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Workshop Positief Opvoeden
‘Tieners laten meewerken’ 

Op dinsdag 26 februari en dinsdag 9 april organiseert 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede 
de nieuwe Positief Opvoeden workshop ‘Tieners 
laten meewerken’. Ouders met kinderen in de leeftijd 
van 12 tot 16 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden. 
De workshop is van 19.30 tot 21.30 uur op het CJG 
Heemstede aan de Lieven de Keylaan 7 te Heemstede. 

Als tieners de overgang maken van kind naar 
volwassene, ervaren veel ouders dat hun kind 
tegendraads wordt. Ze weigeren bijvoorbeeld te doen 
wat er gevraagd wordt, gaan overal over in discussie of 
maken hun eigen plan zonder zich af te vragen of hun 

ouders hiervoor toestemming geven. Voor ouders kan 
deze verandering verwarrend zijn en dit kan leiden tot 
conflicten tussen ouders en tieners.
In de workshop gaan we kijken naar enkele oorzaken 
van het niet willen meewerken van tieners. We 
bespreken waar de ouders precies tegen aan lopen 
bij het gedrag van hun kind en welke positieve 
opvoedvaardigheden ze hierbij kunnen gebruiken. We 
kijken naar valkuilen waar ouders in kunnen lopen en 
we bespreken hoe ouders hun kind kunnen stimuleren 
om mee te werken. Vervolgens hebben we het over 
wat ouders kunnen doen als hun kind toch dwars en 
opstandig blijft.

De deelnemers aan deze workshops dragen door 
middel van het invullen van vragenlijsten bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van 
deze workshop. Ouders die belangstelling hebben  
voor deelname aan de workshop kunnen contact 
opnemen met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of telefonisch op 
telefoonnummer (023) 529 19 47.

Start reconstructie Herenweg fase 3

Gaat u verhuizen?

Op maandag 18 februari start de reconstructie van de 
Herenweg fase 3. In verband hiermee is het kruispunt 
Van Merlenlaan/Herenweg vanaf 18 februari ongeveer 
vijf weken afgesloten voor alle verkeer. Ook wordt het 
deel van de Herenweg vanaf het kruispunt tot aan de 
Kerklaan aangepakt. Na deze fase (naar verwachting half 
april) starten de werkzaamheden aan het deel tussen 
de Van Merlenlaan en de Rijnlaan. Beide wegdelen zijn 
tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het verkeer 
(fietsen is wel mogelijk). Tijdens de uitvoering zijn 
diverse omleidingsroutes ingesteld voor fietsers, auto’s, 
vrachtverkeer en openbaar vervoer. Actuele informatie 
over de werkzaamheden vindt u op www.heemstede.
nl/Plannen en projecten/ Reconstructie Herenweg.

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan 
uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat dit goed, 
maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan 
een adresonderzoek op, waarbij de persoon - indien 
mogelijk - erop gewezen wordt dat er nog aangifte 
van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen 
aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 
traceren is, besluit het college van B&W deze persoon 
‘met onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet 
meer op dat adres staat ingeschreven. De gevolgen 
hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument 
of rijbewijs bij de woongemeente aangevraagd kan 
worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden 
van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook 
wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het is 
daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een 
verhuizing gedaan wordt.

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: 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00  uur, 
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30 
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en  
uittreksels GBA/Burgerlijke stand), 
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht: 
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag 
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen 
17.00 - 19.30 uur.

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work
shop voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht 
bij het steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Cascade Luifel  Herenweg 96  Postbus 
578  2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 
24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

Email: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
  Raadhuisstraat 54 het plaatsen van reclame 3187 

ontvangen 9 januari 2013

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen
  Crayenestersingel 20  het  kappen van een berk 3160 

ontvangen 7 januari 2013
  Sportparklaan 33 het kappen van een spar 3214 

ontvangen 11 januari 2013

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 24 januari 
2013 van maandag tot en met donderdag van 
08.30  17.00 uur en op vrijdag van 08.30  13.00 uur 
ter inzage bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.

Verdagen beslistermijn  
omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 
volgende aanvragen de beslistermijn te verlengen met 

een termijn van 6 weken:
  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2013.005 
ontvangen 28 december 2012

  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 
2013.004 
ontvangen 27 december 2012

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons 
voornemen een omgevingsvergunning te verlenen 
voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader 
krijgen belanghebbenden de gelegenheid vooraf 
zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de 
reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. 
Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken 
vanaf ontvangst van de aanvraag. 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/zienswijze 
kenbaar maken’.

Voornemen verlenen  
omgevingsvergunning voor afwijking  
van het bestemmingsplan en bouwen
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan en bouwen te verlenen:
  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 

2013.004

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 
24 januari 2013 gedurende 6 weken van maandag 
tot en met donderdag van  08.30  17.00 uur en op 
vrijdag van 08.30  13.00 uur ter inzage bij de afdeling 
Bouw en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 
Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode 
van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente 
kenbaar maken. 
Neem voor meer informatie over het verzoek 
contact op met M. Jansen van de afdeling Bouw en 
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 18 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor kappen
  Glipper Dreef 209 het kappen van een populier 

2013.001
  Glipperweg 9 het kappen van een eik 2012.325

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
24 januari 2013 van maandag tot en met donderdag 
van 08.30  17.00 uur  en op vrijdag van 08.30  13.00 
uur ter inzage bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht 
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen 
bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken of uw mening/
zienswijze kenbaar maken’.

Sticker op grijze rolemmer voor 28 januari 
Heeft u de nieuwe sticker al op de rolemmer geplakt?  
In december 2012 ontving u deze bij de afvalkalender. 
In 2013 moeten de grote rolemmers met een inhoud 
van 240 liter voorzien zijn van een rode sticker.  
De kleine rolemmer heeft een blauwe sticker nodig. 
Vanaf maandag 28 januari 2013 worden alleen de grijze 
rolemmers met de juiste sticker geleegd. De rolemmers 

zonder sticker krijgen een rood label. Dit houdt in dat 
u als aanbieder het afval zelf naar de milieustraat moet 
brengen of alsnog de juiste sticker moet plakken en 
wachten tot de volgende aanbieddag.

Digitale afvalkalender en app  
vanaf nu beschikbaar
U kunt nu ook gebruik maken van de digitale 
afvalkalender en de Meerlanden App. Hiermee heeft 
u altijd de meest actuele informatie rondom de 
inzameling van afval. U kunt de App downloaden via de 
Google Play Store en App Store. 

Kijk voor meer informatie op www.meerlanden.nl.  
Of neem contact op met de afdeling Publieksinformatie 
van De Meerlanden via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Uitschrijving GBA
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende persoon met 
onbekende bestemming uit te schrijven:
  S. Jurov, geboren 31081959, Binnenweg 86 per 

15012013.

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze 
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie 
hierop reageren door contact op te nemen met de 

afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede, 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon14023.

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende personen met onbekende 
bestemming uit te schrijven:
  M. Spoor, Geboren 25081980, Dr. N.G.  

Piersonstraat 19 per 2711201.

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden bezwaar 
maken. Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij de 
Rechtbank te Haarlem, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.



Vergadering gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare vergadering op donderdag 31 januari a.s. 
om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U 
bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 31 januari 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
-  Benoemen en beëdigen voorzitter 

rekenkamercommissie Heemstede

-  Uitvoering Regionale Bereikbaarheidsvisie ’Zuid-
Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’

- Beleidsplan Openbare Verlichting
- Uitvoering Herenweg fase 4

Hamerpunten: 
-  Begroting 2013 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-

Kennemerland
- Verordening Wet inburgering Heemstede 2013
-  Stand van zaken uitvoering nota Archeologiebeleid 

Heemstede: toekomst voor het verleden

Overige punten:
-  Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in 
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem 
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl. 

Nieuwe Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede

Nieuw Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 

Inrichtingsplan Watermuziek/Belle Rive

Bij besluit van 8 januari 2013 heeft het college de 
Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2013 
vastgesteld.  

De Regeling treedt met terugwerkende kracht vanaf  
1 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum vervalt 
de Regeling budgetbeheer gemeente Heemstede van 
1 februari 2005. 

De Regeling ligt tot en met 17 april 2013 ter 
inzage op het gemeentehuis. De Regeling is na de 
inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op  
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’.

Bij besluit van 15 januari 2013 heeft het college het 
Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 2013 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken vastgesteld. 
 

In 2011 is een omgevingsvergunning verleend voor de 
bouw van 41 woningen op het terrein aan de Jan van 
Gilselaan (ook bekend als Watermuziek of Belle Rive). 
Nu is het ontwerpinrichtingsplan gereed dat aangeeft 
hoe de openbare ruimte van het plan wordt ingericht. 

Dit ontwerpinrichtingsplan ligt vanaf 24 januari 2013 
voor 6 weken ter inzage. Binnen die termijn kunt u 
uw zienswijze op dit ontwerpinrichtingsplan aan het 

college van burgemeester en wethouders laten weten.
Naar aanleiding van deze zienswijzen zal het college 
van burgemeester en wethouders het plan al dan niet 
gewijzigd vaststellen.

U kunt het inrichtingplan inzien op het raadhuis 
gedurende de openingstijden en het is beschikbaar 
via onze site www.heemstede.nl.

Uw zienswijze kunt u sturen aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook 
e-mailen naar gemeente@heemstede.nl. Mocht u 
nog vragen hebben over dit plan dan kunt u altijd 
contact opnemen met mevrouw L.C.Wijker, haar 
telefoonnummer is (023) 548 57 83 of e-mail  
lwijker@heemstede.nl.

Vaartuigen zonder melding in gemeentelijke haven
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben de volgende 
vaartuigen aangetroffen in de gemeentelijke haven:
-  witte kajuitjacht, lengte 8 meter, ter hoogte van 

Industrieweg 7;
- wit zeiljacht, 9 meter, ter hoogte van Industrieweg 14;
- vaartuig, zinkende, ter hoogte van Industrieweg 14;
- witte speedboot, ter hoogte van Industrieweg 14;
-  licht blauwe speedboot met oranje zeil, ter hoogte 

van Havenstraat 87.

De gezagvoerders van deze vaartuigen die een 
ligplaats innemen in de gemeentelijke haven moeten 

zich binnen 24 uur na aankomst melden (artikel 8, 
eerste lid Verordening op het gebruik van openbare 
havens en binnenwateren).

De gezagvoerders van deze vaartuigen worden 
dringend verzocht zich per direct te melden bij 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Indien de gezagvoerders van bovengenoemde 
vaartuigen zich niet uiterlijk 6 februari 2013 
hebben gemeld bij bureau Handhaving noch met 
hun vaartuig uit Heemstede zijn vertrokken, wordt 

het vaartuig in opdracht van het college verwijderd 
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan weggesleept 
en voor een periode van 13 weken opgeslagen bij de 
bewaarhaven te Amsterdam. Binnen die periode kan 
de gezagvoerder zijn vaartuig ophalen tegen betaling 
van de gemaakte kosten, waaronder taxatie-, sleep- en 
opslagkosten. 

Neem voor vragen contact op met bureau  
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 14 023.

Het Uitvoeringsprogramma treedt met ingang van  
31 januari 2013 in werking. Per diezelfde datum vervalt 
het Uitvoeringsprogramma beleid Participatiebudget 
2012. 

Het Uitvoeringsprogramma ligt tot en met  
17 april 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  
Het Uitvoeringsprogramma is na de inwerkingtreding 
ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.



Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Straatverlichting defect?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Harde muziek op ongewone tijden?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Overhangend groen?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Kapot speeltoestel?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Vuil op straat?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62 

MELDpunt                     

Losliggende stoeptegels?
Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Overlast

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes 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 de reden van bezwaar.

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing 
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken.  
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352,  
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de 
besluitvorming worden betrokken.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente,  
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen 
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
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. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

 

Met 50 % voor Ans Pieters en Jan Warmerdam 
tegen 52,78% voor Irma v.d. Meer en Tine Posthuma is de strijd om 
de winst in deze serie in alle gehevigheid losgebarsten. Jan staat 
maar een ding voor ogen, DE WINST pakken. Het verschil, met nog 
één drive te gaan, is slechts 1,4 %. Op 24 januari 2013 is de span-
ning te snijden.  Onderaan hebben Kees Doorn en Gert v.d. Beld zich 
uit de gevarezone gespeeld met een score van 56,25%.  Jan Zwa-
neveld en Pim Houtzager moeten minstens 52% behalen om boven 
het gemiddelde van 47½ % uit te komen dan nog eens 6% inlopen 
op Hannie Koek en Yvon Tromp, anders is degradatie een feit. Dat 
zelfde geldt voor Martien en André Mesman. Voor Miep v.d. Raad 
en haar partner is het doek al gevallen.
In de B lijn is het ongemeend spannend wie of er gaat promove-
ren.  Voor Nettie van Egmond met Els Zonneveld en Toos v.d. Tweel 
met Albert v.d. Moolen staan het wel vast. Zij hebben een voor-
sprong op de echtparen Jet en Kees Gilijamse en Ilse en Ron Rus-
man van 13,71%. De echtparen staan echter precies gelijk op plaats 
drie. Dus in de B lijn is het volgende week ook heel spannend. Voor 
Hennie Lameris en Carry Carels is er geen hoop meer. Hennie moet 
de komende tijd met een invaller(ster) spelen en de achterstand is 
te groot. Ook voor Irmi v. Dam en Anneke v. Vree is er weinig re-
den tot juichen. Zij staan op 47,18% en hebben een achterstand op 
een veilige plek van 8%. Maria en Ton Bruseker hebben nog een 
kleine kans, als zij volgende week 3% meer halen dan Ria Brand-
wijk en Ina Langeveld dan gaan de laatsten naar de C. Ria en Ina 
hebben het trouwens behoorlijk gedaan met een score van 60,76%, 
hierdoor waren zij in een klap uit de sores.  Maar het blijft oppas-
sen geblazen.
Riek en Nico Timmers gingen heel ontspannen van start, zij konden 
wel een deukje oplopen, maar na de wedstrijd werd er toch zenuw-
achtig gewacht op de uitslag. De 48,75% was voldoende voor het 
behoud van de top. Met een score van 47,92% vielen Wieck v. Baars 
en Ria Lengers uit de top drie, omdat Rietje Koopman met Ali Boe-
der tot 57,50% kwam. Omdat Ali lid is van Bel Air, alleen niet elke 
week speelt werd de score niet gecorrigeerd. Ook Lia en Lex War-
merdam hebben een eindspurt ingezet. Met 64,17% klommen zij 
van plaats negen naar drie en hebben kans op promotie.
Piet van den Raad

Bel Air
INGEZONDEN

Regio - Ter afwisseling van al-
le nieuwe, veelal jonge leden, die 
de afgelopen jaren in de Waag in 
Haarlem exposeren vindt de ko-
mende drie weken onder de ti-
tel ‘20 jaar tekenen’ een tentoon-
stelling plaats van de werken 
van de in 2006 overleden schil-
der en tekenaar Joop Ockers. 
Joop Ockers, geboren in 1925 in 
de Dapperbuurt in Amsterdam 
kan met recht een laatbloeier 
worden genoemd. Hij groeide op 
in een eenvoudig en warm gezin, 
beleefde als kind de armoedige 
crisistijd in de dertiger jaren en 
volgde in latere jaren de oplei-
ding tot maatschappelijk werker. 
In de jaren zestig volgde Joop op 
de zaterdagateliers in Haarlem 
teken- en schilderlessen bij Wil-
lem Snitker en Jan Jacob Mul-
der en ging zich vervolgens vol-
ledig op de beeldende kunst toe-

leggen. 
Woonachtig in Vogelenzang 
vormde de omringende natuur 
zijn belangrijkste inspiratiebron.  
Bekend zijn vooral zijn olieverf-
schilderijen, geïnspireerd op de 
zee, het strand en de duinen. In 
deze werken, die regelmatig ge-
exposeerd zijn in de Waag, de 
Vleeshal en diverse andere loca-
ties, laat Joop middels de over-
gangen in de jaargetijden de 
subtiele kleurschakeringen van 
de natuur zien. Veel minder be-
kend zijn de tekeningen van 
Joop Ockers. Deze vormden een 
aanleiding voor Ina Ockers (we-
duwe van Joop) om aan de Kun-
stenaarsvereniging KZOD het 
plan voor te leggen een aparte 
tentoonstelling aan deze werken 
te wijden.
De aandachtige bezoeker van 
de Waag zal de komende weken 

getroffen worden door deze te-
keningen met veelal een surre-
alistische, soms een absurdisti-
sche en een humoristische in-
slag. Belangrijke terugkerende 
elementen zijn onwereldse land-
schappen en alternatieve dieren-
rijken. De speelse en fantasievol-
le werken van Joop Ockers zijn 
vanaf donderdag 24 januari tot 
met zondag 10 februari 2013 te 
bezichtigen in Galerie De Waag  
Spaarne 30 te Haarlem. (ope-
ningstijden: donderdag t/m zon-
dag van 13.00 tot 17.00 uur) Op 
zondag 27 februari om 15.00 uur 
vindt de feestelijke opening van 
deze tentoonstelling plaats. Zie 
ook: www.kzod.nl.

Tentoonstelling tekeningen 
Joop Ockers in de Waag

Themamiddag ‘Besparen’ in De Meerwinkel
Regio - Met alle bezuinigin-
gen, prijsverhogingen en gekor-
te subsidies weten velen steeds 
minder goed rond te komen. Dan 
is het opnieuw kijken naar in-
komsten en uitgaven geen over-
bodige luxe. Om een helpende 
hand te bieden organiseert De 
Meerwinkel op vrijdag 25 janu-
ari een themamiddag over be-
sparen.
 
Waar kan ik geld 
op besparen?
Tijdens de themabijeenkomst 
‘Besparen’ komt een aantal 
praktische tips aan de orde die 
uw voornemen om te bespa-

ren concreet kunnen maken. 
En u ziet direct wat die tips u 
opleveren!Aan het woord zijn be-
spaar-experts van Budget Ener-
gie en de Voedselbank. Budget 
Energie geeft tips & tricks over 
besparen in en om het huis. De 
Voedselbank geeft twee presen-
taties: hoe kunt u besparen op 
boodschappen en hoe kunt u 
Budget-koken?
 
Interesse?
De kosteloze bijeenkomst vindt 
plaats in De Meerwinkel aan de 
Daalmeerstraat 9 in Hoofddorp 
(Industrieterrein Noord) van 
15.00 tot 17.00 uur.

Laatste vrijdag van de maand 
Iedere laatste vrijdag van de 
maand organiseert de Meerwin-
kel activiteiten met een wisse-
lend thema. Deze keer is het Be-
sparen, de volgende themamid-
dag op 22 februari is een Kinder-
boekenclub. Via advertenties en 
de website www.meerwinkel.nl 
houdt de kringloopwinkel geïn-
teresseerden op de hoogte van 
alle activiteiten in 2013.
 
De Meerwinkel
In De Meerwinkel vindt u twee-
dehands spullen van goede kwa-
liteit. Naast (kinder)kleding, kunt 
u denken aan tweedehands fiet-

sen, meubels, lampen, bedden, 
speelgoed, boeken, cd’s en veel 
klein huisraad. Het aanbod is 
breed en wisselt dagelijks. De 
Meerwinkel is gevestigd aan de 
Daalmeerstraat 9 (industrieter-
rein Noord) te Hoofddorp en ge-
opend op dinsdag t/m vrijdag 

van 11.00 - 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 - 16.00 uur. Voor 
overige informatie kunt u van 
dinsdag tot en met vrijdag tus-
sen 11.00 en 17.00 uur bellen met 
de kringloopwinkel, 023 - 554 
6920 of per e-mail contact opne-
men via info@meerwinkel.nl.




