jopie, net weduwe maar eigenlijk 
noemt ze zichzelf niet eenzaam, 
zegt: “Daar geniet ik zo van, an-
ders zit ik maar alleen thuis. Sa-
men de kerstversiering bekijken 
en genieten van een warme kop 
soep. Dat is pas echt gezellig.” 
Maar het blijft niet bij soep alleen.

Voorzitter van de Zonnebloem 
Heemstede kondigt eerst een 
zangkoor aan uit Castricum met 
als dirigente Joke van Quinta Es-
sentia. Kerstliederen uit vele lan-
den en vooral ook Nederlandse 
die de gasten mee konden zin-
gen. Spontaan en zonder enige 
zweem van zangkunde leek het 
op een geoefend koor. Hoe mooi 
kan het zijn als de kerstemoties 
boven komen.
Joke van de Weide bleek ook nog 
een goeie kokkin te zijn, want zij 
maakte toch een lekker kerstdi-
ner! Die kop soep kwam er maar 

daarna nog een lekker stukje 
vlees, pastinaak, en dan dat des-
sert, daar kan je zo bij kletsen. 
Drankje erbij en genieten van el-
kaar, dat is dineren. Precies waar 
de Zonnebloem voor staat. Voor 
eenzame mensen en personen 
met een lichamelijke beperking. 
Hen bij elkaar brengen en een on-
vergetelijke dag brengen. 
Wie dat ook kan is goochelaar 

Beer van Muiswinkel die na zijn 
pensionering leerde goochelen 
van Ad Hendriks uit Heemstede 
en er zo goed in werd dat hij nu 
veel optreedt voor kinderen die 
kwetsbaar zijn of in hun ontwik-
keling bedreigd worden. Hij doet 
dat vanuit de Stichting Magic 
Care waarin heel beroemde goo-
chelaars als Hans Klok en Hans 
Kazan hun medewerking geven. 

Beer was lichtelijk gespannen, 
want hij zou een act doen die hij 
nog nooit gedaan had. Een heuse 
kerstboom laten verdwijnen en 
weer terughalen.
De veertig gasten van de Zon-
nebloem Heemstede genoten 
en daar doen de vrijwilligers het 
voor.

Ton van den Brink

Groen kerstfeest voor 
Heemsteedse ouderen
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 18 december vond in de Ou-
de Kerk Heemstede de traditio-
nele kerstviering voor ouderen 
plaats. Omdat de Pinksterkerk 
het afgelopen jaar werd afgesto-
ten vond de viering nu plaats in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein. Ongeveer 80 ouderen ge-
noten daar van het door de Di-
aconie van de PKN Heemstede 
opgestelde programma met het 
thema ‘Groen Kerstfeest’.  
De belangstelling voor deze 
kerstviering bleek zoals gebruike-
lijk groot. Er mochten 80 ouderen 
door Marty Oosting verwelkomd 
worden. Dominee Arie Molendijk 
verleende zijn medewerking. Het 
groene thema werd door hem 
gesymboliseerd met een groe-
ne (Ierse) hoed. In zijn overden-
king benadrukte hij dat moeilijk-
heden in het leven vaak overwon-

nen kunnen worden met licht-
heid en humor. Hij vertelde over 
een voormalige milieuactivist die 
het heeft opgegeven om de aar-
de te redden. Valse hoop, zegt 
die. ”Ik wil naar de aarde luiste-
ren.” Hij wordt steeds meer aan-
getrokken door het idee dat er op 
z’n minst kleine plekjes kunnen 
bestaan waar leven en schoon-
heid van betekenis blijven. Als je 
één van die plekjes kan bescher-
men tegen verwoesting, dan is 
dat misschien genoeg. 
Na de pauze waarin ontmoeting 
centraal stond vertelde Dine-
ke Drost een verhaal waarin die 
zorg voor de kleine plekjes cen-
traal stond en sloot ze af met een 
verhaal van Toon Telligen. De ou-
deren en de organisatoren, de 
plaatselijke Diaconie van de PKN 
Heemstede, zien terug op een fi j-
ne kerstviering. 

In mijn brievenbus vond ik een kerstkaart en een zakje 
hondenkoekjes, waar ik heel erg door werd verrast en 
oprecht blij van werd. 
De kerstkaart en de hondenkoekjes waren van ‘meneer 
Roel’, onze voormalige Sandd postbezorger, die afgelo-
pen zomer helaas werd overgeplaatst naar een andere 
bezorgwijk in Heemstede. Meneer Roel heeft jaren ach-
ter elkaar – volgens mij zo’n 15 jaar – post in onze straat 
bezorgd. In weer en wind, maar altijd even tijd voor een 
gezellig praatje en een hondenkoekje voor onze buur-
hond.
Afgelopen zomer vertelde hij dat hij voortaan in een an-
dere wijk aan de slag zou gaan. Wij missen hem echt en 
uit zo’n kaartje blijkt ook precies waarom; meneer Roel is 
gewoon een hele leuke postbezorger!
Ik weet dat meneer Roel ook een trouwe lezer van De 
Heemsteder is en omdat wij hem geen kaartje kunnen 
sturen kunnen we hem en zijn vrouw misschien met me-
dewerking van De Heemsteder toch ook een mooie kerst 
en een prachtig 2019 toewensen! Zo’n kaartje dat je niet 
verwacht maakt dat ik zo van deze tijd van het jaar houd.

Jeanine R. van Ooijen, Heemstede

LEZERSPOST
Een kerstgroet van en aan 

meneer Roel

Nieuwjaarsconcert in Oude Kerk Heemstede en 
een toost op het nieuwe jaar!
Heemstede - Op zondag 6 janu-
ari organiseert de Stichting Vrien-
den van de Oude Kerk (StOK) om 
16.00 uur het traditioneel Nieuw-
jaarsconcert met een bubbel in 
de Oude Kerk aan het Wilhelmin-
aplein in Heemstede. De zaal is 
open vanaf 15.30 uur.
Door Piet Hulsbos (orgel) en Roel 
Stern (traverso en dwarsfl uit) 
wordt een concert  gegeven met 

barokmuziek van Bach, Telemann 
en anderen. Piet Hulsbos werd na 
zijn conservatoriumopleiding de 
‘huisorganist’ van de Oude Kerk 
en dirigent van een aantal koren. 
Roel Stern heeft na zijn conser-
vatoriumopleiding carrière ge-
maakt als fl uitist en is eveneens 
dirigent van enige koren.
Nu onlangs een groot aantal or-
gelpijpen weer op toon is ge-

bracht, klinkt het orgel weer zo-
als ze klonken in de 18de eeuw. 
In feite luisteren we weer naar het 
geluid uit het verleden. Heel bij-
zonder om te luisteren naar de 
klanken zoals Bach die bedoeld 
heeft!
Na afl oop van het concert(je) 
kunnen de bezoekers elkaar on-
der het genot van een glas een 
goed 2019 toewensen. De toe-

gang is in beginsel vrij maar er 
wordt wel een vrijwillige bijdra-
ge gevraagd voor de instandhou-
ding van de Oude Kerk. Het Stich-
tingsbestuur suggereert een gift 
van €15 per luisteraar.
Iedereen is van harte welkom!
Indien vervoer gewenst wordt 
voor het bijwonen van het con-
cert kunt u bellen naar: 023-
5295911.

Heemstede - Op maandag 31 de-
cember deelt de fractie van D66 
Heemstede traditiegetrouw olie-
bollen en glühwein (of koffi  e) uit 
aan de liefhebbers.
Van 14.00 tot 16.00 uur is ieder-
een welkom bij de caravan op de 
Binnenweg (vóór Gall & Gall) voor 
een lekkere bol met of zonder
suiker.

Praten over politiek mag maar 
hoeft niet!

D66 Heemstede trakteert
op oliebollen en glühwein

Start 2019 gezond en sportief: Begin met hardlopen
Heemstede - In de gezellige de-
cembermaand komen de pond-
jes er makkelijk aan. Van alle vol-
wassenen heeft 50% last van 
overgewicht en kunnen we bij 
14% spreken van obesitas. Voor 
velen een goede reden om 2019 
gezond en sportief te starten. Dat 
kun je doen door een combinatie 
van het volgen van een goed di-
eet en te gaan bewegen.
In januari 2017 is Lopers Compa-
ny by Enno begonnen met het 
geven van hardlooptrainingen. 
Inmiddels zijn er meerdere groe-
pen die wekelijks onder leiding 
van een gecertifi ceerd Atletieku-
nietrainer les krijgen. Eén van de 
groepen is voor startende hard-
lopers. De cursus hardlopen voor 
beginners start op maandag 7 ja-

nuari en duurt 13 weken. Deze 
bestaat uit 2 á 3 trainingen per 
week. Eenmaal per week loop je 

mee met een beginnersgroep en 
daarnaast train je zelf 1 á 2 maal. 
In 13 weken leer je om 40 minu-

ten in je eigen tempo hard te lo-
pen.
Kan je al 30 minuten aaneen 
hardlopen dan is de ‘gevorder-
den lightgroep’, op de maandag-
avond, wat voor jou. Voor de lo-
pers die makkelijk 3 kwartier kun-
nen hardlopen is er de gevor-
derdengroep, die op dinsdag en 
donderdag traint.
Wil je met een van deze groepen 
kennismaken? Je bent altijd wel-
kom om een keer op proef mee te 
doen. Bij welke groep je ook aan-
sluit je krijgt altijd van een gecer-
tifi ceerde trainer les en een per-
soonlijk schema voor het doel dat 
jij bepaalt. Alle informatie hier-
over staat op:
www.loperscompanyheemstede.
nl/hardloop-trainingen.

Cursus 
edelsmeden
Heemstede - Docent Christine 
van der Velden maakt in de cur-
sus edelsmeden prachtige sie-
raden en kleine objecten met u.  
Materialen zijn alpaca, zilver, ko-
per en messing in combinatie 
met been, hout, schelp of kunst-
stof. U leert de basistechnieken 
zoals zagen, vijlen, solderen, sme-

den en polijsten. Ook voor gevor-
derden is deze cursus geschikt.
Er is veel aandacht voor de vorm-
geving en het ontwikkelen van 
een eigen stijl.
Edelsmeden in 12 bijeenkomsten 
start op maandag 7 januari van 
20.00 tot 22.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede.

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of
 5483828. WIJ Heemstede is weer 
geopend vanaf 2 januari. 
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Wij wensen 
u � jne 

feestdagen!

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

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

Op woensdag 
2 januari 
zijn we open 
om 10.00 uur.

De weekmarkt aan de 
Valkenburgerlaan vervalt 

op 26 december.

Heemstede heeft meldpunt 
vuurwerkoverlast
De gemeente Heemstede heeft een meldpunt 
vuurwerkoverlast ingericht. Inwoners kunnen 
zowel online als telefonisch locaties doorgeven 
waar overlast van vuurwerk wordt ervaren. 
Alle verzamelde meldingen worden in januari 
2019 aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
De raad gaat met de informatie bekijken of 
aanvullend beleid of het instellen van meer 
vuurwerkvrije zones nodig is.

Hoe kan ik een melding doen?
- Ga naar www.heemstede.nl/vuurwerk. 
 Uw melding is anoniem.
- Bellen kan ook. Tussen 27 tot en met 
 30 december van 08.30 tot 22.00 uur en op 

31 december van 07.30 tot 18.00 uur is het 
meldpunt telefonisch bereikbaar via 

 06-81343109. Buiten deze tijden kunt u 
contact opnemen met de politie via 

 0900-8844. In noodgevallen belt u 112.

Vragen en antwoorden over 
veiligheid rondom de feestdagen
Wanneer mag vuurwerk afgestoken 
worden?
Vuurwerk afsteken mag op maandag 31 
december vanaf 18.00 uur ‘s avonds tot 2 
uur ’s nachts. Regels en informatie over veilig 
vuurwerk afsteken leest u op www.politie.nl

Ik heb overlast van vuurwerk. 
Waar kan ik dit melden?|
U kunt dit melden bij het meldpunt 
vuurwerkoverlast. Kijk op www.heemstede.nl/
vuurwerk voor de mogelijkheden.

Zijn er in Heemstede vuurwerkvrije 
zones?
De burgemeester heeft een vuurwerkvrije 
zone aangewezen op de Burgemeester 
van Rappardlaan, tussen de brug over de 
Van Merlenvaart en Speeltuin Groenendaal, 
inclusief het terrein van de kinderboerderij. 
Ook geldt een verbod op het afsteken van 
vuurwerk op alle plaatsen in de gemeente in 
de directe nabijheid van gebouwen met rieten 
daken.

Mag je tijdens de jaarwisseling 
een wensballon oplaten of een 
vuurkorf aansteken?
Tijdens de jaarwisseling is er geen vuur op de 
openbare weg toegestaan. Dit betekent een 
verbod op vreugdevuren, vuren in oliedrums, 
vuurkorven, wensballonnen en alle andere 

vormen van open vuur voor heel Heemstede. 
De veiligheidsrisico’s zijn te groot.

Kan ik mijn afval kwijt rondom 
de feestdagen?
Meerlanden zamelt geen afval in op erkende 
feestdagen. Voor restafval en gft kan de 
inzameldag voor uw wijk dus anders zijn. Kijk 
op de afvalkalender voor uw situatie.
Tussen zondag 30 december en woensdag 
2 januari zijn (ondergrondse) afval- en 
kledingcontainers tijdelijk afgesloten of 
verwijderd. U kunt uw glas, papier/ karton, 
plastic en textiel tot die tijd thuis bewaren 
of zelf wegbrengen naar de milieustraat in 
Heemstede (Let op! 1 januari gesloten)

Mag mijn bouwcontainer 
blijven staan?
Van zaterdag 22 december tot woensdag 
2 januari mogen geen open of met zeil 
afgesloten (bouw)containers in de openbare 
ruimte zijn geplaatst.

Wanneer zijn de parkeerautomaten 
uitgeschakeld?
In de loop van vrijdag 28 december worden 
de parkeerautomaten tijdelijk uitgeschakeld. 
U kunt dan tot en met dinsdag 1 januari vrij 
parkeren. Belparkeerders zien in deze periode 
bij aanmelden een bericht dat zij vrij kunnen 
parkeren.

Hebt u ze al gezien? Bordjes op de deur(en) 
van Heemsteedse winkeliers met daarop de 
tekst ‘Wij zijn open. De deur is alleen dicht 
om energie te besparen’. Wethouder Nicole 
Mulder reikte één van de eerste bordjes uit 
bij ondermodespeciaalzaak Van Daals aan de 
Raadhuisstraat.

De bordjes zijn gemaakt voor en door 
Heemsteedse ondernemers en de gemeente. 
Deze campagne is onderdeel van duurzame 
activiteiten die de gemeente in 2019 met 
onder andere ondernemers gaat starten.
Hebt u als ondernemer nog geen bordje 
ontvangen? Meld het per e-mail via 
gemeente@heemstede.nl

Heemsteedse 
winkeliers denken 
duurzaam

Maandag 7 januari vanaf 19.30 uur 
in het raadhuis
Komt u ook naar de 
nieuwjaarsreceptie?
Het begin van het nieuwe jaar vieren we graag samen met alle 
inwoners! Wij hopen van harte dat u naar de nieuwjaarsreceptie 
komt. In een gezellig aangeklede Burgerzaal kunt u kennis maken 
met u bekende en onbekende inwoners van Heemstede. Vanaf 
19.30 uur kunt u binnenlopen. Rond 20.00 uur houdt burgemeester 
Astrid Nienhuis een toespraak en daarna toosten we op het 
nieuwe jaar. Natuurlijk zijn er hapjes en drankjes en er is muziek. De 
wethouders en leden van de gemeenteraad zijn eveneens aanwezig; 
ook zij komen graag met u in gesprek.

Kom gezellig langs!
De nieuwjaarsreceptie is in de Burgerzaal in 
het raadhuis van Heemstede, Raadhuisplein 1. 
Aanmelden is niet nodig. Graag tot ziens op 
maandag 7 januari!

Volg ons op 
Facebook en Twitter



Tekenen en schilderen 
met diverse materialen
Heemstede - De Start van de 
nieuwe cursus Tekenen en Schil-
deren bij WIJ Heemstede is op 
maandag 7 januari.

Wilt u veel leren over tekenen en 
schilderen, kom dan naar deze 
cursus van beeldend kunstenaar 
An Luthart. U leert onder per-
soonlijke en professionele bege-
leiding de kneepjes van het vak. 

Basiskennis speelt een grote rol.
Tekenen en schilderen met diver-
se materialen in 12 lessen start op 
maandag 7 januari van 20.00 tot 
22.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 

Opgeven kan via:
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828. WIJ Heemstede is weer 
geopend vanaf 2 januari.Subsidie aanvragen voor 

natuurvriendelijke oevers
Regio - Oevereigenaren kunnen 
vanaf 1 januari tot 1 mei 2019 
subsidie aanvragen om hun oe-
ver te veranderen in een natuur-
vriendelijke oever. Het hoog-
heemraadschap van Rijnland 
stelt hiervoor een �nanciële bij-
drage beschikbaar. 

Rijnland streeft naar een goede 
kwaliteit van het oppervlakte-
water met daarin een gevarieerd 
planten- en dierenleven. Natuur-
vriendelijke oevers leveren daar 
een belangrijke bijdrage aan. Om 
de aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en vispaaiplaatsen te sti-
muleren, heeft Rijnland een sub-
sidieregeling vastgesteld. 

Voorwaarden subsidie
De regeling geldt voor ieder-
een die binnen het werkgebied 
van Rijnland een natuurvriende-
lijke oever wil aanleggen. Geza-

menlijk (met bijvoorbeeld de bu-
ren) een aanvraag indienen is ook 
mogelijk. De maximumbijdrage 
per project/aanvrager bedraagt 
€30.000. Een aantal projecten is 
uitgesloten, zoals aanleg in het 
kader van een ruimtelijk ontwik-
kelingsplan en projecten waarbij 
al andere (�nanciële) afspraken 
zijn gemaakt met Rijnland.

Aanvragen subsidie
In aanmerking komen voor deze 
subsidie? Vul dan voor 1 mei 2019 
het aanvraagformulier in. Meer 
informatie over de subsidie, de 
voorwaarden en natuurvriende-
lijke oevers staat in de folder ‘Sub-
sidie voor aanleg natuurvriende-
lijke oevers en vispaaiplaatsen’ op 
www.rijnland.net/uw-loket/sub-
sidieregelingen. Op deze website 
staan eveneens het aanvraagfor-
mulier met toelichting en de bij-
lagen.

Verhaallezing 
‘verzoening en 
vergeving’
Regio - Zondag 6 januari is er 
een verhaallezing van Carmen de 
Haan met als titel ‘Ho’oponopono’, 

een eeuwenoude Hawaïaanse 
manier van verzoening en ver-
geving. Deze manier betekent: 
dingen goed maken of een fout 
rechtzetten. De lezing is in Bloe-
mendaal, in de St. Raphaëlkerkje, 
Popellaan 1. Tijd: 14.00 tot 16.00 
uur. Bijdrage €9,00 inclusief kof-
�e, thee, fris en schrijfgerei. Kijk 
ook op: www.carmendehaan.nl.

Demonstratie 
voor kliniek
Heemstede - Bij de abortuskli-
niek aan de Herenweg in Heem-
stede stond dinsdagavond 18 de-
cember een groepje demonstran-

ten. Mannen en vrouwen zongen 
daar liederen en hielden fakkels 
vast. 

Te zien was dat het groepje een 
bord met ‘Er is hulp’ vast had. 
Daarmee verwezen zij naar een 
website waarop alternatieven 
worden geboden voor abortus.

Masquerade op 31 december in 
hartje Haarlem
Regio - Wat of wie schuilt er ach-
ter jouw masker? Hoe mysterieus 
ga jij het nieuwe jaar in? Laat je-
zelf van een andere kant zien op 
dit smaakvolle nieuwjaarsfeest: 
Masquerade New Year’s Eve in 
hartje Haarlem! Dit feest is dé uit-
gelezen mogelijkheid voor Haar-
lemse 25 plussers om Oudejaars-
avond buiten de deur te vieren. 

Het wordt op 31 december in 
het café van de Toneelschuur één 
groot toneelspel, met Gemaskerd 
Bal als thema! Kaarten kosten € 
25,00 en groepstickets: 6 voor € 
100,- Ticketlink: https://tinyurl.
com/fetemasquerade Het feest 
duurt van 22.00 tot 05.00. Toneel-
schuur café, Lange Begijnstraat 9 
Haarlem.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Start inspraak ‘Beleid geluidsschermen Heemstede 2018’
Door meerdere inwoners van Heemstede, 
waarbij de zij- en/of achtertuin van de woning 
grenst aan een verkeersintensieve route, is de 
wens geuit om een geluidsscherm te mogen 
plaatsen om zo het verkeerslawaai in de tuin 
te dempen. Het beleidsstuk is de basis om 
gemotiveerd te kunnen afwijken van het 
bestemmingsplan, dat de bouw van dergelijke 
geluidsschermen op het zij- en/of achtererf 
niet toestaat. Zonder concrete basis waarop 
wij kunnen terugvallen bij het bepalen of er al 
dan niet sprake is van een geluidsbelast zij- en/
of achtererf en om de schijn van willekeur te 
voorkomen, is het wenselijk (noodzakelijk) om 
in een beleidsstuk de locaties vast te leggen 
waar het plaatsen van een geluidsscherm 
mogelijk is.

Inzage in het beleidsstuk
Het ‘Beleid geluidsschermen Heemstede 
2018’ kunt u op werkdagen van donderdag 
27 december 2018 tot en met woensdag 6 
februari 2019 tijdens openingstijden inzien 
in de publiekshal van het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1. Mocht u niet in de 
gelegenheid zijn om het beleidsstuk ter plaatse 
in te zien, dan kunnen wij het ook per e-mail 
toesturen. Een verzoek hiertoe mailt u naar: 
postbusbouwenwoningtoezicht@heemstede.
nl . 

Procedure
Het beleid ligt ter inzage van donderdag 
27 december 2018 tot en met woensdag 
6 februari 2019. In deze periode kunnen 

belanghebbenden zienswijzen indienen bij 
het college. Dit volgens artikel 4 lid 1 van de 
Inspraakverordening Heemstede en afdeling 
3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
De zienswijzen worden meegenomen bij 
de uiteindelijke besluitvorming over de 
herijking van de nadere regels terrassenbeleid 
centrumgebied.
U kunt uw schriftelijke zienswijzen richten 
aan: Gemeente Heemstede, afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht, t.a.v. de heer J.C. van 
Wanum, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of 
per mail via postbusbouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl Met vragen over dit onderwerp 
kunt u telefonisch contact opnemen met de 
heer J.C. van Wanum via (023) 548 57 55.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
-  Esdoornkade 36, het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 355307, ontvangen 13 
december 2018

- Herenweg 37A, het in afwijking gebruiken 
van het pand met de bestemming agrarisch 
naar de bestemming sport- en fitness 
accommodatie, wabonummer 354276, 
ontvangen 7 december 2018

- Landzichtlaan 68, renovatie woonhuis, de 
houten balklaag begane grond vervangen 
door isolerende schuim betonnen vloer 
en doorbreken muur in woonkamer naar 
keuken, wabonummer 355315, ontvangen 
13 december 2018

- Paulus Buyslaan 4, het vergroten 
van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak, wabonummer 355084, 
ontvangen 12 december 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Bronsteeweg 14, het plaatsen van 

een erfafscheiding en overkapping, 
wabonummer 350903, verzonden 20 
december 2018

- Franz Schubertlaan 56, het uitbreiden van 
een woonhuis, vergroten dakkapel op het 
voorgeveldakvlak en diverse doorbraken, 
wabonummer 353506, verzonden 20 
december 2018

- Te Winkelhof 29, het plaatsen van verlichte 
gevelletters boven de entree, wabonummer 
345888, verzonden 18 december 2018

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

Op 4 december 2018 heeft het college het 
Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit 
grootschalige topografie Bloemendaal en 

Heemstede 2018 vastgesteld. Dit besluit is in 
werking getreden op 19 december 2018. 

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

Mandaat-, aanwijzings- en uitvoeringsbesluit grootschalige 
topogra�e Bloemendaal en Heemstede 2018

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 
6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt u aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

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

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

  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.




