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Burgemeester Heeremans wenst 
Heemstede het behoud van de ‘triple A’
Heemstede - In haar nieuwjaars- 
toespraak sprak burgemees-
ter mevrouw Marianne Heere-
mans de wens uit dat Heemste-
de Aantrekkelijk blijft om te wo-
nen, Assertieve inwoners en een 
Aandachtsvol bestuur behoudt 
in 2014. In een overvolle raads-
zaal liet zij haar licht schijnen op 
dat wat is geweest en wat gaat 
komen. Ondanks de slechte om-
standigheden en doorgevoer-
de bezuiniging van bijna 5 mil-
joen euro zijn de voorzieningen 
in Heemstede op peil gebleven. 
Veel is bereikt met de woning-
bouw, duurzaamheid, verkeers-
maatregelen, waaronder de vei-
ligheid voor fietsers, en de sa-
menwerking met buurgemeen-
ten. Voor de komende jaren ver-
wacht zij een verdere druk op de 
beschikbare financiële middelen 
waardoor voorzieningen onder 
druk komen te staan. De decen-
tralisatie van taken, die nu nog 
bij de Rijksoverheid liggen, trek-
ken een wissel op de bedrijfs-
voering. Mevrouw Heeremans 

pleitte ervoor dat zo veel moge-
lijk inwoners gaan stemmen bij 
de komende gemeenteraadsver-
kiezingen in maart. Ze heeft oog 
voor de kritiek die vaak wordt 
geuit, dat je maar éénmaal per 
vier jaar mag stemmen en ver-
volgens hebben de burgers het 
nakijken. Er zijn steeds minder 
mensen lid van een partij met als 
resultaat dat een kleine groep de 
dienst uitmaakt. Het toverwoord 
van 2013 was ‘participatiesa-
menleving’ en die zal in 2014 
verder worden ingevuld. De bur-
gemeester vond dat onder de-
ze noemer een romantisch beeld 
wordt geschetst waarin ieder-
een meedoet en de eigen kracht 
benut. Er wordt voorbijgegaan 
aan het feit dat het wel een be-
zuinigingsmaatregel is. Hee-
remans citeerde uit een re-
cent rapport waaruit bleek dat 
de overheid vaak in een regen-
teske houding schiet. “Wij stel-
len de burgers centraal als wij 
dat willen en met onderwerpen 
die wij goed vinden.” Als burgers 

ongevraagd met een initiatief 
komen weten wij daar niet altijd 
raad mee. Positief kijkt zij terug 
op participatieprojecten als de 
buurtmarktplaats, natuurwerk-
dag in park Meermond en de Ge-
neratietuin die allen voortkomen 
uit particulier initiatief. Heere-
mans had ruimte in haar speech 
gelaten om een drietal inwo-
ners van Heemstede hun wen-
sen voor 2014 te laten presente-
ren. Alle sprekers hadden de af-
gelopen jaren hun eigen dromen 
vormgegeven. Zo stond Adrie-
ke de Kraker aan de basis van 
Dorcas, de kringloopwinkel na-
bij de haven en het broodfonds, 
een arbeidsongeschiktheidvoor-
ziening voor zelfstandigen. Ten 
slotte sprak burgemeester Hee-
remans de wens uit dat de bijna 
10% van de Nederlandse bevol-
king die nu nog onder de armoe-
degrens leeft het beter krijgt. 
Uiteraard voor u allen, inwoners 
van Heemstede, liefde en geluk 
in 2014. 
Eric van Westerloo
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Ook in Heemstede een Nieuwjaarsduik!

Heemstede - De in ons land op vele plaatsen gehouden Nieuwjaarsduik heeft 
ook navolging in Heemstede. Dappere inwoners rondom de Bronsteevijver 
sprongen op 1 januari het water in. Met vuurkorven in de tuin en een warme 
dronk is iedereen weer snel op temperatuur gebracht. Mevrouw Grolman van ‘t 
Net maakte deze leuke foto’s.

januari

15% 
korting 

op alle ordners

Verrast
door gladheid
Regio - Maandagmorgen 30 
december was het glad op 
een aantal plaatsen. Diverse 
verkeersdeelnemers werden 
er door verrast. Helaas soms 
met een ongeval als resultaat. 
Ook op de Kruisweg in Cruqui-
us gebeurde die ochtend een 

ongeluk. Er waren meerdere 
voertuigen bij betrokken. Een 
personenwagen raakte rond 
kwart voor zes van de weg en 
lag enkele meters verder in de 
bosjes. Twee andere personen-
wagens liepen ook schade op. 
Een persoon is voor behande-
ling overgebracht naar het zie-
kenhuis.
De Kruisweg richting Hoofd-
dorp is door het ongeval enige 
tijd afgesloten geweest.
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Cursussen
aankondigen

in deze krant?

Mail:
aanlever@heemsteder.nl
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Viering
Trefpunt 

Bennebroek
Regio – In Trefpunt Benne-
broek aan het Akonietenplein 
1 wordt zondag 12 januari 
om 10.00 uur een viering ge-
houden met ds. J.R.Wolthaus 
(Leiden). Het is een dienst 
van Schrift en Tafel. Er is ook 
Kindercafé.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (7)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn een groot aantal monumen-
ten of bijzondere gebouwen, die 
goed onderhouden worden. De 

Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek maakt zich ech-
ter zorgen over een aantal ‘be-
dreigde monumenten’. 

Schoollaan, Sint Luciaklooster
In 1896 lieten de Zusters van het 
Heilig Hart in Bennebroek een 
kostschool voor katholieke meis-
jes bouwen. Ten gevolge van het 
geringe aantal leerlingen moes-
ten zij in 1919 het gebouw verla-
ten. Een jaar later namen de zus-
ters Franciscanessen er hun in-
trek. Zij gaven het de naam: Sint 
Luciaklooster.
Inmiddels zijn de zusters Fran-
ciscanessen ook uit het pand 
vertrokken en zou een project-
ontwikkelaar het interieur ver-
bouwen tot appartementen. 
Ten gevolge van de verslechter-
de economische situatie kon dit 
plan niet doorgaan en staat het 
nu al geruime tijd leeg. De staat 
van het gebouw gaat steeds ver-
der achteruit, in de grote tuin 
zijn door vandalisme vernielin-
gen aangericht.

Onlangs heeft een nieuw opge-
richte stichting tot behoud van 
het St. Luciaklooster zich over 
de tuin en het gebouw ontfermd. 
Voor het klooster zijn nieu-

we plannen in ontwikkeling om
bewoning mogelijk te maken. 
Een deel van het gebouw wordt 
verticaal gesplitst en in een an-
der deel komen appartementen. 
De HVHB is verheugd over het 
initiatief van de genoemde stich-
ting, die kan leiden tot behoud 
van dit gemeentelijk monument.

Meer informatie over wat de 
HVHB doet op het gebied van 
karakterbehoud in Heemstede 
en Bennebroek vindt u in ons 
tijdschrift HeerlijkHeden en op 
onze website www.hv-hb.nl.Fo
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Op 1 januari 2014 zagen wij bij 
een van onze leden in de tuin 
nog de volgende rozen bloeien: 
Guirlande d’amour, Ballerina, Lit-
tle white pet, Suntan en Swany. 
Maar dat is natuurlijk niet nor-
maal in dit jaargetijde. De ge-
noemde rozensoorten zijn wel-
iswaar allemaal heel lang bloei-
end, maar bij een nachtvorst 
van enige betekenis in het na-
jaar was de bloei al lang opge-
houden. Nee, van rozen moet je 
het in een normale winter echt 
niet hebben.  Er zijn wel struiken 
die normaliter in de winter bloei-
en en ook nog geuren.  Heel be-
kend is de hamamelis (toverha-
zelaar), die in verschillende kleu-
ren bloeit en geurt: van lichtgeel 
naar oranje tot bijna rood en 

lichtpaars. Het is een zogenaam-
de naaktbloeier, die bloeit voor-
dat het blad uitloopt. Houd u re-
kening met de standplaats want 
de struiken kunnen heel breed 
uitgroeien. Deze struiken kunt 
u beter niet snoeien. Ze moeten 
een plek krijgen waar u er zicht 
op heeft en ze ook nog kunt rui-
ken. Er zijn ook groenblijven-
de heesters die mooi bloeien en 
geuren. Voorbeelden zijn Sarco-
coca en Mahonia.
Sarcococa blijft laag (circa 60 
cm), bloeit wit en ruikt heerlijk. De 
beste standplaats is half schaduw 
tot zonnig. Zet deze struik zo mo-
gelijk bij de voordeur of keuken-
deur. Elke keer als de deur dan 
opengaat ruikt u de heerlijke 
geur.

Mahonia is er in geel tot bijna 
oranje. Deze struik groeit uit tot 
wel twee meter hoog en breed 
en heeft scherpe punten aan het 
blad. Deze struik is wel goed te 
snoeien. 
Viburnum tinus bloeit in de la-
te winter tot in het voorjaar. Hij 
wordt vaak gebruikt dichtbij de 
voordeur of onder een raam, 
maar is daar niet geschikt voor, 
want deze struik wordt veel te 
groot; wel drie meter hoog en 
breed!
Er is keus genoeg. Nog een paar 
voorbeelden: 
Viburnum bodnantense ‘dawn’: 
rose bloemen en heerlijk geu-
rend.
Prunus autumnalis: roze en wit, 
zowel als struik als boom te ver-
krijgen.
Winterjasmijn: geel.
Lonicera purpussii (kamperfoe-
lie): wit/geel, heerlijk geurend.

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.nl.

Voor de tuinliefhebbers…
Heerlijk geurende winter- en
vroege voorjaarsbloeiende struiken Diensten

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 12 januari aanvang 
10.00 uur, voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Jeugdkerk/Heilig Avondmaal 
project
Zondag 19 januari aanvang 
10.00 uur,  voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
Zondag 26 januari aanvang 
10.00 uur,  voorganger Ds. 
M.A. Smalbrugge
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Kunstlijn met een cadeautje 
‘Mevrouw Sieswerda geeft kunst van 
Jacintha Reijnders vast een ereplaats’

Heemstede - De jaarlijkse or-
ganisatie van de Kunstlijn Heem-
stede mag zich verheugen op 
een toenemende belangstel-
ling. Heemsteedse kunstenaars 
laten – steevast begin novem-
ber - hun werken op verschillen-
de plaatsen in het dorp zien. Op 
een school, in een molen, ate-
liers of gewoon bij de kunste-
naar thuis. Een weekend lang is 
kunst heel toegankelijk gemaakt 
voor iedereen. Kunstenaars zijn 
dol op het ontvangen van prij-
zen, maar geven ook graag iets 
weg. In het raadhuis was op 26 
en 27 oktober een expositie te 
zien met werken van 31 deelne-
mende kunstenaars uit Heem-
stede. Bezoekers konden stem-
men op de kunstenaar of kunst-
werk dat hun voorkeur had. Al-
le stembriefjes verdwenen in een 
grote melkbus.
Een van de bodes van het 
raadhuis deed op 23 decem-
ber jl een greep in de bus en 
trok het winnende stembrief-
je en daarmee een prijs voor 
een van de bezoekers. De geluk-
kige dit jaar was mevrouw Sie-
swerda. Zij vond het werk van 
Jacintha Reijnders wel heel bij-
zonder. Met dank aan de bode, 

mocht zij in het atelier van de 
kunstenares een werk naar keu-
ze uitzoeken. Het werd een mooi 
groot doek dat vast een ere-
plaats krijgt in het huis van me-
vrouw Sieswerda. Helaas was 
mevrouw Sieswerda, door ziek-
te verhinderd, zelf het schilde-
rij in ontvangst te nemen. Haar 
zus nam de honneurs waar. Kun-
stenares Jacintha Reijnders be-
heerst verschillende technieken 
en drukt zich uit in via uiteen-
lopende onderwerpen en kleur-
stelling. Oude deuren, poorten, 
gebouwen maar ook portret-
ten zet zij, vaak in lichte tinten, 
op het doek. Het was overigens 
niet de eerste keer dat Jacintha 
Reijnders werd verkozen door 

het publiek. In 1997 viel haar 
voor de eerste maal deze eer 
te beurt. Wethouder Jur Botter 
was samen met zijn medewre-
ker kunst en cultuur aanwezig. 
Hij vond zelf dat het een feest-
je was van de organisatoren van 
de kunstlijn en bleef daarom op 
de achtergrond. Hij maakte nog 
wel duidelijk dat de gemeen-
te Heemstede initiatieven als de 
kunstlijn van harte steunt. Botter 
wil alle zaken rondom kunst en 
cultuur in 2014 verankeren een 
nota cultuur. Hierdoor krijgen de 
verschillende kunstuitingen een 
plaats binnen de Heemsteedse 
gemeenschap waar het recht op 
heeft.
Eric van WesterlooDe bode van het raadhuis doet de trekking.

Winkeliers Raadhuisstraat en 
Binnenweg somberen niet
Heemstede – Zaterdag jl werd 
bij Chocolaterie Van Dam de 
nieuwjaarsbijeenkomst voor 
winkeliers van het centrum ge-
houden.
De stemming was goed. Een jaar 
om te behouden wat je hebt, al 
geldt dat niet voor iedereen, zo 
was het beeld van de winkeliers 
van de Raadhuisstraat en Bin-
nenweg over 2013. De een is blij 
met de omzet van vorig jaar weer 
gehaald te hebben, een ander 
heeft een pietsie meer gedraaid 
of moet helaas stoppen. De uit-
verkiezing tweede in de race 

naar de beste winkelstraat van 
Nederland heeft wel bijgedra-
gen aan een positief resultaat, 
want vooral in de zomertijd kwa-
men er veel bezoekers van ver-
re die over het fenomeen Bin-
nenweg Raadhuisstraat gelezen 
of gehoord hadden en dit met ei-
gen ogen wilden zien. Ze kwa-
men kijken en kopen! Bekend-
heid is dus belangrijk maar ook 
bereikbaarheid. De parkeerta-
rieven zijn een drempel, het ko-
pen via websites is een concur-
rent, maar veel Heemstedenaren 
kijken en kopen toch liever in de 

winkel waar de echte winkelier/
eigenaar adviseert. De zelfstan-
dige winkelier in een winkel-
straat die niet direct lijkt op de 
winkelroute in een willekeurige 
stad, waar u overal dezelfde ke-
tens met dezelfde formules vindt. 
Top tien leukste winkels -en win-
kelstraten zijn bekend! Vier in 
Amsterdam, verder in   Arnhem, 
Dordrecht, Alkmaar, Maastricht 
en weer in Heemstede. De Raad-
huisstraat en Binnenweg werden 
vorig jaar tweede, dit jaar gaan 
ze voor de eerste plaats.
Met een glas duurzame bubbels 

en een bitterbal werd geproost 
samen met burgemeester Ma-
rianne Heeremans, wethouder 
Jur Botter, gemeentesecretaris 

Willem van den Berg, wijkagen-
ten Bob van der Kolk en Chantal 
Bunker op een nieuw  jaar 2014. 
Ton van den Brink 

Vlnr Mevrouw Marianne Heeremans, Peter van Limburg en Willem van 
Dam.

Verkiezingen leukste winkelstraat: Heemstede doet weer mee!
Heemstede - De tien genomineerde leukste winkels en winkelstraten van Neder-
land 2013 zijn bekend! De laatste tien strijden tot 31 januari 2014 om de titel ‘Leuk-
ste winkelstraat en leukste winkel van Nederland’. Heemstede, beter gezegd de 
Raadhuisstraat en Binnenweg, doet wederom mee! Na een spannende strijd een 
jaar eerder is het winkelgebied van het Heemsteedse centrum andermaal in de race 
om de leukste straat van Nederland te worden! Iedereen kan stemmen op zijn favo-
riete winkelstraat én op zijn favoriete winkel. Dat kan op www.nlstreets.nl. Vrijdag 
31 januari om 10.00 uur worden de winnaars bekendgemaakt. Er zijn geen winkels 
uit Heemstede genomineerd, dit jaar opvallend veel (namelijk vijf van de tien) Am-
sterdamse zaken. 

De prijs van het winkelend publiek
De NLstreets Awards is dé prijs van het winkelend publiek. De leukste winkel en 
winkelstraat van Nederland worden niet bepaald door een jury maar door de shop-
per zelf.

Weet waar je winkelt 
Terwijl mensen steeds meer hunkeren naar authenticiteit gaan de Nederlandse win-
kelstraten meer en meer op elkaar lijken. Volg de winkelroute in een willekeurige 
stad en je vindt overal dezelfde ketens met dezelfde formules. Niet echt een inspire-
rende ervaring! NLstreets organiseert deze verkiezing elk jaar om aandacht te vra-
gen voor de positie van zelfstandige ondernemers en de oprukkende aanwezigheid 
van grootwinkelbedrijven.

Stemmen 
Tot 31 januari 10.00 uur kan er op de laatste 10 genomineerde winkels en win-
kelstraten gestemd worden. Om 10.00 uur worden de winnaars van de NLstreets 
Awards 2013 bekendgemaakt. Draagt u de lokale zelfstandig ondernemers een 
warm hart toe, en bent u tegen de vervlakking van het winkelaanbod door de gro-
te ketens? Steun dan het initiatief en stem op uw favoriete winkel en winkelstraat, 
aldus NL Streets.
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Workshop van vier avonden
Kennismaken met meditatie 

bij Yoga Heemstede
Heemstede - Wist je dat Yo-
ga Heemstede naast Hatha-
yoga ook kinder- en tieneryo-
ga, zwangerschapsyoga en yo-
ga voor HSP geeft? 
Ook organiseert Yoga Heem-
stede regelmatig avonden over 
verwante onderwerpen zoals 
chakra’s, klankschalen, mind-
fulness en tai chi.
Vanaf 22 januari wordt voor de 
negende keer een serie avon-
den over meditatie gegeven.
Op deze avonden kan je op 
een luchtige manier kennis 
maken met mediteren en er 
ervaring mee op doen.
Meditatie helpt je om je ge-
dachtestroom tot rust te bren-
gen, waardoor je je geestelijk 
en lichamelijk ontspant. Dit 
heeft een positieve  invloed 
op je gevoel van welzijn, je ge-
zondheid en je prestaties en 
helpt je ook beter omgaan met
negatieve gevoelens, zoals 
vermoeidheid en depressivi-
teit.
Meditatie is geen trance of 
hypnose, maar een ande-
re staat van bewustzijn. Hier-
bij word je toeschouwer; toe-
schouwer van  je emoties, toe-
schouwer van je gedachten en 
toeschouwer van je lichaam.
Marianne Mascini (yogado-
cente) en Hans Hopman (ont-
spanningstherapeut) hebben 

deze workshop van vier avon-
den zodanig opgezet, dat ook 
deelnemers zonder enige er-
varing onder goede begelei-
ding uiteenlopende  vormen 
van meditatie kunnen oefenen.
Er wordt aandacht besteed 
aan de (wetenschappelij-
ke) achtergrond en de diver-
se stromingen. Op een speel-
se en afwisselende manier 
worden voorbereidende oefe-
ningen gedaan en praktische 
aanwijzingen gegeven.
 
De vier woensdagavonden (22, 
29 januari, 5 en 12 februari) 
zijn bedoeld voor iedereen die 
kennis wil maken met medita-
tie of zich er verder in wil ver-
diepen. De kosten bedragen 
60 euro.
Vragen en aanmelden bij:
hanshopman@xs4all.nl of
info@yogaheemstede.nl.
Kijk ook op: 
www.yogaheemstede.nl.

Zaterdag 28 december 2013 
was er diploma zwemmen bij
SportPlaza Groenendaal. De 
volgende kinderen hebben 
hun zwemdiploma behaald:

Zwemdiploma A
Vincent Addis, Tijn Beijen, 
Sofian Bourguiba, Reinier 
Brinck, Thijs van Goor, To-
mas de Haas, Robin Harting, 
Kyara Holthuis, Milla Koster, 
Julia Nederstigt, Julius Net-
ten, Seb Neuhof, Floris Phi-
lips, Taeke van der Vecht, Fi-
nette Vergnes, Cristel van 
Vliet, Elvira Warmerdam, Yara 
van der Werf, Gijs Wildschut, 
Wessel Willekes Macdonalds, 
Suzanne van Wijngaarden, 
Timo Zwaan.

Zwemdiploma B
Georgy Been, Victor Berde-
nis van Berlekom, Jack Bot, 
Gijs Brinkmann, Dante Broer-
se, Anna Heijnen, Niels Her-
man, Floris de Jong, Jen-
nay Kortekaas, Demi van der 
Laan, Luiten van Maanen, 
Max van Marle, Charly van de 
Mars,  Rosa van der Meché, 
Fiene Mossel, Brandon Mo-
toc, Fiene Rozendaal, Elaine 
Ruhaak, Brett Rijs, Annabelle 
van Straaten, Jeffrey de Vries, 

Zwemdiploma C
Jason Duindam, Hugo Dijk-
man, Stella van Doorn, Xan-
der Jockin, Boris Kolff, Roy 
de Koning, Splinter Reitsma, 
Mahalia Ruff, Ruby .
Alle kinderen van harte gefe-
liciteerd!! 

Diploma-
zwemmen

Trefpunt-Casca Culturele
Middag (55+)
De Oorsprong van 
ons alfabet
Dinsdag 14 januari presenteert 
Diana de Wild een lezing over 
het alfabet zoals wij dat ken-
nen. Ze vertelt over de ande-
re soorten schrift zoals het Chi-
nees en gaat daarna in op de 
oorsprong van ons alfabet en 
die ligt in Egypte! De Feniciërs, 
de Grieken, de Etrusken en de 

Romeinen hebben het alfabet 
veranderd. Vanwege deze lan-
ge geschiedenis heeft ons alfa-
bet een aantal overbodige let-
ters, maar mist er ook een paar. 
De oplossing hiervoor zou een 
nieuw alfabet kunnen zijn. Aan 
het einde van de lezing doet Di-
ana daarom een voorstel voor 
een nieuw alfabet, maar geeft 
ook aan waarom dat niet zo 
handig zou zijn. De Trefpunt-
Casca-lezing is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 om 14.00 
uur. De entree is 4,00. Telefoon 
(023) 548 38 28 kies 1. 

Filmavond
Bijna iedere week draait er 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film in 
de Theaterzaal op het gro-
te doek. Op woensdag 15 ja-
nuari kunt u genieten van een 
dramafilm. Aanvang: 20.00 uur 
– entree 6,00.
Voor meer informatie over de ti-
tel en/of het onderwerp van de 
film of om te reserveren kunt u 
bellen op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.
www.casca.nl

Misschien zag u op tegen de 
winter en dan in het bijzon-
der de feestdagen. Kerst, Oud 
en Nieuw, dagen van gezel-
ligheid in familiekring. Maar 
die kring is niet meer wat hij 
was. De confrontatie met het 
verlies van een dierbare is in 
deze dagen des te sterker. De 
dagen zullen niet zonder pijn 
en verdriet zijn geweest. Ver-
sierde etalages, kerstbomen, 
feestverlichting; ze kunnen 
pijnlijke gevoelens oproe-
pen. De uiterlijke wereld kan 
vreemd en zakelijk aandoen. 
Misschien hebt u het gevoel 
niet meer te passen in deze 
wereld, anders te zijn dan alle 
anderen.

Ook kan u het gevoel be-
kruipen dat u alles anders 
moet doen. Dat hoeft zeker 
niet. Leven temidden van de 
herinneringen met bepaalde 
voorwerpen en met geliefde 
rituelen, zoals het optuigen 
van de kerstboom, kan het 
rouwproces bevorderen. Er 
is niets verkeerds aan het 
bezig zijn met herinneringen 
en foto’s. 

De winter is tevens een tijd 

van bezinning. Voor hen die 
iemand hebben verloren, 
geldt dat in dubbel opzicht. 
De winter is een tijd van naar 
binnen gekeerd zijn. Buiten is 
het vroeg donker. Binnen zit-
ten we lekker in de warmte. 
Bezinning is naar binnen 
kijken, waarnemen wat er is. 
Voelen wat er is. In de loop 
van dit seizoen kunnen zich 
innerlijk nieuwe vormen ont-
wikkelen. Ook al voelt dit niet 
zo, er gebeurt wel iets binnen 
in je.

En dan komt de lente. De 
lente is de tijd dat die nieuwe 
vormen voorzichtig naar bui-
ten kunnen komen. Dan komt 
er weer licht.

Volgende keer deel 3 over 
het vormgeven van een af-
scheidsbijeenkomst.

Na de feestdagen

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

Tim Binkhorst (FlowFysio) en Wouter Brans (FM HealthClub): het is 
tijd voor 28 minuten fit. (Foto: Michel Weijers)

Weinig tijd maar toch fit

Het programma is zeer eenvou-
dig en heeft reeds bewezen ef-
fectief te zijn. Deelnemers trai-
nen 2 tot 3 keer per week. Iedere 
training duurt maar 28 minuten. 
Gedurende de training wordt 16 
minuten intensief getraind. Voor-
dat iemand begint aan dit pro-
gramma wordt er een lichamelij-
ke screening gedaan zodat bere-
kend kan worden wat een goede 
intensiteit is per deelnemer.  Dit 
maakt het programma zeer toe-
gankelijk en kan iedereen het 
volgen op zijn eigen niveau/in-
tensiteit.
Het effect van het programma 
kent een aantal voordelen zo 
blijft de verbranding van het li-
chaam 24 uur lang hoger dan 
normaal. Gedurende de training 
verbranden de deelnemers wel 
3x zoveel calorieën dan bij een 
training van 1 uur wat weer een 
positief effect heeft op de bloed-
suikerspiegel.

“Naast alle voordelen werkt dit 
programma ook blessurepreven-
tief, doordat deelnemers korter 
trainen is de kans op blessures 
ook kleiner” legt Tim Binkhorst 
van FlowFysio uit.
Het programma dat 21 janua-
ri gelanceerd wordt zal voor ve-
le deelnemers goed uitkomen in 
verband met goede voornemens.  
“Doordat er kort getraind wordt 
is dit een programma dat mak-
kelijk vol te houden is en zul-
len de voornemens niet zoals de 
meeste goede voornemens in fe-
bruari stranden” aldus Wouter 
Brans van de FM HealthClub aan 
de Kerklaan. Hiernaast wordt het 
nieuwe programma deels ver-
goed door zorgverzekeraars.

Voor meer informatie kunt u te-
recht op de website www.fmhe-
althclub.nl of bellen met 023 547 
8171.
Pauline Mooij

Heemstede - In een maatschappij waarin we steeds minder 
tijd hebben maar toch fit willen zijn  hebben FM HealthClub en 
FlowFysio Fysiotherapie een oplossing. Zij introduceren vanaf 
21 januari ‘Fit in 28 minuten’
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Installatie pastoor Van Teijlingen impuls 
voor samenwerking regioparochies
Heemstede – Ongewone druk-
te op de zonnige zondagochtend 
bij de OLV  Hemelvaartkerk aan 
het Valkenburgerplein. Een vol-
le kerk waar de nieuwe pastoor 
Eric van Teijlingen geïnstalleerd 
werd als nieuwe pastoor voor 
de samenwerking van de paro-
chies van Benneroek, Heemste-
de en Vogelenzang. In een vie-
ring geleid door vier Herders, de-
ken Ton Cassee, de pastores Eric 
van Teijlingen, Rob Verhaegh 
uit Bennebroek, Paul Visser van 
de Bavo Heemstede en Herde-
rin Ans Dekker van OLV Tenhe-
melopneming Vogelenzang, leg-
de de nieuwe pastoor ten over-
staan van de Deken en de paro-
chianen de ambtseed af. Waarin 
hij, overeenkomstig de kerkelij-
ke voorschriften en in trouw aan 
de Paus van Rome en de Bis-
schop van Haarlem-Amsterdam, 
de plichten van zijn Herderlijk 
ambt getrouw en stipt zal ver-
vullen. Waarop de Deken Cas-
see de benoemingsbrief van de 
Bisschop Punt Van Teijlingen be-
vestigde als pastoor en de her-
derlijke bediening opdroeg van 
de vier parochies die het Kla-
verblad vormen. Daarmee volg-
de hij de pastoor Guus Hendriks 
op die wegens gezondheidspro-
blemen deze grote samenvoe-
ging van kerken niet meer kon 
leiden. Getuigen waren naast de 

parochianen van de genoem-
de parochies, de burgemeesters 
van beide gemeenten, Marian-
ne Heeremans van Heemstede 
en Ruud  Nederveen van Bloe-
mendaal, vertegenwoordigers 
van kloosters en de Protestante 
kerkgemeenschappen.

Kinderen hadden in de kinder-
nevendienst  de kronen van de 
drie Koningen gemaakt. Bij het 
uitreiken van de prijzen van de 
Kerstkleurwedstrijd 2013 van de 
regio Klaverblad, kroonden zij de 
nieuwe pastoor die zich al een 
dag eerder dan op de officiële 
Driekoningen, de weg naar de 

stal kon vinden waar eerder een-
voudige herders al naar de stal 
geroepen waren. In een druk be-
zochte nieuwjaarsreceptie in de 
aula van het vroegere semina-
rie Hageveld, konden vele pa-
rochianen kennis maken met 
de nieuw pastoor en werd er al 
druk met elkaar gesproken over 
de samenwerking tussen de pa-
rochies van de regio. Deken Ton 
Cassee had tijdens de viering  in 
zijn preek al een goede voorzet 
gegeven. Met een glaasje en een 
oliebol kon getoost worden op 
die samenwerking. Goed begin 
is immers het halve werk! 
Ton van den Brink 

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(1 t/m 2 januari 2014)

Huwelijken:
Geen huwelijken voltrokken

Mahjong voor 
beginners
Heemstede - Heeft u ook zo’n 
mooi Chinees Mahjongspel in de 
kast liggen, maar kent u de spel-
regels niet (meer)? Casca or-
ganiseert een cursus Mahjong 
waarmee u (weer) vertrouwd 
raakt met het fascinerende spel. 
De docente, Wil Meijer-Kal, is 
lid van de Nederlandse Mah-

jong Bond en leert u de com-
petitieregels. Na het volgen van 
de cursus, kunt u lid worden van 
de Mahjongclub Bamboe Acht 
die elke dinsdag in de Princehof 
speelt. De cursus Mahjong voor 
beginners start woensdag 22 ja-
nuari van 19.30 tot 22.30 uur bij 
Casca in activiteitencentreum de 
Molewenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1.

Doordat een paar topparen George Cer-
neüs met Jan Kleijn en Agnes Hulsebos-
ch met Tiny Uitendaal afwezig waren 
kwam de koppositie van Martin Baas 
en John Missaar niet in gevaar. Zelf be-
haalden zijn 60,88% en hebben nu al 
een voorsprong van 20% op de nummer 
twee. Door de afwezigheid van genoem-
de paren konden Frans v. Meeteren met Bernard Schouten de der-
de plaats innemen, ondanks de matige score van 52,08%.  Ineke 
Korremans  met Ans Plomp vielen uit de top drie omdat zij 49,07 % 
behaalden.  Dessa Ramic kwam met Wim Wonink aan de bridgeta-
fel en behaalden de eerste plaats met 61,81%. Omdat Wim geen lid 
is van de zaterdagmiddag werd deze score teruggebracht naar 55% 
en daar was ze ook blij mee.  Liesbeth Groenewegen en Gré Sel-
lmeijer werden laatste met 38,38% en staan nu op een plaats dar 
recht geeft op degradatie en daar willen zij beslist niet staan. Car-
la en Hans Verdonkschot doen er alles aan om hoger op te kun-
nen komen, maar met een score van  46,76% is dat weer niet ge-
lukt. Vierentwintigste en laatste staan ze nog steeds.  Ze lopen wel 
iets in maar het gat tot plaats 18 is nog steeds  14% het zal dus een 
zware dobber worden.
Monique v. Zanten en Rita Fluitsma behouden hun eerste plaats 
in de B groep (58 paren) en liepen zelfs nog uit op Tonnie Priem 
en Eveline v. Delden. Zelf  behaalden zij 57,29% en hun naaste be-
lagers slechts 50%.  Corrie Castelein en Wil Springer verdrongen 
Ada Lohuis en Frans Gill van de derde plaats door 6 % meer te ha-
len.  Ali Boeder en Ans Heemskerk kwamen tot 57,81% en kruipen 
langzaam naar de top toe. Nu nog vijfde.  Doke Roozen viel weg uit 
de top tien. Zij speelde met Margriet Ronner en kregen de regle-
mentaire score van 45%.  Lenie Ghijssen en Ans Aukema maakten 
een vrije val mee. Zij stonden op plaats 12 en door hun score van 
34,38% staan zij nu op plaats 38. Volgende keer de kleine zaal.  Dat 
is ook van toepassing op Mieke Brock en Bep Rooyers. Voor de-
ze middag op plaats 6 en nu door hun score van 35,16% op plaats  
23. Carla Beers en Ernst Muntinga  behaalden ij de C lijn een sco-
re van 65,97% en werden eerste. Wilma Koek en Marten Hoogeterp 
kwamen eindelijk ook eens met een behoorlijke score voor de dag 
(58,68%. In de D lijn ging de winst naar Bernie Luymens met Paul 
Knip (62,1%) met Agnes Kloppers en Marita Donders op plaats 
twee met  59,38%.  Ria Aarts met Ans Koster moesten al twee keer 
verstek laten gaan en daardoor staan zij nu op de laatste plaats om-
dat zij ook al niet te hoog geëindigd waren (34,72%).
Piet van den Raad

Zaterdagmiddag bridge van 
Bridgeclub Bel Air

INGEZONDEN

Inloopspreekuur van Visio
in de bibliotheek

Heemstede - In 2014 is Visio 
aanwezig in de bibliotheken in 
de regio, waaronder die  van 
Heemstede. Visio ondersteunt 
slechtziende en blinde mensen 
bij hun vragen over leven, leren, 
wonen en werken met een visu-
ele beperking. Tijdens het gratis 
inloopspreekuur kunnen diver-

se hulpmiddelen uitgeprobeerd 
en bekeken worden. In de bieb 
van Heemstede is Visio op 22 
januari, 19 februari, 19 maart en 
16 april. Telkens van 11.00 tot 
15.00 uur.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.visio.org.
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Domstadblazers in de Oude Kerk
Heemstede - In de Oude Kerk 
aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede is op zondag 19 
januari een Theeconcert.

Om 1500 uur is het podium voor 
het Domstad Blazers Ensemble!
Dit ensemble zal een, zeer veel-
zijdig, Frans programma verzor-
gen met muziek van o.a.: Debus-
sy, Milhaud en Poulenc.
Simone van Lieshout, sopraan 
zingt in dit programma zeven lie-
deren van Henri Duparc.
Het gehele programma is samen 
te vatten als: ”licht, melodieus en 
fantasierijk”. Als dat geen aan-
beveling is in de saaie januari-
maand!

Het Domstad Blazers Ensemble 
is ruim 25 jaar geleden opgericht 
door blazers uit studenten- or-
kesten. Inmiddels uitgegroeid tot 
een professioneel werkend en-
semble van gedreven musici, zo-
wel beroeps als amateurs. Het 
geheel staat onder leiding van 
Clemens Rosmulder. De basis 
bezetting van het ensemble zijn 
de: hobo’s, klarinetten, hoorns, 
fagotten, aangevuld met fluiten. 
Speciaal voor dit concert uitge-
breid met Ruud Otes, trompet en 
Marcel Snijders, contrabas.
Simone van Lieshout is een Ne-
derlandse sopraan die al op jon-
ge leeftijd is begonnen met haar 
muzikale vorming, dit jaar zal zij 
als Master afstuderen aan het 
Conservatorium in Utrecht. Zij 
zingt veelvuldig in oratoria en 
opera producties.
De dirigent Clemens Rosmulder, 
studeerde slagwerk en direc-
tie en is sinds 2000 dirigent van 

de Domstad Blazers. Het con-
cert duurt een uur. Na afloop is 
er een deurcollecte, om de on-
kosten te bestrijden en wat over-
blijft is voor het Restauratiefonds 

Oude Kerk. Daarna bent u van 
harte welkom in de naastgele-
gen Pauwehof waar thee, koffie 
en gebak tegen redelijke prijzen 
verkrijgbaar zijn.

Fo
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‘Café Doodgewoon’ over levensvragen

Café Doodgewoon wordt geor-
ganiseerd door het Netwerk Pal-
liatieve Zorg Midden- en Zuid-
Kennemerland. Het idee is dat 
alles wat met ongeneeslijk ziek 
zijn en de dood te maken heeft, 
‘gewoon’ moet kunnen worden 
besproken. 
Tijdens deze tweede bijeen-

komst van dit seizoen staat het 
thema ‘levensvragen’ centraal.  
Predikant Aart Mak  geeft uitleg 
en voorbeelden van deze vragen 
zoals ‘Wat is er na het leven’, ‘wat 
laat ik na’ en vertelt over hoe je 
hiermee om kunt gaan.  Hij is 
verbonden aan de stichting Mo-
menTaal (www.momentaal.com), 

die begeleiding biedt bij onder 
meer levensvragen en vragen 
rondom rouw en verlies. 

Na de presentatie kunnen be-
langstellenden vragen stellen en 
ervaringen uitwisselen. De bij-
eenkomst eindigt om 21.00 uur 
en is gratis toegankelijk. Wel 
wordt aanmelden op prijs ge-
steld via  www.netwerkpalliatie-
vezorg.nl /middenenzuidkenne-
merland. Op de site staat een 
kopje ‘Patiënten en naasten’, 
waar men op kan klikken waar-
na de button ‘aanmelden Ca-
fé Doodgewoon’ verschijnt. Wie 
geen computer heeft, kan bellen 
met 023 – 5322151.

Regio - Wat zijn levensvragen, welke vragen komen boven-
drijven als je ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer te leven 
hebt? Hoe kun je hier zelf, als partner, vriend, familie of bu-
ren mee omgaan? Op maandag 13 januari wordt hierover in 
Café Doodgewoon van gedachten gewisseld. Te gast is predi-
kant Aart Mak, verbonden aan stichting MomenTaal. Het ca-
fé wordt gehouden in Pluspunt,  Flemingstraat 55, 2041 VW 
Zandvoort. De avond begint om 19.30 en eindigt om 21.00 uur. 
Vanaf 19.15 staat koffie en thee klaar.

Mindfulness in Inloophuis Kennemerland
Regio - Inloophuis Kennemer-
land start met mindfulness voor 
mensen met kanker en hun 
naasten. De mindfulnesstraining 
helpt je vaardigheden te ontwik-
kelen om op een andere manier 
om te gaan met stress en daar-
aan gerelateerde klachten.
De training bestaat uit een in-
take op 28 januari, 8 bijeenkom-
sten van 2,5 uur, een stiltebijeen-

komst van 4 uur, een terugkom-
bijeenkomst en een werkboek en 
4 cd’s.
De bijeenkomsten vinden plaats 
op dinsdag 4, 11 en 18 februari, 
4, 11 en 18 maart, 8 en 22 april 
van 9.45 uur tot 12.15 uur en op 
1 april de stiltebijeenkomst van 
10.00 – 14.00 uur.
Op indicatie van de huisarts en 
na het intakegesprek wordt de 

mindfulnesstraining vergoed 
door de basisverzekering. Het 
cursusmateriaal bedraagt 75,- 
(valt buiten de vergoeding).
Het intakegesprek én de training 
vinden plaats in het Inloophuis 
Kennemerland, Wulverderlaan 
51 in Santpoort-Noord.
Info: 023 - 88 85 367 / 06 - 34 94 
47 29 en info@inloophuiskenne-
merland.nl.

Bewust Haarlem Proeverij
Regio - Sinds september 
2012 is het platform Bewust 
Haarlem actief voor bewus-
ter, duurzaam, gezond en ple-
zierig (samen)leven in de re-
gio Haarlem. Inmiddels zijn al 
ruim 200 bewuste onderne-
mers aangesloten en presen-
teren zij zich gezamenlijk op 
de website www.bewusthaar-
lem.nl .

Op de Bewust Haarlem Proeve-
rij op zondag 12 januari  in Het 
Rosenstock Huessy Huis  ben je 
van harte welkom om te proeven 
van veel mooie, lekkere en inspi-
rerende activiteiten en produc-
ten van de aanbieders van Be-
wust Haarlem. U kunt er terecht 
van 10.30 tot 17.00 uur. 

De Proeverij biedt een dag vul-
lend programma, met work-
shops, proef consulten, live mu-
ziek, eten en drinken en diver-
se stands op het gebied van be-
wustwording, gezondheid, wel-
zijn en duurzaamheid. 

In de traditie van de pelgrims, die 
vanuit Het Rosenstock Huessy 
Huis  al eeuwen lang El Camino 
(de pelgrimsroute) richting San-
tiago de Compastella lopen, kun 
je deze dag ook een reis maken.

Een reis naar binnen én naar 
buiten; om nieuwe ervaringen op 
te doen, mensen te ontmoeten, 
verrassende lekkernijen te proe-
ven, om je te verwonderen en te 
verdwalen, om te zoeken en te 
vinden. 

Er zijn onder meer 10 verschil-
lende workshops, diverse mini 
proefsessies , een aantal optre-
dens met live muziek en een rijk 
aanbod aan eten en drinken.
Het Rosenstock Huessy Huis - 
Hagestraat 10 – Haarlem. Entree 
is 10 euro.

Regio - In de wintermaanden profiteren vogels uit het ho-
ge noorden van het milde winterweer.  Als er in hun broed-
gebieden onvoldoende voedsel is, vinden ze dat hier in rui-
me mate.  Kramsvogels en koperwieken doen zich te goed 
aan de vele bessen en het open water is een oase voor wa-
tervogels. Op zaterdag 11 januari organiseert IVN Zuid-
Kennemerland een vogelexcursie in dit vogelrijke gebied.

Wintergasten in Amsterdamse 
Waterleidingduinen

Wat kunt u zien?
In de kanalen gaat de ex-
cursie op zoek naar de wil-
de- en kleine zwaan. De kans 
op een zaagbek, nonnetje of 
krooneend te spotten is groot. 
Standvogels zoals de specht 
en boomkruiper zijn in deze 
tijd van het jaar door de kale 
takken goed te zien. Het wordt 
een wandeling vol verassin-
gen waarvan u met hulp van 
uw verrekijker volop kunt ge-
nieten.
Om 10.30 uur gaat de excur-

sie van start. Deze duurt 2 uur. 
Startlocatie is AWD ingang 
Oase, 1e Leyweg 2 Vogelen-
zang. Kosten zijn niet verbon-
den aan de excursie, een toe-
gangskaart kunt u kopen bij 
de ingang. Vooraf aanmelden 
is niet nodig. Vergeet niet uw 
verrekijker mee te brengen en 
warme kleding te dragen. 

Meer informatie over het IVN 
en haar activiteiten vindt u 
op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland.
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Krijgt Heemstede weer een 
eigen radio- en TV-station?
Heemstede - Na de smadelijke aftocht van Radio De Bran-
ding uit Heemstede ontstonden links en rechts initiatieven om 
Heemstede weer te voorzien van een eigen radio en TV-stati-
on. Afgezien van de grote investeringen is het, door vrijwilli-
gers, in de lucht houden van een zender geen sinecure. Na vele 
gesprekken en het onderzoeken van de mogelijkheden ligt er 
nu een plan klaar. Dit plan is aan het college van Heemstede 
gepresenteerd. De gemeenteraadraad zal hier binnenkort een 
uitspraak over moeten doen. De uitkomst van het een en an-
der is dat ‘Haarlem 105’ ook voor Heemstede uitzendingen gaat 
verzorgen. Niet alleen radio maar ook TV is op termijn via de 
kabel te ontvangen. Gesprekken over doorgave van de signa-
len zijn nu gaande. Haarlem 105 biedt tevens een website met 
actuele informatie en natuurlijk zijn ze te volgen via Facebook 
en Twitter.

Men wil medewerkers aantrekken voor het lokale Heemsteed-
se nieuws, het maken van live reportages van gebeurtenissen 
zoals Heemstede Live en sportwedstrijden. Ook interessante 
raad- en commissievergaderingen komen voor uitzending in 
aanmerking.

Daarnaast zal voor televisie-items een productieteam worden 
opgetuigd. Voorzitter Hans Peeters van Haarlem 105 is er veel 
aan gelegen om ook in Heemstede een volwaardig programma 
te leveren. De ambitie van Haarlem 105 is om uit te groeien tot 
het toonaangevende station van Kennemerland. Uitzendingen 
zijn dan in een heel groot gebied en door ruim 300.000 mensen 
te beluisteren en te bekijken. Zover is het nog niet. Vooralsnog 
is Heemstede een mooie en logische stap naar het vergroten 
van het uitzendgebied. Haarlem 105 beschikt al over de nodi-
ge vergunningen en met het uitbreiden van de adviesraad, met 
inwoners van Heemstede, zal het toestaan van een zendver-
gunning door het commissariaat voor de media voor de hand 
liggen. Haarlem 105 blijft binnen het publieke bestel en heeft 
geen ambities een commercieel station te worden. Momenteel 
bestuderen de politieke partijen in Heemstede het voorliggende 
plan. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage is wettelijk bepaald 
en beloopt ongeveer 10.000 euro per jaar. Voor dat bedrag biedt 
Haarlem 105 wel een volledig pakket, iets wat Branding Radio 
eerder niet kon leveren.
Eric van Westerloo

Koninklijke HFC te sterk 
voor de Ex- Internationals
Haarlem-Zuid - Op zaterdag 4 
januari werd voor de 81e keer de 
traditionele Nieuwjaarswedstrijd 
gespeeld. Zover bekend is de-
ze traditie als sinds jaar en dag 
de eerste en enige officiële wed-
strijd die in Nederland wordt ge-
speeld in de eerste week van het 
nieuwe jaar. Grote namen uit het 
verleden offeren hun vrije zater-
dag op om de vele fans te tonen 
wat zij in technische en tactisch 
opzicht nog in huis hebben. Na-
men als Pierre van Hooijdonk, 
Frank en Ronald de Boer, And-
re Ooijer, Michael Mols, Richard 
en Rob Witschge, Aron Winter 
en Wim Kieft misstonden niet of 
het affiche. HFC had weer alles 
uit de kast gehaald om er voor 
de bezoekers een mooie middag 
van te maken. De bijgebouw-
de tribune voor 1000 toeschou-
wers was stamp vol. De wed-
strijd werd door ongeveer 5000 
liefhebbers bezocht en overtrof 
daarmee het aantal bezoekers 
van voorgaande jaren.
Aan het spel van de spelers van 
weleer viel duidelijk zien dat zij 
nog altijd beschikken over het 
overzicht om oplossingen te be-
denken die het voetbal zo aan-
trekkelijk maakt. Frank de Boer 
liet in de eerste helft een aan-
tal fraaie dieptepasses van zijn 
schoen vertrekken. Hij zocht 
daarmee diepte in het spel. He-
laas zijn de voormalige profs met 
een gemiddelde leeftijd van ruim 
boven de 40 jaar in snelheid de 
mindere van de jonge honden 
van HFC, waar de gemiddelde 
leeftijd op 22 jaar ligt. Het zou 

mooi zijn als de groep van voor-
malige internationals een verjon-
ging zou doorvoeren. HFC speel-
de voorzichtig en in een rus-
tig tempo zodat de score niet te 
groot zou uitpakken.
Na vier minuten spelen wist 
goaltjesdief MartijnTjon-A- 
Njoek HFC al op voorsprong te 
zetten. Er volgden nog wat kans-
jes voor HFC, doch doelman Os-
car Moens wist tijdig redding 
te brengen. Puur geluk had hij 
toen de bal onder zijn lichaam 
bleef steken. Na een kwartiertje 
wist ook het team van de Oran-
jemannen het HFC doel te vin-
den en kreeg Michael Mols zijn 
eerste kans. Er volgende nog wat 
mogelijkheden nadat Frank de 
Boer zijn vermaarde dieptepas-
ses richting zijn aanvallers had 
losgelaten. Tjon-A-Njoek bracht 
de stand op 2-0 door een pri-
ma aanval van HFC af te ronden. 
Het mooiste doelpunt van het 
duel kwam van de schoen van 
Aron Winter. Vanaf 25 meter liet 

hij HFC doelman Van der Werff 
volstrekt kansloos door de bal 
met een boog in de verre hoek 
te knallen 2-1. Na rust bracht 
HFC maar liefst 9 spelers waar-
bij vooral de terugkeer van Gert-
jan Tamerus werd gevierd. Na 
bijna twee jaar aan blessureleed, 
kreeg hij van trainer Mulders 10 
minuten speeltijd. De oud in-
ternationals brachten ook nieu-
we spelers in waaronder Bryan 
Roy, Pieter Huistra en Wim Kieft. 
Scheidsrechter en Haarlemmer 
Ruud Bossen hoefde weinig in 
actie te komen. Pieter Huistra 
kreeg de bal voor opendoel niet 
tussen de palen. Hij verzuimde 
zo er toch nog een gelijkspel uit 
te slepen. HFC wilde de vedetten 
uit het verleden geen pijn doen 
en speelde met de handrem 
aan. Met hun spelinzicht, slimme 
pasjes, technische hoogstand-
jes en een enkele lange spurt 
lieten de Ex- Internationals zien 
het spel nog steeds te beheer-
sen. De toeschouwers genoten, 
mede door het prachtige weer, 
met volle teugen. Het is tot 3 
januari 2015 wachten op de 82e 
editie. 
Eric van Westerloo

Fleur en Rijnier winnen 
Kindertafeltennisfeest HBC
Heemstede – Vorige werd al-
weer de 28e editie van het Kin-
dertafeltennisfeest gehouden bij 
tafeltennisvereniging HBC. Bij-
na 200 kinderen van basisscho-
len uit Heemstede e.o. deden 
mee aan dit 3-daagse sporteve-
nement dat plaatsvond op 27, 28 
en 29 december. 
Op de 1e dag kwamen alle meis-
jes uit groep 4 t/m 8 in actie, de 
2e dag alle jongens uit groep 4, 
5 en 6 en tijdens de laatste dag 
deden alle jongens uit groep 7 
en 8 mee. Bij de meisjes kwa-

men op de eerste dag de volgen-
de winnaars uit de bus: Kateri-
na Langedijk (Prinses Beatrix-
school, groep 4), Frederique van 
den Berg (Voorwegschool, groep 
5), Kenza Echtaibi (Icarus, groep 
6), Evgeniya Langedijk (Prin-
ses Beatrixschool, groep 7) en 
Fleur Neeskens (Nicolaas Beets-
school, groep 8). De grote finale 
ging tussen Frederique en Fleur. 
Uiteindelijk trok Fleur aan het 
langste eind, won de grote wis-
selbeker en mag zich voor een 
jaar lang basisschoolkampioene 

tafeltennis noemen!
Na zeer spannende wedstrij-
den werden op de tweede dag 
Luke Hilt (Prinses Beatrixschool, 
groep 4), Bas Hamaker (Nicolaas 
Beetsschool, groep 5) en Naud 
Sinnige (Nicolaas Beetsschool , 
groep 6) de winnaars.
Aan het begin van de laatste dag 
stonden alle jongens uit groep 
7 en 8 aan de start. Hoe verder 
de dag vorderde, hoe spannen-
der de wedstrijden werden. Dit 
kwam met name doordat bijna 
alle spelers die in de finale kwa-
men lid zijn van de organiseren-
de vereniging. Na hele mooie 
wedstrijden mochten Rijk Mart-
tin (Nicolaas Beetsschool, groep 
7) en Rijnier van Bruggen (Nico-
laas Beetsschool, groep 8) zich 
de winnaars noemen! De gro-
te finale ging dus tussen Rijk en 
Rijnier. Na mooie, lange rally’s 
werd de overwinning door Rij-
nier zeker gesteld. Ook hij is een 
jaar lang basisschoolkampioen 
tafeltennis!
De gewonnen wisselbekers van 
Fleur en Rijnier zullen persoon-
lijk door de organisatie worden 
uitgereikt op school. Verder ont-
ving iedere deelnemer een strip-
penkaart voor 3 gratis proeftrai-
ningen bij HBC. Foto’s van het 
Kindertafeltennisfeest zijn te be-
kijken via www.hbctafeltennis.nl.
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Jaap Smit.

In gesprek met Jaap Smit, de nieuwe 
Commissaris van de Koning Zuid-Holland
Heemstede - Tot 1994 was Jaap 
Smit predikant in de kerk van 
Heemstede. Daarna werkte hij 
als organisatieadviseur (KPMG), 
was hij directeur van Slachtof-
ferhulp en treedt hij sinds 2010 
op als voorman van het Christe-
lijk Nationaal Vakverbond (CNV). 
Een veelzijdig mens dus met een 
veelzijdige carrière. Met ingang 
van het nieuwe jaar is Smit de 
nieuwe commissaris van de ko-
ning in Zuid-Holland. Als voor-
zitter van het college van gede-
puteerde staten is hij het gezicht 
van die provincie. Weer een nieu-
we wending. Op 13 januari kunt 
u met hem in gesprek over zijn 
oude en nieuwe baan tijdens een 
bijeenkomst, georganiseerd door 
de Protestantse Kerk Heemstede 
(PKN) in de Pauwehof.
Toen die afspraak werd gemaakt, 
was hij nog voorzitter van het 
CNV en dus nauw betrokken bij 
de totstandkoming van het so-
ciaal akkoord en in druk over-
leg over nauwere samenwerking 
op het terrein van de vakbewe-
ging. Zelf ziet hij de overgang 
van preekstoel naar onderhan-
delingstafel en vervolgens naar 

het regeringspluche als een lo-
gisch vervolg. Voor iemand die 
zichzelf ‘een man van de men-
selijke maat’ noemt liggen ze in 
elkaars verlengde. Steeds heb 
je met mensen te maken en dus 
ook met conflicten. Maar achter 
die conflicten schuilen vaak an-
dere zaken, zoals de regie over 
je eigen leven, de relaties op de 
werkvloer of de angst om te wor-
den buitengesloten. In die op 
de mens gerichte benadering 

kunnen mensen wel iets chris-
telijks herkennen. “Want”, zegt 
Jaap Smit, “als je ergens in ge-
looft, doe je bepaalde dingen wel 
of juist niet en probeer je altijd 
diepere lagen aan te boren.” Of 
dat in de provinciale staten net 
zo gaat als in een kerkelijke ver-
gadering is nog maar de vraag.
De avond start om 20.00 uur en 
de Pauwehof vindt u achter de 
Oude kerk in Heemstede. Toe-
gang: 5,-.

Cabaret van Nilgün Yerli:
Onbeperkt Genieten

Heemstede - Wanneer ge-
noot je voor het eerst? Er zijn 
mensen die zich de eerste 
keer niet kunnen herinneren. 
Maar sommigen herinneren 
zich hun laatste keer niet eens. 
Wat is genieten? Een gratis 
kop koffie bij een treinreis? Of 
luxe nootjes bij een borrel? Of 
een toetje waarbij de calorie-
en er niet toe doen? Verzadigd 
zijn we in genot… Onbeperkt 
genieten kunnen we… van al-
les. Maar in hunkering naar 
het genot voor dat ene warme 
gevoel van binnen, dat je krijgt 
als iemand een glimlach op je 
gezicht tovert.

Onbeperkt Genieten is een 

voorstelling die je moet zien. 
Om te genieten.
Nilgün Yerli is enig en uniek 
in de Nederlandse cabaretwe-
reld. Ze brengt goede verha-
len, waarin humor en ontroe-
ring prachtig zijn verweven. Ze 
is zowel warm en poëtisch, als 
scherp en kritisch.
Deze voorstelling is op vrij-
dag 17 januari om 20.15 uur 
in Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1. 

Fo
to

: G
ov

er
t d

e 
R

oo
s 

en
 G

ijs
 K

ui
jp

er
.

Heemstede - Met de gemeen-
teraadsverkiezingen in het voor-
uitzicht heeft Heemsteeds Bur-
ger Belang (HBB) haar kandi-
daten en verkiezingsprogramma 
2014-2018 gepresenteerd. Het 
programma van HBB zet de in-
geslagen koers van de partij in 
de Heemsteedse politiek van 
de afgelopen 20 jaar ferm door. 
Lijsttrekker Remco Ates, als 
raadslid al vele jaren door de wol 
geverfd, is zeer te spreken over 
zijn kandidatenlijst. “Onze kandi-
daten zijn van alle markten thuis, 
divers en vooral met hart voor 
Heemstede”, zegt Ates tevreden. 
De kandidatenlijst van HBB be-
staat uit: Jannemarije Goedkoop 
(plaats 4), als moeder van jon-
ge kinderen betrokken bij on-
derwijs, jeugd en sport. Rem-
brandt Heerkens Thijssen (plaats 

3), met zijn werkervaring en pas-
sie bij Landschap Noord-Hol-
land het groene hart van HBB 
en Heemstede. Annelies van der 
Have (plaats 2) houdt van Heem-
stede als dorp en wil ook graag 
dat karakter behouden. Ates 
zelf vindt veiligheid en bereik-
baarheid belangrijk. “Het maakt 
Heemstede een aantrekkelijke 
woongemeente en dat moet zo 
blijven”, zegt Ates resoluut. 

Een partij als HBB is nodig om 
de landelijke partijen scherp 
en lokaal te houden. Belangrij-
ke speerpunten van het verkie-
zingsprogramma van HBB zijn: 
(1) Een zelfstandig Heemstede 
(2) Geen hoogbouw en massale 
bebouwing (3) Gratis parkeren 
op de Binnenweg in de ochtend 
en/of late middag (4) Geen on-

nodige lastenverzwaring voor de 
inwoners (5) Hoge prioriteit voor 
zorg en (6) Geen XXL Vomar en 
parkeergarage tussen de Eiken-
laan en Binnenweg.

Ates kijkt met positieve blik naar 
de komende gemeenteraads- 
verkiezingen. “Er is veel te doen 
in Heemstede. We hebben een 
verkiezingsprogramma met goe-
de keuzes waarmee Heemstede 
de toekomst in kan.” Het verkie-
zingsprogramma is op de web-
site te bekijken: www.heem-
steedsburgerbelang.nl

V.l.n.r. Jannemarije Goedkoop, Rembrandt Heerkens Thijssen, Remco 
Ates en Annelies van der Have.

HBB 20 jaar betrokken lokale politiek

Heemstede - Op zondag 12 ja-
nuari a.s. om 9.00 uur start de 
‘AZ Voetbalschool in de regio’ 
op het sportcomplex van RKSV 
HBC. De beste E-pupillen uit de 
regio krijgen van AZ de kans om 
deel te nemen aan de AZ voet-
balschool. De deelnemers zijn 
inmiddels officieel uitgenodigd 
door AZ.
De talenten krijgen de moge-
lijkheid om 1 extra training per 
week te volgen, naast de regulie-
re training bij hun eigen vereni-
ging. Zo kunnen de voetballers 
zich meten met de beste leef-
tijdgenoten uit de regio. De al-
lerbeste voetballers maken kans 
op een uitnodiging voor AZ on-
der 12. De anderen hebben een 
fantastische ervaring.
Dat de “AZ Voetbalschool in de 
regio” bij HBC van start gaat 
is geen toeval. De AZ Voetbal-
school maakt deel uit van de 

3-sterren samenwerking die AZ 
onlangs is aangegaan met HBC. 
Het beleid, de organisatie en het 
technisch jeugdplan van HBC 
sluit aan bij dat van AZ. HBC 
fungeert als 3-sterrenvereni-
ging als regionaal voetbalsteun-
punt van AZ. Naast HBC zijn er 
in Noord Holland nog 5 andere 
verenigingen met een 3-sterren 
status.

Sam Aarts
De eerste sessie van de AZ Voet-
balschool zal plaatsvinden onder 
het toeziend oog van voorma-
lig HBC’er Sam Aarts. Sam (14) 
speelde tot 11-jarige leeftijd bij 
HBC alvorens hij werd geselec-
teerd voor de jeugdopleiding van 
AZ. Op dit moment speelt Sam in 
AZ onder 15 en heeft hij inmid-
dels zijn debuut gemaakt in het 
Nederlands Elftal. En dat nog wel 
als captain! Sam Aarts.

AZ Voetbalschool in de regio van start bij HBC



Vespucci Strijkkwartet opent 
Cruquiusconcerten 2014
Regio - Zaterdag 11 januari ver-
vangt het Vespucci Strijkkwartet 
het Ekman Strijkkwartet. Helaas 
heeft het Ekmanstrijkkwartet op 
het laatste moment moeten af-
zeggen voor dit concert. Geluk-
kig heeft de stichting een fan-
tastisch strijkkwartet gevonden 
die graag ‘Der Tod und das Mäd-
chen’ van Schubert voor u komt 
spelen.
Het Vespucci strijkkwartet werd 
in december 2009 opgericht 
door 4 jonge musici, die elkaar 
ontmoeten bij het Nederlands 
Philharmonisch Orkest / het Ne-
derlands Kamerorkest.  Inmid-
dels spelen zij op vele podia in 
Nederland en Duitsland, en op 
festivals als het Grachtenfesti-
val Amsterdam, Grachtenfestival 
Thorn, Internationaal Kamermu-
ziek Festival Utrecht en Kamer-
muziekfestival Hoorn.

Lisanne Soeterbroek (viool) sloot 
haar Master examen af met een 
10 met onderscheiding aan het 
Koninklijk Conservatorium bij 
Vera Beths.

Laura Oomens (viool) werd te 
Middelburg geboren als doch-
ter van een pianiste en een vio-
list. Opgroeiend in Duitsland be-
gon Laura op vierjarige leeftijd 
viool te spelen onder leiding van 
haar vader. Hierna kreeg zij les 
bij Herman Krebbers, Uwe-Mar-
tin Haiberg en David Takeno. Van 
2007 tot 2010 was Laura als eer-
ste violiste verbonden aan het 
Residentie Orkest

Stephanie Steiner (altviool) volg-
de haar Bachelor en Masterstu-
die in Den Haag bij M. Biesta en 
R. Ephrat en een Post Gradua-
te Study aan het Mozarteum in 
Salzburg bij Professor Thomas 
Riebl.

De Amerikaanse cellist Douw 
Fonda volgde zijn opleiding bij 
Steven Doane aan de Eastman 
School of Music (Rochester) en 
bij Timothy Eddy in New York. 
Samen met zijn ensembles kreeg 
hij diverse kansen om intens ge-
coacht te worden door het Cle-
veland Quartet en het Jullia-

rd Quartet. Hij won diverse con-
coursen en speelde als solist met 
orkesten in onder andere Boston 
en New York. Sinds 1994 woont 
hij in Nederland, waar hij zich 
toelegde op de barokcello bij 
Jaap ter Linden.

Het concert begint om 20.15 
uur. Het programma: Felix Men-
delssohn Bartholdy -   Piece 
for string quartet opus 81; Mo-
zart – Dissonanten kwartet en 
Schubert - D 810 ‘Der Tod und 
das Mädchen’. Kaarten: www.
CruquiusConcerten.nl of via de 
kassa van schouwburg de Meer-
se 023-5563707. De toegangs-
prijs bedraagt 21,= (incl. pauze-
consumptie).

Minister Plasterk opent 
nieuw draaiorgeljaar
Regio - Het nieuwe jaar wordt in 
het Draaiorgelmuseum te Haar-
lem bijzonder ingeluid. Minis-
ter Plasterk laat op 12 janua-
ri het draaiorgel ‘de Lekkerker-
ker’ uit Gouda draaien. Het is 
voor het draaiorgelmuseum bui-
tengewoon plezierig dat de mi-
nister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties een as-
pect van het Nederlands cultu-
reel erfgoed op deze wijze onder 
de aandacht brengt. Het is ove-
rigens niet vreemd dat deze mi-
nister de handeling verricht aan-
gezien hij in het verleden tevens 
minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschap was en als zoda-
nig het cultureel erfgoed in zijn 
portefeuille had. De heer Plas-
terk staat bekend om zijn be-
langstelling voor de draaiorgel-
cultuur, is lid van het Comité van 
Aanbeveling van het Nationaal 
Fonds Draaiorgelbehoud en hij 

is regelmatig aanwezig bij draai-
orgelmanifestaties.
Dit bijzonder evenement vindt 
plaats tijdens de Nieuwjaars-
instuif tussen 14.00 en 16.00 uur 
in het draaiorgelmuseum aan de 
Küppersweg 3 te Haarlem. De 
minister zal omstreeks 14.30 uur 
het nieuwe orgeljaar indraaien, 
waarin het Draaiorgelmuseum 
Haarlem zijn 45-jarig bestaan èn 
viert dat het museum 10 jaar aan 
de Küppersweg is gehuisvest.
Voor meer info kijkt u op www.
draaiorgelmuseum.org.

Speciale aandacht voor het 
Spreekwoordenschilderij van Brueghel 

Lezing over restauratie van schilderijen
Regio - Lionsclub Haarlem-
Spaarne organiseert bij Kraan-
tje Lek in Overveen op dins-
dagavond 21 januari een lezing 
over het restauratievak. Daar-
bij is er speciale aandacht voor 
de recente restauratie van het  
Spreekwoordenschilderij uit 
1627 van Pieter Brueghel de Jon-
ge (Brussel ca 1564 – Antwerpen 
ca 1638). Restaurator Mireille te 
Marvelde vertelt over verschil-
lende aspecten van het restau-
ratievak en over de problemen 
die zijn aangetroffen, de keuzes 

die zijn gemaakt en de restau-
ratietechnieken die zijn gebruikt 
bij het herstellen van het spreek-
woordenschilderij. 
Spreekwoorden en zegswijzen 
zijn al eeuwenlang een geliefd 
onderwerp voor schilders. In het 
atelier van Pieter Brueghel de 
Jonge ontstonden vele versies, 
waaronder die van het gerestau-
reerde schilderij uit 1627.
Kraantje Lek vindt u aan de 
Duinlustweg 22 te Overveen. 
Aanvang 19.00 uur borrel met 
aansluitend een 3-gangen-di-

ner (20,50 p.p. excl. consump-
ties). Aanvang restauratielezing 
ca. 20.00 uur. 
Heeft u belangstelling om deze 
bijeenkomst bij te wonen? Aan-
melding is alleen mogelijk vóór 
15 januari via haarlem.spaarne@
lions.nl onder vermelding van uw 
naam, adres, telefoonnummer en 
wel of geen deelname aan het 
diner. Het aantal deelnemers is 
gelimiteerd. Meer weten over Li-
onsclub Haarlem-Spaarne? Be-
zoek onze website https://www.
lions.nl/?club=haarlem.spaarne

50 jaar Artisklas Haarlem
Regio - Nu het jaar 2014 eindelijk is begonnen, is het tijd voor 
feest bij Artisklas, de kleinste dierentuin van ons land.
Het 50-jarig jubileum van Artisklas in Haarlem is begonnen en 
dat gaat gepaard met een leuke actie. Ben je, net als de Artis-
klas, geboren in 1964 en kun je dat aantonen bij de kassa, dan 
mag je heel 2014 gratis de Artisklas bezoeken. Je vindt deze die-
rentuin aan deArthur van Schendelpad 1in Haarlem. 
Bezoekersinformatie telefoonnummer: (023) 5250493.
Kijk ook op:http://www.artisklas-haarlem.nl.

 

Proeverij in het Trefpuntcafé
Regio - Op vrijdag 10 janua-
ri wordt in het Trefpuntcafé te 
Bennebroek getoost op het nieu-
we jaar. Gast is Carlo Bodde. De 
heer Bodde is wijnhandelaar 
in Bennebroek. Op deze avond 
neemt hij u mee in een verhaal 
over champagne en mousseren-
de wijnen. Van oudsher worden 
bij gelegenheden, zoals Oud en 
Nieuw, mousserende wijnen ge-

dronken. Maar hoe komen die 
bubbeltjes erin? Hoe krijg je zo’n 
grote kurk in zo’n kleine fleshals? 
Waar vindt de productie plaats? 
Op al deze vragen zal de heer 
Bodde een antwoord geven. En 
tot slot laat hij u enkele mousse-
rende wijnen proeven. Locatie is 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
U bent welkom vanaf 20.00 uur. 
Toegang is gratis.

Presentaties en tips & tricks
Kunt u nee zeggen 

tegen roken?
Regio – Als u wilt stoppen met roken, bezoek dan op 21 januari 
de informatiebijeenkomst in het Spaarne Ziekenhuis. 

Er zijn presentaties van longarts Ivo van der Lee en de Stop 
Roken coach Yvonne van Loosbroek. Ook komen er tips & tricks 
voorbij van een ex-roker. 
De bijeenkomst duurt van 19 tot 20.45 uur en vindt plaats in de 
kerkzaal van het Spaarne Ziekenhuis (volg route 21) te Hoofd-
dorp.
Deelname is kosteloos (houdt u wel rekening met betaald 
parkeren). 

Voor meer informatie en aanmelding: www.spaarneziekenhuis.
nl/agenda.
Of mail met de afdeling Patientenvoorlichting@spaarnezieken-
huis.nl. Bellen kan ook: (023) 8908360.

Haarlemse Bettina Elferink maakt 
debuut met verhalend cabaret
Regio - Met door haar zelf gemaakte teksten 
maakt de Haarlemse cabaretière Bettina Elferink 
op vrijdag 17 januari haar debuut in Haarlem. Het 
avondvullende programma bestaat uit vier sket-
ches. Samen vormen ze het verhaal van de opera-
zangeres Viola Figaro. Begonnen in een villa raakt 
Viola langzamerhand alles kwijt. Totdat ze alleen 
het belangrijkste overhoudt, maar wat dat is blijft 

nog een verrassing. De sketches worden muzikaal 
begeleid door accordeoniste Tineke Brinkmann. 
Bettina Elferink volgde aan de RCTH de opleiding 
Spel en regie opleiding als Theatermaker, regis-
seur en actrice.  Er is tevens een show op zater-
dag 18 januari. Beide gaan van start om 20.30 uur 
in Theater Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveldt-
laan 17, te Haarlem. Toegang: 8 euro.
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Woensdag 8 januari 
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 8 januari 
t/m zondag 19 januari

Nieuwe tentoonstelling in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. Werk van nieu-
we lichting KZOD-kunste-
naars. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur).

Woensdag 8 januari 
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-
land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl.
 
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-
achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 
Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 

dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie aan de Radboud-
universiteit te Nijmegen).
Gratis voor Danteleden.
Niet-leden: 5 euro.

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari

Expositie ‘Kunst van Zolder’. 
Kunst ingebracht door kunst-
liefhebbers bijvoorbeeld van 
de volgende kunstenaars: Do-
dog Soeseno, Corneille, Je-
roen Henneman, Theo Mac-
kaay, Harry Mertens en Jan 
Munter.
Open: woensdag t/m zaterdag 
13.00 - 17.30 uur.
Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 
56a te Heemstede.

Tentoonstelling Leonid So-
logoub, een Rus in balling-
schap. Kunstenaar en archi-
tect. Werk te zien bij Amste-
lArt, Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede. 

Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van
Zolder’. Heeft u werk voor 
deze verkoopexpositie? Aan-
brengen kan van 27 novem-
ber t/m 20 december. Woens-
dag t/m zaterdag van 13.00 
tot 17.30 uur.  Informeer naar 
de regels en mogelijkheden: 
023-5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

Woensdag 8 januari 
t/m dinsdag 4 februari 

Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-

rijen). Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstij-
den maand. t/m vrijd. 8.30–
12.30 uur / woensd. 13.30–
16.30 uur.

Woensdag 8 januari 
t/m zondag 2 maart 

Expositie professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot 
‘paarden’ bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de, te bezichtigen tijdens ope-
ningsuren.
Zie voor meer informatie:
http://geekzwetsloot.tum-
blr.com.

Woensdag 8 januari 
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688,
www.hetdolhuys.nl.

Vrijdag 10 januari
‘Karakters’, voorstelling van 
Kasper van Kooten, in the-
ater de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1.    

Trefpuntcafé Bennebroek 
met gast Carlo Bodde die al-
les vertelt (en laat proeven) 
over mousserende wijnen. 
Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: gratis. Akonieten-
plein 1.

Zaterdag 11 januari
Optreden Van Baerle Trio in 
Oude Kerk, Wilhelminaplein 
Heemstede. O.a werk van 
Haydn, Mendelssohn en Dvo-
rak. Aanvang 20.15 uur. En-
tree: 21,50 euro.

Dansfeest Swingsteesjun 
voor 30+ in de Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 te Haar-
lem.
Met DJ Jeff Goodheart (70s, 
80s, 90s hits en ‘todays hot-
test grooves’). Kaarten à 
9,50 (voorverkoop) via www.
Swingsteesjun.nl en bij Soci-
eteit Vereeniging alsook Pri-
merawinkels. Aan de deur tot 
21.00 uur. 9,50 daarna 12,00. 
Info:  023-3020206.

Vespucci Strijkkwartet in 
Museum de Cruquius. Aan-
vang: 20.15 uur. Programma: 
Felix Mendelssohn Barthol-
dy -   Piece for string quar-
tet opus 81; Mozart – Disso-
nanten kwartet en Schubert - 
D 810 ‘Der Tod und das Mäd-
chen’.
Kaarten: www.CruquiusCon-
certen.nl of via de kassa van 
schouwburg de Meerse 023-
5563707. Toegangsprijs: 21,= 
(incl. pauzeconsumptie).

Zondag 12 januari

Nieuwjaarsconcert Ge-
mengd Koor Haarlemmer 
Olie, 15.30 – 16.30 uur, Groen-
marktkerk, Nieuwe Groen-
markt 12 te Haarlem. Gratis 
entree. Programma: o.a. Pur-
cell - Bach en Saint Saëns.
Info: www. federatiehaarlem-
sekoren.nl. Deurcollecte.

Nieuwjaarsconcert Heem-
steedse Kunstkring in de 
Oude Kerk Heemstede met 
concert van het Amsterdam 
Wind Quintet. Thema ‘Marilyn 
Monroe’. Kerk open om 13.30 
uur. Aanvang 14.00 uur.
Na afl oop, 15.15 uur de 
nieuwjaarsreceptie in de Pau-
wehof. Gratis voor leden HKK, 
niet-leden betalen 10,-. 

Opening nieuw draaiorgel-
jaar door minister Plasterk, 
Draaiorgelmuseum Haar-
lem, Küppersweg 3. Aanvang: 

14.00 uur. Vrij entree. Info:
www.draaiorgelmuseum.org.

Maandag 13 januari
PKN organiseert avond 
met Jaap Smit, de nieuwe 
commissaris van de koning 
in Zuid-Holland. Locatie: de 
Pauwehof, achter de Oude 
kerk in Heemstede. Toegang: 
5,-. Aanvang 20.00 uur.

Dinsdag 14 ja nuari                              
Lezing Koninklijk NVVH-
Vrouwennetwerk ‘Coco 
Chanel’. 
Start: 14.00 uur. Deze lezing 
wordt verzorgd door mevrouw 
G. Masselink.
Locatie: Onder de Poort, Out-
gert Pieterslaan 2 te Haarlem.
Voor leden gratis, introdu-
cé: 2,50.
Naar aanleiding van deze le-
zing gaat de museumclub op 
woensdag 22 januari a.s. naar  
het Gemeente Museum in 
Den Haag, waar een tentoon-
stelling over Coco Chanel  is.
Info: tel. 5477486 of www.
nvvh.nl.

Vrijdag 17 januari
‘Onbeperkt Genieten’, ca-
baret van Nilgün Yerli in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1. 

Zondag 19 januari

Theeconcert in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede met dit-
maal ‘Het Domstad Blazers 
Ensemble’. Frans repertoire. 
Aanvang: 1500 uur. Toegang: 
gratis (wel met deurcollecte).

Zondag 19 januari
en zondag 26 januari

Vocaal Ensemble Kwarts 
viert 25-jarig jubileum met 
een concert rond het the-

AgendA



ma ‘madrigalen’. In dit con-
cert worden Italiaanse ma-
drigalen van Monteverdi ge-
koppeld aan werken van Ne-
derlandse componisten die 
door het madrigaal beïnvloed 
zijn zoals Hendrik Andries-
sen en de vergeten componist 
Jan Nieland. Zie ook www.vo-
caalensemblekwarts.nl of bel 
naar 023-5386682. 19 janua-
ri, Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 67, Santpoort-Noord. 
26 januari, ‘Sociëteit Vereeni-
ging’, Zijlweg 1, Haarlem.
Aanvang concerten: 15.00 
uur.

Dinsdag 21 januari
Lezing van Lionsclub Haar-
lem-Spaarne over restau-
ratie van schilderijen. Spe-
ciale aandacht voor de recen-
te restauratie van het Spreek-
woordenschilderij van Pie-
ter Brueghel de Jonge. Lo-
catie: Kraantje Lek, Duinlust-
weg 22 Overveen. Aanvang 
19.00 u.ur met eten, aanvang 
lezing ca 20.00 uur. Aanmel-
den verplicht: voor 15 janua-
ri via haarlem.spaarne@lions.
nl onder vermelding van uw 
naam, adres, telefoonnummer 
en wel of geen deelname aan 
het diner.

Zaterdag 25 januari
Ruysdael Kwartet in de 
Oude Kerk heeft zich ont-
wikkeld tot een strijkkwartet 
met een pure eigen klank en 
valt op met intens samenspel. 
In dit gezelschap vindt Nino 
Gvetadze de perfecte partner 
om één van de kroonjuwe-
len uit de kamermuziek uit te 

voeren: het pianokwintet van 
Brahms op 34.
Aanvang: 20.15 uur - 21,50. 
www.podiaheemstede.nl - 
pr@podiaheemstede.nl.

Concert van Nederlands 
Mannenkoor in Gerefor-
meerde Kerk, Eugénie Previ-
naireweg 14 te Nieuw-Ven-
nep. Met sopraan Judith 
Sportel en een combo on-
der leiding van Jan Lenselink. 
Aanvang concert 19.30 uur, 
kerk open 19.00 uur. 
Toegang: 15,- incl. pauzecon-
sumptie. Telefonisch reserve-
ren bij Piet van der Eijk, tel. 
023-5632973, Henk van der 
Meulen, Amstelveen, tel. 06-
55174089 en Ben Smits, 
Leiden, tel. 06-30871723.
Info: www.ncmonline.nl.

Zondag 26 januari
De goddelijke komedie 
door Jacques Janssen.
Talloze kunstenaars hebben 
Dantes werk geïllustreerd en 
becommentarieerd, overal ter 
wereld en tot op de dag van 
vandaag. In een drieluik gaat 
Jacques Jansen in op Dantes 
visie op de beeldende kunst. 
In het Oude Slot - aanvang: 
15.00 uur - 17,00. www.po-
diaheemstede.nl - pr@podia-
heemstede.nl.

Première korte film 
Heemsteedse scholier
Heemstede – Op zondag 
19 januari om 20.15 uur gaat 
‘EMMA’ in première in Casca 
de Luifel (Herenweg 96, Heem-
stede). Deze film is gemaakt 
als profielwerkstuk van Simon 
Pruijn, woonachtig in Heemste-
de, eindexamenleerling aan het 
Stedelijk Gymnasium Haarlem. 
Samen met acteurs en crew 
die bijeengebracht waren, on-
der andere door een oproep in 

de Heemsteder, is een film ge-
maakt over vriendschap, nege-
ren en vasthouden.

“Voor de zomervakantie was 
het eerste script geschreven 
en het script is in continue ver-
andering geweest. Acteurs en 
crew zijn belangrijk bij het ma-
ken van een film. Het is dus ook 
van belang dat je serieus naar 
ze luistert. De acteurs hebben 

geweldig werk verricht. Elf zon-
dagen kwamen de crew, ac-
teurs en ik bij elkaar en heb-
ben zo ook de film opgenomen. 
De film duurt ongeveer twintig 
minuten en gaat over Emma, 
een meisje van 15 jaar. Zij helpt 
mensen via internet maar wordt 
vervolgens zelf uit haar vrien-
dengroep getrapt. Wat volgt is 
een analyse van het psycho-
logisch effect van genegeerd 
worden.”

“Een film die kwetsbaar durft 
te zijn. Met hun analyse van 
vriendschap gaan de makers 
tot op het bot, dat is aange-
naam gedurfd”, aldus de jury 
Shoot Your Shot.

Toegang is gratis. Première is 
open voor alle geïnteresseer-
den maar reserveren is wel ver-
plicht. Een mail met naam en 
e-mailadres naar filmen@out-
look.com volstaat (vol=vol, aan-
melding uiterlijk 17 januari).
Op emmadefilm.nl is meer 
informatie te vinden over de 
film.

Ook start in maart met het 
tweede seizoen van PerPlex, de 
Heemsteedse filmclub bij Cas-
ca waarbij iedereen van zes tot 
zeshonderd jaar een film kan 
leren maken (perplexfilm.nl).

Bekoorlijk Factory of Voices in 
Paradiso Amsterdam op 18 januari
Heemstede – Het Heemsteed-
se gemengde popkoor ‘Facto-
ry of Voices’ maakt op zaterdag 
18 januari om 16.50 uur hun op-
wachting in de Grote Zaal van 
Paradiso Amsterdam. Vanwege 
de korendagen is Paradiso op 
18 januari volledig in de ban van 
verschillende koren die het pu-
bliek zeker kunnen ‘bekoren’. En 
dat voor een toegangsprijs van 
slechts 3 euro, die ook menig-
een als muziek in de oren klinkt.  
Onder leiding van hun professi-
onele dirigent Jeroen J. Vermeu-
len brengt Factory of Voices Pa-
radiso in de juiste stemming met 
hun repertoire van meerstemmi-
ge popmuziek van nu en uit de 
jaren ‘70, ’80 en ’90.  “Onze vas-
te pianist  Koen Schalkwijk, die 
zijn master doet aan het conser-
vatorium van Amsterdam met de 
specialisatie jazz, begeleidt ons”, 
legt koor- en bestuurslid Anne-
marie van Uden uit. “We zijn ook 
heel blij dat we weer ingeloot zijn 
om deze uitvoering in Paradiso 
te geven: er is toch maar plaats 
voor circa 140 koren, verdeeld 
in strakke tijdschema’s over de 
Kleine en Grote Zaal.” “Er zijn 
ontzettend veel koren in alleen 
al Nederland, in allerlei soorten 
en maten”, vult koorlid Leonoor 
Zonneveld aan. “Denk maar aan  
barbershopkoren (close harmo-
ny zang in a capella), smartlap-
penkoren en wereldmuziekko-
ren, die bijvoorbeeld Afrikaan-

se, Folk of Slavische liederen zin-
gen. Wij brengen onder andere 
‘Mr Blue Sky’ van Electric Light 
Orchestra, ‘Fix you’ van Coldplay 
en ‘Street Spirit’ van Radiohead 
ten gehore.” “En na het optreden 
gaan we lekker met z’n allen uit 
eten, gezellig hè? Wij hebben er 
in ieder geval heel veel zin in”, 
lacht Annemarie van Uden.
Factory of Voices is een gepas-
sioneerd popkoor met mannen 
en vrouwen dat werd opgericht 
in januari 2011. Inmiddels is het 
koor gegroeid van 30 naar ruim 
60 leden. Het koor is echter al-
tijd op zoek naar nieuwe enthou-
siastelingen, met name teno-
ren, bassen en hoge sopranen. 
Zangervaring is natuurlijk pret-

tig, maar geen noodzaak. Iede-
re maandagavond (met uitzon-
dering van de schoolvakanties) 
wordt er gerepeteerd in de Prin-
cehof aan de Glipperweg 57 te 
Heemstede.

Lijkt het je wat om een keer mee 
te repeteren? Neem dan van 
te voren contact op met Anne-
marie van Uden, op tel. nr. 06-
21431183, per e-mail: annema-
rie@factoryofvoices.nl of kijk op 
de website www.factoryofvoices.
nl. Of kom luisteren naar Factory 
of Voices op 18 januari in Para-
diso, Weteringschans 6-9, 1017 
SG in Amsterdam. Kaartverkoop 
aan de zaal.
Bart Jonker

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht

Café de 1ste Aanleg 
geeft vol gas in 2014

Heemstede - Afgelopen zon-
dag was het een gezellige 
drukte met een bonte samen-
stelling van oude en nieuwe 
gasten in Café de 1ste Aan-
leg. Voor de 13e keer ont-
vingen gastheer en vrouw 
Kees en Christine Heger hun 
gasten voor de traditionele 
nieuwjaarsreceptie.

Juist in tijden dat de horeca flin-
ke klappen krijgt blijkt de 1ste 
Aanleg een positieve uitzonde-
ring. Steeds meer dorpsgeno-
ten en gasten uit de regio waar-
deren de warme uitstraling van 
dit bijzondere café. Reeds van-
af 1894 huist op deze plaats een 
uitspanning waar in oude tijden 
de schippers hun neutje dron-
ken terwijl hun trekschuit ge-
schut werd in de naastgele-
gen houten sluis. Het café heeft 
zich door de decennia heen aan-
gepast en is daarbij ook lande-
lijk niet onopgemerkt gebleven. 
In de jaren negentig viel het ca-

fé al in de prijzen met een mooie 
waardering als ‘wijncafé van het 
jaar’ en onder de huidige uitba-
ter kent de 1ste Aanleg een ja-
renlange notitie in de café top 
100 van horeca misset, een no-
minatie ‘meest markante onder-
nemer’ en afgelopen december 
is het huisbier ‘Christine’ ver-
kozen tot lekkerste huisbier van 
Nederland door vakblad Proost.
Tijdens de nieuwjaarspeech ver-
klapte Heger dat 2014 volop 
kansen biedt. Het café blijft in 
beweging met kleine aanpassin-
gen in het interieur die meer zit-
plaats creëren.

2 x per maand live muziek, 
akoestisch op de vaste 2e zon-
dag en versterkt op de laat-
ste zaterdag van de maand. De 
pubquiz op de 3e maandag en 
verder blijft de verzorging van 
verjaardagen en borrels een 
speerpunt in het beleid.
Meer informatie kunt u vinden 
op www.1steaanleg.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 8 januari 2014

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: 
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Vergaderingen 
commissies 

in januari

In december ontving u als gebruiker van een grijze 
rolemmer een nieuwe sticker voor het jaar 2014. Het 
is de bedoeling dat u deze sticker direct plakt op 
het deksel van de grijze rolemmer. In 2014 moeten 
de grote rolemmers met een inhoud van 240 liter 
voorzien zijn van een oranje sticker. De kleine 
rolemmer heeft een donkergroene sticker nodig. 

Gedurende januari worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 
label staat het verzoek om de sticker alsnog aan te 
brengen. Vanaf maandag 27 januari 2014 worden 
alleen nog grijze rolemmers geleegd die voorzien 
zijn van een juiste sticker. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker 
of de grijze rolemmer? 
Neem dan contact op met de afdeling 
Publieksinformatie van De Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 381717.

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de 
juiste sticker!

Kerstboom eruit? Geef  ‘m mee met het gft!
Heeft u uw kerstboom niet aangeboden voor 
de jaarlijkse kerstboomverbranding? Dan kunt u 
de boom in januari 2014 ook nog aanbieden op 
één van inzameldagen van gft naast uw groene 
rolemmer. Gebruikers van verzamelcontainers, 
ondergrondse containers of gele huisvuilzakken 
kunnen de kerstbomen dagelijks langs de openbare 
weg plaatsen. Alle ingezamelde bomen worden 
duurzaam verwerkt tot compost.

In deze uitgave:
- Verkiezingen gemeenteraad 
 2014
- Bestemmingsplan 
 ‘Woonwijken zuid en west’

KIES - Training voor kinderen 
van gescheiden ouders
Op woensdag 12 februari starten twee 
KIES - trainingen op basisschool De Ark in 
Heemstede. Kinderen die in Heemstede 
wonen, kunnen aan deze training meedoen. 
KIES is een spel- en praatgroep voor kinderen, 
gericht op het verwerken van de scheiding. Er 
start een groep voor kinderen van 4 t/m 7 jaar 
en een groep voor kinderen van 8 t/m 12 jaar. 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede 
biedt nu een aantal jaren de ‘Kind In Echtscheidings 

Situatie (KIES)’ training aan. Kinderen die aan deze 
training hebben meegedaan zijn enthousiast. Ze 
hebben er wat aan gehad en vonden de spelletjes 
leuk. De ouders gaven aan dat hun kinderen door 
de training vrolijker zijn geworden en beter voor 
zichzelf opkomen. 

Neem voor vragen of aanmelden contact op met 
Francien Degewij, KIES coach van Kontext. U kunt 
haar telefonisch bereiken op 06-44327513 of via 
e-mail fdegewij@kontext.nl. Voor meer informatie 
kunt u ook kijken op www.cjgheemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Glipper Dreef 192-A het kappen van 1 

venijnboom, 8 esdoorns en 5 naaldbomen 
wabonummer 8784, verzonden 6 januari 2014. 

- Glipper Dreef 192 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8787, verzonden 6 januari 2014.

- Burgemeester van Lennepweg 44 het kappen 

van 1 conifeer wabonummer 8859, verzonden 
 6 januari 2014. 
- Herenweg 88 het kappen van 1 kastanjeboom 

wabonummer 8968, verzonden 6 januari 2014. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen van een carport wabonummer 
7865, verzonden 6 januari 2014.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.



Verkiezing Gemeenteraad 2014: Kandidaatstelling
De voorzitter van het centraal stembureau voor 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Heemstede maakt het volgende bekend:
1. Op maandag 3 februari 2014 zal de 

kandidaatstelling voor de verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente Heemstede 
plaatshebben.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling burgerzaken 
aan het adres Raadhuisplein 1, bij het daar 
gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 
17.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) 
worden ingeleverd.

3.  De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kan-

didaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de 

aanduiding van de politieke groepering boven 
een kandidatenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een 
aanduiding, gevormd door samenvoeging van 
de aanduidingen van politieke groeperingen of 
afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst. 
(model H 3-2)

- de verklaringen van ondersteuning van een 
kandidatenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van 
de kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie 
(model I 10) zijn tot en met de dag van de 
kandidaatstelling ter gemeentesecretarie 

kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar.
4.  Voor de kandidaatstelling moet een 

waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro 
worden betaald. Dit bedrag moet overgemaakt 
worden op rekeningnummer BNG 28.50.03.461 
t.n.v. de gemeente Heemstede, onder vermelding 
van “Waarborgsom kandidaatstelling (naam 
politieke groepering)” tenzij bij de laatstgehouden 
verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente een of meer zetels aan de politieke 
groepering is/zijn toegekend.

Voor inlichtingen over de wettelijke voorschriften 
voor de inlevering van kandidatenlijsten kunt u 
bellen met de afdeling Publiekszaken, Raadhuisplein 
1, telefoonnummer 023 5485647.

Bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ Heemstede
Bestemmingsplan vastgesteld
Burgemeester en wethouders van Heemstede 
maken op grond van artikel 3.8, lid 4 van de Wet 
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad 
in de vergadering van 31 oktober 2013 het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’, digitaal 
bekend onder IDN: NL.IMRO.0397.Bpzuidenwest-0201, 
gewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan 
vervangt de bestaande planologische situatie voor de 
woonwijken Geleerdenwijk, Rivierenwijk en De Glip.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
bestemmingsplan
De wijzigingen betreffen:

Regels
-  Artikel 10 ‘Gemengd 9’ is toegevoegd ten behoeve 

van het gebruik van Glipperweg 53. 
- In artikel 13 zijn aan de bestemming ‘Gemengd-18’ 

(Höckerkade 3, 5, 7, 9) bedrijven in de 
milieucategorie 1 en 2 aan de toegelaten functies 
toegevoegd (lid 13.1.1.c) alsmede een  
vrijstellingsbepaling onder voorwaarden voor 
milieucategorieën 3.1 en 3.1. Voorts is een  
bepaling opgenomen waarin dakterrassen op het 
hoofdgebouw binnen de maximale hoogtematen 
zijn toegestaan. 

- In artikel 14 lid 2.1.i (voorheen 13.2.1.i) is de naam 
van de aanduiding ‘aantal ateliers’ gecorrigeerd in 
‘aantal’.

- Als gevolg van vorenstaande zijn artikelen en leden 
vernummerd.

Verbeelding
-  Ter plaatse van de vier bestaande particuliere 

bruggen bij de percelen Hollandsdiep 19, 21, 23 en 
25 is de aanduiding ‘brug’ ingetekend.

-  De bouwhoogte van de woningen Duin en Vaart 8 
en 10 zijn gewijzigd van 7 m in 7,3 m.

-  De toegelaten goot- en bouwhoogte van de 
bestemming ‘Gemengd-18’ (Höckerkade 3, 5, 7, 9) 
zijn in overeenstemming gebracht met die van het 
bestemmingsplan ‘Glip III’. 

-  De bestemming ‘Gemengd-3’ (Glipperweg 53) is 
gewijzigd in de bestemming ‘Gemengd-9’.

- De voetbrug tussen de Rijnlaan en de Eemlaan is 
voorzien van de aanduiding ‘brug’. 

-  De toegelaten goot- en bouwhoogte van het aan 
de Patrijzenlaan 15, 17 en 19 grenzende deel  van 
het bedrijfspand, is conform bestemmingsplan 
‘Glip II’, verlaagd naar 3 m.

- De westelijke bouwgrens op het perceel 

Lorentzlaan 99 is opgeschoven tot 5 m van 
de grens met  de bestemming ‘Water’ en is de 
bestemming ‘Tuin’ ten noorden van het bouwvlak 
gewijzigd in de  bestemming ‘Wonen’. 

Toelichting
-  Paragraaf 2.7.4 is aangepast vanwege de ten 

zuiden van de Geleerdenwijk aanwezige  
hogedrukaardgastransportleiding.

-  Paragraaf 1.1 is geactualiseerd omdat de 
bestemmingsplannen ‘Woonwijken Noordoost’ 
en ‘Bedrijventerreinen’ na vaststelling van het 
ontwerp-bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en 
west’ door de gemeenteraad zijn vastgesteld.

-  Paragraaf 1.4 is gewijzigd omdat bestemmingsplan 
‘Landgoederen en groene gebieden’ niet voor 
kwam in de lijst van vigerende plannen, terwijl 
(delen van) de percelen Prinsenlaan 45, 47 en 49 in 
dat bestemmingsplan zijn geregeld.

-  In Paragraaf 1.6 is een verwijzing naar bijlagen 
2 en 3 toegevoegd. Deze bijlagen waren in het 
ontwerpbestemmingsplan nog niet aanwezig.

-  In paragraaf 1.6 is ‘N.B.’ verwijderd.
- In paragraaf 2.11 is ‘N.B.’ verwijderd.
-  In paragraaf 2.11is de adressering van het 

timmerbedrijf gecorrigeerd (Nachtegaal gewijzigd 
in Patrijzenlaan).

-  In paragraaf 3.4.3 is bij Gemengd-3-5-6-15-16-17-18 
ook -9- toegevoegd.

-  Paragraaf 4.3 is aangepast i.v.m. transitie 
ontwerp-bestemmingsplan naar vaststelling 
bestemmingsplan.

-  Paragraaf 4.4 is aangepast i.v.m. transitie 
ontwerp-bestemmingsplan naar vaststelling 
bestemmingsplan.

-  In de Inhoudsopgave bijlagen zijn bijlagen 2 en 3 
toegevoegd. 

-  In Bijlage 2 is de Nota beantwoording zienswijzen 
toegevoegd. 

-  In Bijlage 3 is het Overzicht wijzigingen 
bestemmingsplan ‘woonwijken zuid en west’ ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan van 
1 mei 2013 toegevoegd. 

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?
Het besluit en het bestemmingsplan kunt u digitaal 
inzien op de website van de gemeente Heemstede, 
www.heemstede.nl en op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. De authentieke planbestanden 
kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.
nl. Ga naar ‘Een plan bekijken’ en dan naar 
‘Bestemmingsplannen’. Klik vervolgens op ‘ID’ en vul 

‘NL.IMRO.0397. BPZuidenwest-0201’ in om het gehele 
plan te bekijken. U kunt ook specifiek op uw adres 
zoeken. Klik in plaats van op ‘ID’ op locatie en vul uw 
adres in.
Het besluit met bijbehorende stukken ligt voorts 
met ingang van donderdag 9 januari 2014 voor zes 
weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal 
van het Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. 
De openingstijden van het Raadhuis vindt u op de 
website van de gemeente Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan beroep 
instellen? 
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze op het 
ontwerp-bestemmingsplan bij de gemeenteraad 
naar voren hebben gebracht, kunnen met ingang van 
vrijdag 10 januari 2014 gedurende 6 weken (dus tot 
en met donderdag 20 februari 2014) tegen dit besluit 
beroep instellen. Dit geldt ook voor belanghebbenden 
die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
geweest zienswijzen bij de gemeenteraad kenbaar te 
maken en voor belanghebbenden die geen zienswijze 
kenbaar hebben gemaakt en kunnen aantonen door 
de gewijzigde vaststelling in een ongunstiger positie 
te worden gebracht. Dit beroep kan worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Naast de mogelijkheid om op papier beroep in te 
stellen, kunnen burgers ook digitaal in beroep gaan. 
Dat kan alleen via het speciale digitale loket dat u op 
de homepage van de website van de Raad van State 
vindt. Om toegang te krijgen tot het digitale loket 
moet u beschikken over DigiD. Binnen het loket volgt 
u de instructies en vult u de formulieren in. Deze kunt 
u dan digitaal verzenden. Bijlagen levert u eveneens 
digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen beroep 
instellen per e-mail.
Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een 
verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien 
onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken 
belangen, vereist.

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop van de 
beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij 
de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Vanaf dat moment is het 
bestemmingsplan ‘Woonwijken zuid en west’ ook van 
kracht.



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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’.

De raadscommissies Samenleving, Middelen en 
Ruimte houden een openbare vergadering om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Vergadering commissie Samenleving 
dinsdag 14 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 14 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Beleidskader nieuwe Wmo en Jeugdwet (A-stuk)
- Tussentijdse rapportage toekomst bibliotheek in 

Heemstede (B-stuk)
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en 

algemeen bestuur Paswerk 
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen 
woensdag 15 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 15 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Overleg met rekenkamercommissie
- Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014 
(A-stuk)

- Actualiseren Reglement van Orde van de 
gemeenteraad (A-stuk)

- Normenkader 2013 voor de controle van de 
jaarrekening 2013 (B-stuk)

- Samenwerking Haarlem105 RTV (B-stuk)
- De tweede managementrapportage 2013 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) (C-stuk o.v.v. VVD)

- Voortgang ambtelijke samenwerking 
Heemstede/Bloemendaal (C-stuk o.v.v. PvdA)

- Jaarwisseling 2013-2014 (C-stuk o.v.v. PvdA)
- Uitvoering motie ‘aanvullende 

bezuinigingsvoorstellen n.a.v. kadernota 2014-
2017’

- Terugkoppeling VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte 
donderdag 16 januari 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 
 16 januari 2014
- Spreekrecht burgers
- Beheersverordening Algemene Begraafplaats 

Heemstede 2014 (A-stuk)
- Vaststelling duurzaamheidsverslag 2013 (A-stuk)
- Herzieningen bestemmingsplan Woonwijken 

Noordoost ten behoeve van Watermuziek en 
Spaarnelicht (B-stuk)

- Onderzoek Rekenkamercommissie “Uniformiteit 
in Maatwerk” inzake uitbesteding aan De 
Meerlanden

- Overzicht bouwprojecten 
- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. Alle 
stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal 
van het Raadhuis. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering commissie voor 
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 16 januari 2014 in 
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaren tegen het opleggen van 
  een bestuurlijke boete vanwege 
  schending inlichtingenplicht en tegen de 
  intrekking van Wwb na opschorting 
  (niet openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de weigering van een 
  ligplaatsvergunning (openbaar)

Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via de website 
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Vergaderingen
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