
Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl2 januari 2013 5

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.** **

Een nieuw jaar!

Het team achter deze krant 
gaat ook in 2013 weer 
enthousiast aan de slag 
om voor u de allerbes-
te krant van Heemstede 
en Bennebroek te maken. 
Tips voor de redactie?
Bel: 023-8200170 of mail: 
redactie@heemsteder.nl.

Teisterband speelt in Stille Nacht
Heemstede - Voor de deur van 
het raadhuis speelde de Teister-
band op 24 december 2004, te-
gen het middernachtelijke uur, 
de eerste kerstliedjes voor een 
zeer bescheiden publiek. Twintig 
man misschien? Allengs groeide 
het aantal bezoekers uit tot een 
grote groep mensen die onder 
de paraplu schaarden, warm-
te bij elkaar zochten, meezon-
gen met liedjes die ze nog ken-
den uit hun jeugd. De muzikan-
ten voelden regen noch kou. Ge-
meentesecretaris Willem van 
den Berg en zijn collega Hans 
van Leeuwen schonken choco-
lademelk en glühwein die ze op 
brandertjes warm gemaakt had-
den. Daar ging meer dan al-

leen maar voelbare warmte van 
uit. De Teisterband speelde lie-
deren die je maar een keer per 
jaar zingt, maar iedereen zingt ze 
mee. Liederen over de herder-
tjes bij nachte, Nu sijt welleko-
me, Jingle Bells en Let it snow. 
Ze speelden in 2003 hun eerste 
kerstconcert op de Grote Markt 
in Haarlem voor een dakloze, een 
verslaafde en twee verdwaalde 
Australische toeristen. Inmiddels 
zijn de kerstconcerten van het 
Raadhuisplein naar de dorps-
pomp verhuisd, waar chocolate-
rie Van Dam de chocolademelk 
schenkt en de medewerkers van 
de gemeente voor de glühwein 
zorgen. Hans van Leeuwen is in-
middels al met pensioen, maar 

op kerstavond even niet. De 
dranken worden professioneel 
verwarmd en kerstengelen van 
Van Dam delen chocolaatjes uit. 
Wat bleef zijn de kerstklanken 
van de muzikanten van de Teis-
terband waar je in de ogen van 
de blazers het plezier van samen 
spelen ziet weerspiegeld.

Dit kerstconcert, dat ooit begon 
in de regen, kreeg in de kerst-
avond van 2012 ook wat regen, 
net genoeg om even terug te kij-
ken van waar het allemaal be-
gon. Nu met honderden mensen 
die deze traditie willen behou-
den  en samen willen zingen in 
de Stille Nacht. 
Ton van den Brink
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www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 
Nieuwbouw - Verbouw - Onderhoud 
www.bouwbedrijf-wendelgelst.nl  Tel: 0297 340634 

Frank de Boer en André Ooijer met 
ex-internationals bij Kon. HFC
Regio - Op zaterdag 5 januari 
2013 wordt voor de 80e keer de 
Nieuwjaarswedstrijd van de Ko-
ninklijke HFC tegen de ‘ex-inter-
nationals’ gespeeld. André Ooij-

er maakt zijn debuut in deze tra-
ditionele wedstrijd tegen de oud-
ste voetbalclub van Nederland. 
Vorig jaar eindigde de wedstrijd 
in een 2-1 overwinning voor de 

voormalige Oranje-spelers. De 
volgende spelers hebben po-
sitief gereageerd op de uitno-
diging voor de aankomende 
Nieuwjaarswedstrijd: Rob Wit-
schge, Richard Witschge, Frank 
de Boer, Michael Mols, Michel 
Kreek, Andre Ooijer, Pierre van 
Hooijdonk, Arthur Numan, Regi 
Blinker, Aron Winter, Bryan Roy, 
Orlando Trustfull, Oscar Moens, 
Bart Latuheru, Pieter Huistra en 
John Bosman.

De wedstrijd start om 14.00 uur 
en staat onder leiding van de 
Haarlemse arbiter Ruud Bossen. 
De entreeprijzen bedragen 10,00 
euro (volwassenen) en 5,00 euro 
(jeugd 6 tot 12 jaar).

Getuigen gezocht na
brute inbraak supermarkt

Heemstede – Een getuige alar-
meerde vrijdag 21 december 
omstreeks 20.25 uur de politie 
en vertelde dat er werd ingebro-
ken bij een supermarkt aan de 
Binnenweg. Het ging om twee 
daders. Zij verschaften zich met 
geweld toegang tot de winkel die 
inmiddels gesloten was.
De pinautomaat van de super-
markt was het doelwit van de in-
brekers. Deze was net door een 
medewerker geopend om het 
resterende geldbedrag van de 
dag eruit te halen. Nadat de die-

ven buit hadden gemaakt gin-
gen ze er vandoor op een don-
kere scooter. Er waren tijdens de 
diefstal nog medewerkers in de 
winkel aanwezig, maar niemand 
werd bedreigd of raakte licha-
melijk gewond. Uiteraard wa-
ren de medewerkers wel erg ge-
schrokken van deze brute dief-
stal. Het signalement van de da-
ders luidt:
Beiden gingen gekleed in een 
zwarte jas en droegen zwarte 
schoenen. Ze droegen allebei een 
zwarte helm.

Fotografie: Michel van Bergen.
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Goede voornemens maken we 
altijd aan het begin van het nieu-
we jaar. En dan maar hopen dat 
ze uitkomen – maar daar zijn 
we zelf bij! Laten we hopen dat 
er in 2013 positieve ontwikke-
lingen komen voor Het Wapen 
van Heemstede, het karakteris-
tieke pand aan het Wilhelmina-
plein.
Al sinds 1643 staat hier een ge-
bouw met een horecabestem-
ming. Het huidige pand, een 
rijksmonument, dateert uit de 
18e eeuw. Eerst taveerne, later 
Heerenscocieteit en er werd tot 
1855 ook vergaderd door het ge-
meentebestuur. Later Restaurant 
Van Aelen en ten slotte de Pan-
dahof. Het pand staat nu al weer 
een aantal jaren leeg, te wach-
ten op een nieuwe eigenaar. La-
ten we hopen dat die er in dit 
nieuwe jaar komt. Het pand (een 
rijksmonument) verdient het en 
het Wilhelminaplein ook.

Nog een ander goed voorne-
men? Abonnee worden op Heer-
lijkHeden, het tijdschrift van de 
Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek. In nummer 
152 publiceerden we een uit-
gebreid artikel over Het Wapen 
van Heemstede. Meer informa-
tie? Kijk op www.hv-hb.nl waar 
u ook het jaarprogramma 2013 
vindt, met alle lezingen en excur-
sies. Losse nummers van Heer-
lijkHeden zijn verkrijgbaar in de 
lokale boekhandels.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede – De foto is gemaakt door 
Gertjan Stamer, op 1 oktober 2011. Van-
af de onbewaakte overweg Laantje van
Alverna gezien; men is druk bezig met
vervanging van rails en oude dwarsliggers 
op spoor 1 en men brengt er betonnen 
dwarsliggers aan.
Linkerspoor is het 2e spoor en daarop staan 
platte wagens die oude ballast en houten 
dwarsliggers opladen, een klus die de ge-
hele zaterdag duurde... ‘s nachts werd ook 
gewerkt. Op zondag 2 oktober 2012 bracht 
men nieuwe betonnen dwarliggers aan en 
nieuw ballast.
En daarmee werd het traject Haarlem-Lei-
den treinloos wegens werkzaamheden, on-
derdeel van groot onderhoud Oude Lijn.
De foto laat ook zien wat er 2 weken erna 
gebeurde. Rechts op het schouwpad naast 
het spoor liggen al gereed bovenleidings-

dwarsbalken, nieuw en bijna alle 5 gebruikt 
als zodanig bovenleidingsportalen die uit 
1958 stammen toen het huidige station 
openging op deze ‘Heemsteedse Bult’.
Het rechtersein staat keurig op rood, lin-
kersein op oranje, men kan hier ‘verkeerd 
spoor rijden’ en dat gebeurt bepaalde 
weekdagen ‘s ochtends vroeg. De reden 
om te rijden op verkeerd spoor is o.a. om 
eventuele oneffenheden op de rails kwijt 
te raken. Het bordje 21,7 geeft aan dat het 
nog zover is tot een bepaald punt in Am-
sterdam (het Westerpark), zie ook eerdere 
artikelen in deze reeks.
Op het bovenleidingsportaal zien we bordje 
21,5, dat zien we om de 500 meter ten ge-
rieve van de machinist van de trein, die dan 
kan bepalen waar een probleem is langs 
het spoor, vergelijkbaar met hectometer-
paaltjes langs de weg.

Het spoor van toen

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(november/december 2012)

Huwelijken:
Said Salah & Johanna M.M. 
Philippo
Daniël G.M. Rosenbach &
Sita van Draanen
Arjan van Ombergen &
Wendy Munsterman

Geboorten:
Geen

Prachtig toch?
Het is maandag 24 december. 
Na alle drukke voorbereidingen 
voor Kerstmis wacht nog een 
klus: mijn auto ziet er niet uit!
Toch maar even naar de was-
straat, maar deze was geslo-
ten. Gelukkig, de volgende in 
Schalkwijk was open. 2 Jonge 
mannen waren bezig. Ik vroeg 
of een van hen mij zou wil-
len helpen om mijn auto weer 
toonbaar te maken.
Meteen werd een lange bor-
stel genomen en werd mijn
auto van onder tot boven ge-
wassen. Het resultaat was dat 
ik weer de weg op  kon.
Ik wilde de jongeman de kosten 
betalen. Maar lachend zei hij: 
“Laat dit mijn goede daad voor 
Kerstmis zijn mevrouw(tje) en 
veel plezier deze dagen.”
Dit is dus ook een van de jonge 
mensen van deze tijd!
Prachtig toch?

Mevr. R.Bartels (76 jaar), 
Heemstede

INGEZONDEN

Naar de fi lm in 
Bennebroek

Bennebroek - Vrijdag 4 januari 
kunt u gezellig met uw kinderen 
of/en kleinkinderen naar de fi lm 
in Bennebroek, Francisschool, 
Kerklaan 10. Aanvang 14.00 uur. 
Kosten 3,- voor volwassenen en 
1, - voor kinderen incl. iets lek-
kers. Aanmelden: 023 584 5300.

Goede voornemens maken we 
altijd aan het begin van het nieu-
we jaar. En dan maar hopen dat 
ze uitkomen – maar daar zijn 
we zelf bij! Laten we hopen dat 
er in 2013 positieve ontwikke-
lingen komen voor Het Wapen 
van Heemstede, het karakteris-

Onbekend Heemstede
Het Wapen van Heemstede

Foto’s: Theo Out.
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Heemstede - Bewegen of spor-
ten heeft een positieve invloed 
op zowel lichaam als geest. 
Het Instituut voor Fysiothera-
pie Heemstede gaat binnenkort 
weer van start met een hard-
loopgroep voor de beginnende 
hardloper. De cursus  zal star-
ten op woensdagochtend 9 ja-
nuari  van 9.00 uur tot 10.15 uur. 
Het doel is om in acht weken tijd 
te komen tot 30 minuten aan-
eengesloten hardlopen. Afgelo-
pen jaar is het Instituut Fysiothe-
rapie begonnen met het aanbie-
den van hardloopgroepen voor 
de beginnende hardloper. Het 
bleek in een behoefte te voor-
zien: in januari start alweer de 
derde cursus.
Onder deskundige begeleiding 
van fysiotherapeuten werk je 
aan de conditie, het voorkomen 
van blessures, jezelf fi tter voe-

len en een betere balans tussen 
inspanning en ontspanning. Tij-
dens de cursus wordt aandacht 
besteed aan diverse loopvor-
men, looptechniek, warming-up 
en cooling-down. Na de cursus 
ben je in staat om met deze ba-
siskennis zelfstandig en op een 
verantwoorde en plezierige ma-
nier te hardlopen. De cursus is 
specifi ek opgezet voor de begin-
nende hardloper, die graag op 
een laagdrempelige manier aan 
de conditie wilt werken. Kortom: 
haalbare doelen, kleine groepjes, 
persoonlijke begeleiding, licha-
melijke signalen en grenzen her-
kennen, blessurepreventie, spor-
ten oppakken, ritme, buitenlucht.
Meer info of aanmelden bij Roy-
ce Kortekaas/ Jessica van Een-
denburg, info@fysio-heemste-
de.nl of bel: tel: 023 – 5282914 
/ 5281906.

Heemstede - Gebruikt u langdurig medicijnen? 
Dan hoeft u voortaan niet meer te vragen om 
een herhaalrecept bij uw huisarts. Zijn ze bijna 
op, dan ontvangt u van apotheek Groenendaal te 
Heemstede een bericht dat uw nieuwe medicij-
nen voor u klaarliggen. Dit gebeurt uiteraard in 
nauw overleg met uw huisarts. Zo grijpt u nooit 
meer mis!

Zoals het was…
Indien uw medicijnen op dreigde te raken moest 
u (telefonisch) een recept aanvragen bij de huis-
arts. Deze schreef dan meestal voor 3 maanden 
medicijnen uit. Deze konden een dag later bij de 
apotheek opgehaald worden.

Hoe kan het nu?
U ontvangt twee weken voordat uw medicijnen 
op zijn van ons een bericht(email of brief) dat uw 
nieuwe pakket(tje) klaar staat. U kunt ze dan op-
halen of ze worden bezorgd. De apotheek vraagt 
dan de recepten aan bij uw arts. Bovendien zor-
gen zij ervoor dat u uw medicijnen zo veel mo-

gelijk tegelijk krijgt. Uiteraard blijven alle medi-
catiecontroles die de apotheek uitvoert bestaan.

Zo kunt u starten
De service is geheel kosteloos. U hoeft alleen 
maar bij apotheek Groenendaal door te geven 
dat u wenst gebruik te maken van de Herhaal-
service. Zij nemen dan uw actuele medicijnen-
voorraad door. Het is handig als u dit op voor-
hand thuis al doet (lijst met actuele medicijnen 
en aantallen).

Bij wijzigingen
Krijgt u een ander medicijn, wijzigt een dosering 
of mag u stoppen met een middel? Geef het dan 
door. Dan passen zij het aan in uw Herhaalser-
vice.

Meer informatie?
Heeft u nog meer vragen over de Herhaalser-
vice? Dan kunt u altijd terecht bij apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 50, 2103 AP te Heem-
stede. Telefoon 023-5293686.

De Herhaalservice van Apotheek Groenendaal

Rectifi catie
Actie van Fleur
Heemstede - In de editie van 
24 december is helaas een fout 
geslopen met betrekking tot de 
actie van Fleur die geld ophaalt 
voor ‘Bollenstreek for Life’ (zie 
ook www.bollenstreekforlife.com 
en www.opgevenisgeenoptie.nl) 
In de Heemsteder werd foutief 
melding gemaakt van 200,- die 
Fleur voor Kika opgehaald zou 
hebben tijdens de Kerstmarkt. 
Het betreft niet Kika maar dus de 
actie Bollenstreek for Life. Ook 
ging het niet om 200 euro maar 
liefst 347 euro.
Hieronder volgt de juiste bericht-
geving, met excuses van de re-
dactie.

Fleur heeft de bezoekers van 
tuincentrum Global Garden in 
Zwaanshoek op zondag 23 de-

cember gevraagd of men een 
bijdrage wilde doen voor Bol-
lenstreek for Life. De bezoekers 
hebben meer dan gul gegeven. 
De opbrengst van deze actie is 
maar liefst 
218,35 en komt volledig ten goe-
de aan het initiatief vanBollen-
streek for Life.
Elke gulle gever heeft van Fleur 
een door haar zelf gekocht 
beeldje gekregen. Mede dankzij 
de meer dan warme ontvangst 
door Mart en Conny Vester en 
het team van medewerkers van 
het tuincentrum aan de Ring-
vaart is dit een geweldige dag 
geweest. Ook speciale dank aan 
het team van het Tuincafe in Glo-
bal Garden voor de uitsteken-
de verzorging van de inwendi-
ge mens en de spontane mede-
werking aan Fleur haar 2e actie 
in zeer korte tijd.
Totaal kon er dus al 565,35 wor-
den bijgeschreven.

Verantwoord hardlopen 
kun je leren!

Heemstede – Het nieuwe jaar is begonnen en bij Brasse-
rie Sanz in de Jan van Goyenstraat wordt dat gevierd met 
een geheel nieuwe menukaart. Wat niet nieuw is, is dat de 
heerlijke gerechten een betaalbare prijs hebben. Kijk op de 
website voor de nieuwe menukaart: www.sanz.nl Natuur-
lijk serveert Sanz ook altijd nog het dagelijks wisselende 
3- en 6 gangen verrassingsmenu. Respectievelijk voor 25,- 
en 29,50 euro. Reserveren is gewenst. Sanz wenst u het al-
lerbeste in het nieuwe jaar. Brasserie SanzJan van Goyen-
straat 31, 2102 CA Heemstede, telefoon 023-5291892.

Nieuw jaar,
nieuwe kaart bij Sanz

Toch weer perspectief voor Cavex-schoorsteen

Realistisch
Verplaatsing van de schoor-
steen is weliswaar niet de ge-
droomde vorm van behoud, zo-
als de Vereniging erkent, maar 
is veel kansrijker dan behoud op 
de huidige plaats. Blijven strij-
den voor behoud op de huidi-
ge locatie zou tot grote plan-
schade leiden en is, bij het ont-
breken van een beschermende

monumentenstatus en met de 
reeds verleende sloopvergun-
ning, niet meer realistisch. Daar-
om geeft de Vereniging steun 
aan de verplaats-variant. Op 
de achtergrond speelt de hoop 
dat daarbij alsnog  ruimte ont-
staat voor ander behoudsal-
ternatieven, zoals behoud van 
de schoorsteen als ‘folly’ in de 
jachthaven. Dat zou een alterna-

tief kunnen zijn zonder bouwver-
traging en tegen lagere kosten. 

Bredere steun
Redding van de Cavex-schoor-
steen zou niet alleen betekenis 
hebben voor de stad, maar voor 
heel Nederland. Dit is een van de 
zeldzame en allerlaatste vierkan-
te fabrieksschoorstenen van ons 
land. Het plan voor verplaatsing, 
dat steun vindt in de Haarlemse 
gemeenteraad, geeft diverse be-
trokkenen bij het Haarlems erf-
goed weer nieuwe hoop. De Ver-
eniging Haerlem, De Stichting 
Fabrieksschoorstenen en Henk 
Vijn van Stichting De Hoeksteen, 
zien in dat verplaatsing een reële 
kans is tot behoud en omarmen 
dit alternatief.

Regio - Er is opeens goede hoop dat de met sloop bedreig-
de Cavex-schoorsteen in Haarlem toch behouden kan blij-
ven voor de stad. Voor behoud van de vierkante schoorsteen, 
uniek in zijn soort en een markante herinnering aan Haarlems 
industriële geschiedenis is steun gevonden in de Haarlemse 
gemeenteraad. De aanzet hiertoe werd gegeven door de D’66 
raadsleden Louise van Zetten en Evert de Iongh met een plan 
tot verplaatsing. De Historische Vereniging Haerlem onder-
steunt het initiatief van harte. 

Vuurwapen aangetroffen
Regio – De politie kreeg dins-
dagavond 26 december rond 
22.30 uur een melding dat in de 
Generaal Cronjéstraat in Haar-
lem twee mannen liepen waar-
van er één een harde klap op 
een geparkeerde auto gaf. Vlak 
daarna zou één van de man-
nen een vuurwapen in zijn han-
den hebben gehad. De poli-
tie kreeg een signalement door 

van het tweetal en gingen op 
zoek. De twee mannen werden 
op de Schoterweg gezien en 
aangehouden waarbij één van 
hen zich hevig verzette tegen 
zijn aanhouding. Bij één van de 
verdachten werd een vuurwa-
pen aangetroffen. De twee ver-
dachten, Haarlemmers van 28 
en 38 jaar oud, zijn ingesloten 
voor verhoor.

Hennep-aparatuur
Regio – De politie kreeg 27 de-
cember een melding van een 
mogelijke hennepkwekerij aan 
de Izaak Enschedeweg. De agen-
ten stelden een onderzoek in en 
troffen in het pand alleen nog de 
apparatuur aan. De politie heeft 
twee verdachten aangehouden, 
een 55-jarige Beverwijker en een 
55-jarige man uit Aerdenhout. Zij 
zijn ingesloten voor verhoor. De 
apparatuur is in beslag geno-
men. De zaak  wordt onderzocht.
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Henk en Germaine Pijpers trot-
se winnaars van het VEW-kussen 
tijdens de bingoavond.
    

VEW vult winterstop op 
met nevenactiviteiten
Heemstede - Nu het voetbal 
een aantal weken stilligt, heeft 
VEW enkele goed geslaagde ne-
venactiviteiten achter de rug. 
Onlangs was er een geslaagde 
wijnproeverij. Onder geanimeer-
de leiding van Ed de Boer van Vi-
nites werden leden en belang-
stellenden een 3-tal witte wijnen 
en een 5-tal rode wijnen voorge-
zet. Uiteraard kon hier door de 
50 aanwezigen weer uit geko-
zen worden. Eenieder draagt dan 
ook weer aan het gezond blijven 
van de club omdat elke verkoch-
te fles 1 euro voor de club ople-
verde. Voor kerst werd een work-
shop kerststukjes verzorgd. Dat 
deed Bloemisterij Harry. Ook or-

ganiseerde de club een bingo in 
de kantine. Er waren prachtige 
prijzen te winnen. Zo sponsor-
den vele bedrijven artikelen zo-
als een rondvaart door Haarlem, 
een dartkabinet, een shirt en bal 
van Manchester United, wijn, 
kerststerren en een radiogra-
fische bestuurbare helikopter. 
De familie Klaver was van deze 
avond de grote animator, die aan 
elkaar gepraat werd door Bert 
Romviel.  
Vandaag, woensdag 2 janua-
ri zijn er nog 2 activiteiten. VEW 
is voor het eerst weer voorzich-
tig met voetballen begonnen met 
het traditionele oliebollentoer-
nooi voor de jeugd van VEW. Dit 

alles kan natuurlijk niet zonder 
de inzet van vele vrijwilligers. ‘s 
Avonds om 19.30 uur is er dan in 
de VEW kantine de nieuwjaars-
receptie. Kijk op www.vewheem-
stede.nl voor meer informatie.

Figuurstudie van de Heem-
steedse kunstenaar Hans Elsas.

Stadsgezichten en meer in 
nieuwe tentoonstelling KNH
Regio – Kunstenaarsvereni-
ging KNH uit Haarlem begint 
het nieuwe jaar met een uitge-
breide tentoonstelling, waarin 
over diverse onderwerpen veel 
te zien is.
De opening is 6 januari om 
16.00 uur op het adres Ge-
dempte Herensingel 4, naast 
de Amsterdamse Poort. De ten-
toonstelling duurt tot 15 febru-
ari.
Onderwerpen zijn onder meer 
stadsgezichten met de Grote 
Kerk, het Teylermuseum en de 
Jopenkerk, landschappen met 
tot de essentie terug te bren-
gen bollenvelden, tekeningen 
analoog gestart en al of niet di-
gitaal verwerkt en meer.

St. Jozefparochie Bennebroek
Bennebroek – Diensten St. Jozefparochie Bennebroek:
wo. 2 januari  19.00 uur  Eucharistie, past. Verhaegh.
vr. 4 januari   9.00 uur  Eucharistie, past. Verhaegh.
                          
za. 5 januari  19.00 uur Eucharistie, past. Verhaegh. Ned. liederen
zo. 6 januari  10.30 uur Eucharistie, past. Verhaegh, Ned. liederen
wo. 9 januari  19.00 uur  Eucharistie, past. Hendriks.

Gratis taxatie op de verzamelbeurs
Iets van waarde in úw keukenla?
Regio - Op zondag 6 januari or-
ganiseert de Munten- en Postze-
gelOrganisatie (MPO) weer een 
verzamelbeurs met gratis taxa-
ties in Haarlem. Vele belangstel-

lenden, liefhebbers en geïnte-
resseerden zullen van 10.00 tot 
16.00 uur hun weg vinden naar 
Van der Valk Haarlem-Zuid, Toe-
kanweg 2. Hier worden die dag 

Heemstede - Al plannen voor de Kerstvakantie? Die duurt tot 
en met 6 januari. De Heemsteder en Dierenzaak Heems weten 
wel een leuke opdracht voor jou en je vriendje of vriendinne-
tje: maak een leuke foto van je huisdier (jij mag er ook op hoor) 
en mail deze naar de redactie: redactie@heemsteder.nl. Schrijf 
er ook bij hoe je huisdier heet, waarom je zo gesteld bent op 
het dier en vergeet je naam, leeftijd en adres niet. Inleveren kan 
tot en met zondg 6 januari. Wie weet wordt jouw foto uitgeko-
zen en gepubliceerd in de Heemsteder. En… win jij die leu-
ke prijs die Heems beschikbaar stelt: een waardebon van 20 
euro die je uit kan geven in de leuke en uitgebreide dierenwinkel 
aan de Kanaalweg 7. Ze hebben er alles voor je vissen, kat, hond, 
knaagdier en vogels. Succes! 

Heems Dierenfotowedstrijd
Win een waardebon met jouw 
creatieve of lieve dierenfoto!

vele duizenden munten, post-
zegels en bankbiljetten uit bin-
nen – en buitenland aangebo-
den. U vindt hier munten van-
af de Grieks/Romeinse periode 
t/m de nieuwste euro’s, postze-
gels vanaf de allereerste uit 1852 
en bankbiljetten in alle soorten 
en maten.

Gratis taxatie
Tevens kan men op deze dag 
munten, postzegels, bankbiljet-
ten en oude ansichtkaarten gra-
tis laten taxeren. U weet het vaak 
niet maar ook in úw keukenla 
kan iets van behoorlijke waar-
de liggen. Neem gerust uw spul-
len mee en wie weet bezit u een 
kostbaar stuk!

Cabaret en kamermuziek in Het Oude Slot
Heemstede – Anne van Veen 
treedt woensdag 9 januari op 
in Het Oude Slot. De aanvang is 
20.15 uur. Ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang 
bedraagt 17,- / 15,-.mReserve-
ren: www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626. 

Anne van Veen presenteert haar 
gloednieuwe en spannende the-
atervoorstelling ‘Tegengif’.
Vlak voor de première van haar 
nieuwe programma komt Anne 
van Veen in het Oude Slot laten 

zien dat zij uit het zuiverste artis-
tieke hout gesneden is. In Tegen-
gif daagt ze ons uit om de ver-
trouwde patronen los te laten en 
buiten de lijnen te denken. Met 
zang, sketch, een typetje en alles 
wat ze verder heeft bedacht om 
ons te overtuigen.  
Op dinsdag 15 januari opnieuw 
een voorstelling in Het Oude Slot. 
Dan van Daria van den Bercken, 
die kamermuziek brengt op de 
piano. Aanvang is 20.15 uur. Lo-
catie: Het Oude Slot, ingang aan 
de Ringvaartlaan, Heemstede. 
Toegang: 19,50 / 17,50 euro.
Reserveren:  www.podiumoude-
slot.nl of 06-13133626.

Programma  Händel, Suite in d-
klein, Suite in F, Menuet in g-
klein, Chaconne in G; Scarlatti, 
3 sonates; Beethoven, Sonate in 
As-groot op.110                            
Niets is Daria van den Bercken 
te gek om haar passie met de 
wereld te delen. Spelend op de 
vliegende vleugel dwars door de 
stad, torenhoog in de lucht zwe-
vend boven een duizendkoppig 
publiek in Sao Paulo of op een 
TEDX bijeenkomst in de Am-
sterdamse Schouwburg. Wat zij 
speelt? Händel! De CD is een hit 
en terecht. De suites op de piano 
blijken vitaal en verrassend.

Anne van Veen (foto: Julia de 
Boer, www.juliadeboer.com).

Daria van den Bercken.

Bril gevonden
Heemstede -  Van is de-
ze bruine bril? Mist één poot. 
Merk onbekend. Gevonden op 
de Camplaan. Reacties naar 
023-8200170.
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Samen Eten 
Voor deze eerste Samen Eten maaltijd van 2013 
verzorgen de koks van Bosbeek voor een heer-
lijk menu! De keuze van de kok is: een rijkge-
vulde erwtensoep, stokbrood met jong belegen 
kaas, roggebrood met spek en het dessert is 
pannenkoek met appel en stroop. 
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 drankjes en het 
geheel wordt afgesloten met een kopje koffi e of 
thee en dat allemaal voor 10,00.
Dinsdag 29 januari vanaf 12.30 uur wordt u 
welkom geheten door de gastvrouwen van Wel-
zijn Ouderen Heemstede. 
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie.

Alzheimercafé
Dinsdag 15 januari  is er weer een Alzheimer-
café, georganiseerd door Alzheimer Nederland, 
Zuid-Kennemerland.  Het thema van deze avond 
is ‘Samen op vakantie, wat zijn de mogelijkhe-
den’.
Vakanties zijn belangrijk om de dagelijks sleur 
te doorbreken en eens even bij te komen. Wel-

ke mogelijkheden zijn er als je partner demen-
tie heeft.
U bent van harte welkom bij WOH. Het pro-
gramma begint om 19.30 uur maar vanaf 19.00 
staat de koffi e voor u klaar.

Themabijeenkomst  ‘Opa’s en oma’s van nu’
Grootouderschap is  
een mijlpaal in de le-
vensloop voor het me-
rendeel van de oude-
ren. De snel veran-
derende samenleving 
vraagt veel van men-
sen: van kleinkind tot grootouder. Hoe gaan wij 
om met de veranderende vraag? Wat zijn de 
verwachtingen van de grootouders ten opzichte 
van hun kinderen en kleinkinderen en wat wordt 
van de grootouders verwacht. Het grootouder-
schap is een feest maar kent ook zijn dilemma’s. 
Ga je voor de fun? of wil je mee verantwoorde-
lijk zijn voor de opvoeding van je kleinkinderen.  
Marga Schiet, schrijfster van o.a. het boek 
‘Opa’s en oma’s van nu’, geeft een lezing en leest 
beeldende stukjes voor uit haar boek. Na haar 
lezing is er gelegenheid om verschillende the-
ma’s in kleine groepjes met elkaar te bespreken.
U bent welkom voor deze themabijeenkomst op 

dinsdag 22 januari 2013 vanaf 13.30 uur in de 
Pauwehof, Achterweg 19 in Heemstede.
Vooraf zijn kaartjes á 3,50 (inclusief koffi e/
thee) te verkrijgen bij WOH.
De bijeenkomst wordt georganiseerd door WOH, 
Pauwehof en Casca. Voor informatie of  reser-
veren  belt u met WOH.  

Dagcentrum Lieven de Key
Op maandag, donderdag en vrijdag is bij Wel-
zijn Ouderen Heemstede een gezellig dagcen-
trum voor ouderen. Om 10.00 uur staat de koffi e 
klaar, er wordt gezamenlijk een warme maaltijd 
gegeten en de middag wordt afgesloten met een 
kopje thee of koffi e. Wij vragen vrijwilligers die 
een ochtend en/of middag de beroepskracht wil 
komen helpen. Belangstellenden kunnen contact 
opnemen met Miny Schrotenboer, telefoonnum-
mer 023-528 85 10, op maandag, donderdag en 
vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur.

De bus van WOH
De vrijwillige chauffeurs van de KO-Bus zoe-
ken nog een collega! Geïnteresseerden kunnen 
bellen naar nummer 023- 528 85 10 en dan vra-
gen naar Willie Chermin.

Meer info: www.welzijnouderenheemstede.nl.

Samen Eten 
Voor deze eerste Samen Eten maaltijd van 2013 

Heemstede- De informatie voor deze rubriek 

wordt verzorgd door de stichting Welzijn

Ouderen Heemstede (WOH).
Lieven de Keylaan 24, Heemstede, telefoon 

023-528 85 10 op maandag t/m donder-

dag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van

09.00-13.00 uur. 

Seniorennieuws Heemstede

Zuid-Afrikaanse en modische vrouwen
Heemstede - Van 7 januari tot 
en met 3 maart 2013 exposeert 
Annelie Versteeg haar acryl-
schilderijen van Zuid-Afrikaanse 
en modische vrouwen van nu in 
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De ten-
toonstelling is gratis te bezoeken
tijdens openingsuren van de
bibliotheek.

Annelie Versteeg
Annelie Versteeg is schilderes en
illustrator. Zij volgde de opleiding 
aan de Academie voor Kunst en 
Industrie in Enschede in de rich-
ting mode. Zij werkte kort in 
Groningen als ontwerpster bij 
een mantelfabriek, later in Am-
sterdam op de mode-redactie 
van Margriet weekblad. Daar-
na maakte zij voor tal van bladen 
illustraties, zoals voor Ariadne, 
Tuinieren, Nouveau, Knipmode 

en het blad van de Nederland-
se Vereniging voor Makelaars.
Hiervan zijn voorbeelden te vin-
den op de expositie.

Afrikaanse vrouwen en
modieuze vrouwen van nu
In Zuid-Afrika werd zij gegrepen
door de kracht van veel Afri-
kaanse vrouwen. Ook schildert 
zij modieuze vrouwen van nú, 
óók sterke vrouwen dus, maar 
vanuit een ander perspectief. Het
combineren van beiden is voor 
haar een uitdaging. Haar laat-
ste bezoek aan Zuid-Afrika in-
spireerde haar mannen en vrou-
wen in traditionele klederdrach-
ten te schilderen.

Eerdere exposities
Annelie Versteeg exposeer-
de eerder in de Ontmoetings-
kerk, de Oosterkerk, Zorgcentra 

Boerhaave, Schalkweide en Zui-
derhout, Bridgecentrum GSV in 
Heemstede, Kunstfabriek Heem-
stede en Bloedbank Sanquin.
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Roer jij graag in de pannetjes?
Kook- en bakclubs voor de jeugd
Heemstede - Help jij al graag 
met koken en bakken? Dan is 
deze club voor kinderen van 6 – 
8 jaar vast wat voor jou. We ma-
ken allerlei lekkere hapjes. De 
kook- en bakclub (6-8 jaar) start 
op dinsdag 15 januari van 15.45 
tot 17.15 uur. Je kunt je nu al op-
geven en straks lekkere dingen 
maken voor mama en/of papa!
De kook- en bakclub voor de ou-
dere groep (8-12 jaar) gaat al-
lerlei lekkere gerechtjes berei-
den, zoals soep, pizza`s, koek-
jes, broodjes en taarten! Alle re-
cepten krijg je mee in een han-
dige map, zodat je ook thuis 
kunt koken en bakken. De laat-
ste middag nodigen we de ou-
ders uit voor een gezellige re-

ceptie. Natuurlijk wordt er van 
al het zelfgemaakte lekkers ge-
proefd! De kook- en bakclub (8-
12 jaar) start op woensdag 16 
januari van 15.15 tot 16.45 uur. 
Geef je snel op! Voor beide clubs 
mogen de kinderen een (koek)
trommel meenemen om de ge-
rechten mee naar huis te ne-
men. De kook- en bakclubs 
zijn bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Opge-
ven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9.00 en 1.00 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of
via www.casca-cursus.info.

Waag opent nieuwe jaar met Turkse kunstenaars
Regio - Het jaar 2012 stond lan-
delijk in het teken van de viering 
van 400 jaar samenwerking tus-
sen Turkije en Nederland. Gedu-
rende het afgelopen jaar hebben 
leden van KZOD tezamen met 
in Nederland verblijvende Turk-
se beeldende kunstenaars geëx-
poseerd in onder meer Haarlem 
(de Waag, de Philharmonie en de 
Kloostergangen), in Den Haag 
(het Haags Historisch Museum) 
en in Turkije (het Stedelijk Muse-
um in Eskisehir en het Cultureel 
Centrum in Emirdag). Als afslui-
ting exposeren 6 Turkse kunste-
naars woonachtig in Emirdag en 
6 KZOD leden uit de regio Haar-
lem tijdens de maand januari ge-

zamelijk in Haarlem en wel in De 
Waag en in het Cultureel Cen-
trum Selimiye in Parkwijk.
Thema van deze tentoonstel-
ling is ‘Terugkomst – Herkomst’ 
waarbij de Nederlandse kunste-
naars zich afgelopen najaar met 
name door hun verblijf in Cen-
traal Anatolie hebben laten in-
spireren. Van de Turkse expo-
santen zijn Ozkan Akgun en Ad-
nan Durmaz beiden geintrigeerd 
door menselijke vormen en ge-
zichten die zij veelal  situeren 
in een vervreemdende omge-
ving. Bij Nimet Civrilli en Muhar-
rem Tektas spelen familieban-
den een duidelijke rol waarbij 
Tektas vooral het accent legt op 

thema’s als vrede en verbroede-
ring. Ismail Yigit toont het Turkse 
landschap in al z’n glorie terwijl 
Semsettin Edeer met een lichte 
toets zwermen vogels schildert. 
Met name geinspireerd door de 
plaats Emirdag zijn Ria van Koot-
en (‘rust en veel lila-kleuren’), 
Leo van Velzen (‘lemen huizen 
van vroeger’) en Connie Vlasveld 
(‘de markt met al z’n bedrijvig-
heid’) Afke Spaargaren brengt 
met haar tegelplateau een ode 
aan de 17 meter Midaswand in 
het dorp Yazilikaya terwijl Ste-
ven Blad en Jacqueline van Ros-
malen in een ‘gesamtkunstwerk’ 
met als titel Kaya’s Fire hun in-
druk weergeven van een ou-

de koperslagerij. Extra gast An-
neloes Groot geeft middels haar 
aquarellen een sfeervol beeld 
van de bezochte plaatsen.  
De werken van deze 13 beelden-
de kunstenaars zijn te bezichti-
gen vanaf donderdag 3 januari 

tot en met zondag 20 januari in 
Galerie De Waag – Spaarne 30 te 
Haarlem. 
Openingstijden: donderdag t/m 
zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
De feestelijke opening door 
Bernt Schneiders (burgemees-
ter van Haarlem) vindt komen-
de zondag 6 januari om 16.00 
uur tijdens de Nieuwjaarsrecep-
tie plaats. Hieraan voorafgaand 
treedt vanaf 14.00 tot 16.00 uur 
het humoristische muzikale duo 
Lady Charity op in de Cultuur-
tempel aan de Gedempte Ou-
de Gracht 88-94 (van Duivenbo-
den) te Haarlem alwaar tot eind 
januari een uitgebreide KZOD-
ledenexpositie gratis te bezich-
tigen valt (zie ook: www.kzod.nl 
en www.art-boulevard.nl).

Adnan Durmaz.



Regio - Op een uiterst sfeervolle 
– en nieuwe – locatie ‘De Blau-
we Baronnen’ in Haarlem ont-
vangt The Bride Side aanstaan-
de bruiden in een intieme setting 
om prachtige collecties bruids-
japonnen te komen bekijken en 
passen. De nieuwe zaak werkt 
uitsluitend op afspraak. Op die 
manier krijgen de bruiden alle 
tijd en aandacht om het passen 
van bruidsjurken zo prettig mo-
gelijk te laten verlopen en aan al 
hun wensen tegemoet te komen. 
Bij The Bride Side kun je de af-
spraak zelfs maken in het week-
end of in de avonduren!
Er zijn schitterende japonnen bij 
The Bride Side van de The Spo-

sa Group uit Frankrijk. Hieronder 
vallen de merken Divina Sposa, 
Miss Kelly, Kelly Star, Miss Pa-
ris, Collectors by Miss Kelly en 
Just4You. Onder de uitgebreide 
collecties japonnen vind je alle 
denkbare stijlen: kort, wijd, strak, 
druk, romantisch, modern, ge-
kleurd en meer. De bruidsjapon-
nen zijn verkrijgbaar vanaf maat 
32 tot en met maat 60. Verder is 
het prettig te weten dat e prijzen 
inclusief vermaakkosten zijn, dus 
geen verrassingen achteraf.

Bij The Bride Side kun je ook 
terecht voor de outfi t van de 
bruidsmeisjes. Schattige jurk-
jes met bijpassende accessoi-

res maken ook van de allerklein-
sten een mini-bruid. Jurkjes voor 
meisjes vanaf 2 jaar tot de leef-
tijd van 11 jaar verkrijgbaar in 
diverse kleuren. De uitgebrei-
de lijn van accessoires, lingerie 
en schoenen maken iedere bruid 
een compleet ‘plaatje’!

The Bride Side: Tapperweg 14-
34, 2031 EV Haarlem. Telefoon: 
023-6201206. Kijk ook op:
www.thebrideside.nl.

Heemstede – Bijna uniek te-
genwoordig: een kledingzaak 
die maar liefst 55 jaar oud is! Dit 
is een respectabele leeftijd en hij 
behoort toe aan De Lord Mode. 
De winkel is te vinden op de Bin-
nenweg 97-101 waar mooie da-
mes-, heren- en kinderkleding 
van fi jne merken te koop is. In-
springen op mode, veranderen-
de tijd en slimme zetten maken. 
Dat nu doet eigenaresse Moni-
que Reijnen. Zij kiest vanaf he-
den voor alleen dames- en he-
renkleding en dus geen kinder-
kleding meer. De ruimte die de 
kinderkleding inneemt wordt 
straks helemaal omgetoverd tot 

Superdrystore voor dames en 
heren! Op alle kleding voor kin-
deren krijgt u maar liefst een 
korting van 40%! De stap om 
geen kinderkleding meer te ver-
kopen is tweeledig: er wordt 
vaak voor de allerkleinsten ge-
kozen voor minder duurzame en 
goedkope kleding. Dus de vraag 
wordt minder. Daarnaast neemt 
het wel winkelruimte in beslag 
dus wanneer deze tak wegvalt, 
is er meer ruimte om dames- en 
herenkleding te verkopen. De 
keuze is dus niet snel maar wel 
goed doordacht gemaakt.
Jongens en meisjes vanaf 12 jaar 
kunnen trouwens wel gewoon bij 

De Lord shoppen. Zij passen dan 
al extra small van het geweldige 
merk ‘Superdry’. “Superdry is he-
lemaal hot”, vertelt Monique. “Er 
is een collectie voor een ruim 
publiek, jassen, broeken, truien, 
vesten, shirts… echt voor jong 
en oud(er).” Ze vertelt dat het 
merk beantwoordt aan de mode 
van vandaag de dag.
Het kopen van nieuwe kleding is 
niet meer wat het vroeger was. 
Ging men vroeger op zoek naar 
een broek; nu wil de hedendaag-
se man of vrouw liever een com-
pleet plaatje. Dus met bijpassend 
shirt, vest of trui. Hoewel de Ne-
derlanders in verhouding tot bij-
voorbeeld de Italianen minder 
geld uitgeven aan kleding, wil-
len ze er natuurlijk wel goed bij 
lopen. Modisch en verzorgd. Ga 
dan naar De Lord, want het merk 
Superdry zal je zeker bevallen. 
Of je nu 15 of 45 bent, je blijft 
er goed uitzien met Superdry. De 
Lord voert ook andere merken, 
zoals Tommy Hilfi ger. De col-
lecties worden viermaal per jaar 
ververst dus elk seizoen zijn er 
nieuwe, leuke items.
Straks dus alleen voor dames en 
heren. Kindermode is er nú nog, 
maar wees snel want met die ho-
ge korting van 40%...! 
 
De Lord Mode, Binnenweg 97-
101, telefoon: 023-5282885.
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Groenste reisbureau
Heemstede – Arke Heemstede heeft de Groene Palm Award 
gekregen en is uitgeroepen tot het groenste eigen reis-
bureau van TUI Nederland. Het bureau heeft veel ‘groe-
ne accommodaties’ voor hun klanten geboekt. Dit zijn mi-
lieuvriendelijke accommodaties die vergaande maatrege-
len nemen in het bewust omgaan met water, energie en af-
val. De medewerkers van Arke Heemstede adviseren hun
klanten actief over duurzaam toerisme en informeren over 
duurzame vakantiemogelijkheden. 

Curling in winterwonderland
Heemstede - Vrijdag 4 januari 
organiseert Sportservice Heem-
stede-Zandvoort in samenwer-
king met  de Nederlandse Cur-
lingbond,  Zandvoort Actief  en 
winterwonderland Zandvoort 
een curlingtoernooi op de ijs-
baan  in  Zandvoort. Diverse 
teams uit Zandvoort zullen hier 
strijden om de felbegeerde Cur-
ling Cup en jij kunt er bij zijn! In-
schrijven is nog steeds mogelijk.
Vrijdag 4 januari a.s. wordt de ijs-
baan extra glad gemaakt, de be-
zems uit de kast gehaald en de 
mouwen opgestroopt voor één 
missie, het uitreiken van de 1e 
Curling Cup te Zandvoort! Het 
toernooi begint om 19 uur en zal 
om 22 uur eindigen met de prijs-
uitreiking. 

Wat is curling? 
“Dat is toch dat spel met die 
schijven over het ijs? Een soort 
jeu de boules op de ijsbaan?” 
hoor je vaak zeggen. Een cur-
lingwedstrijd wordt gespeeld 

door twee teams van vier spe-
lers. Elke speler gooit per end 
(ronde) twee stenen. In totaal 
worden dus zestien stenen ge-
schoven over het ijs, om en om 
door beide teams. Door de hand-
le (het handvat) op de steen een 
kleine draai naar links of rechts 
te geven bij het gooien, krijgt de 
steen zijn curl. Een team wint het 
spel als hun stenen dichter bij 
het ‘huis’, een soort bulseye op 
het ijs, komen te liggen dan de 
stenen van de tegenstander.

Aanmelden
Lijkt het je leuk om mee te 
doen en ben je 16 jaar of ouder, 
schroom dan niet en meld je aan 
via de website van Zandvoort 
Actief. Aanmelden kan indivi-
dueel of per team (max. 5 pers). 
Deelname aan het curling toer-
nooi is geheel gratis. Meer infor-
matie over Zandvoort Actief en/
of het digitale inschrijfformu-
lier vind u op www.zandvoort-
actief.nl.

Dienst Cruquius
Regio - Op zondag 6 januari om 
15.00 uur is er een viering op de 
Cruquiushoeve in gebouw de 
Rank met ds Hetty van Galen.Superdry vervangt de

kinderafdeling bij De Lord Mode PKN Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Ge-
meente Bennebroek (PKN), Bin-
nenweg 67 Bennebroek houdt 
een dienst op zondag 6 janua-
ri om 10 uur met ds. J. de Goei 
uit Amersfoort. Koffi edrinken na 
de dienst.

Dienst in 
Spaarne

Regio - Zondag 6 januari om 
10.00 uur vindt in de kerkzaal 
in het Spaarne Ziekenhuis een 
kerkdienst plaats (Driekonin-
gen). Voorganger is pastor Alie 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door de cantores Loes en 
Theo Braak-Pedroli en organist 
Ab Loof (avondmaalviering).

Dienst PKN 
Heemstede

Heemstede – Zondag 6 janu-
ari houdt de Protestantse ge-
meente Heemstede dienst in de 
Pinksterkerk met ds. P.I.C. Terp-
stra. Het betreft een gezamenlij-
ke dienst, die om 10.00 uur start.

Nieuw in Haarlem: 
bruidsmodezaak The Bride Side
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met 6 januari
• Schilderijen van Mayam-
ba in bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1.

7 januari t/m 3 maart
• Expositie in de bibliotheek 
Heemstede van Annelie 
Versteeg: acryl-schilderijen 
Zuid-Afrikaanse en modi-
sche vrouwen van nu. Gratis 
te bezichtigen. Voor meer info: 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Tot en met 24 januari
• Expositie in raadhuis van 
Heemstede met werk van 
beeldhouwer Guus Coene. 
Openingstijden: maandag t/m 
donderdag van 8.30 - 17.00 
uur en op vrijdag van 8.30 - 
13.00 uur.

T/m 31 januari
• Fred Rosenhart exposeert 
in Burgerzaal van het Raad-
huis Heemstede. Schilderijen 
met een verhaal.

Tot en met 5 februari
• Expositie glaskunst en 
acrylverf - Two to tango 
in voormalig gemeentehuis 
Bennebroek 5, Bennebroek.  
Werkdagen: 8.30 – 12.30 uur, 
woensdag 13.30 – 16.30 uur.

Kinderactiviteiten
Zondag 27 januari
• Familievoorstelling: Rood 
Verlangen, ‘Nachtegaal’ – 

Agenda
Cultuur naar het sprookje van Hans 

Christiaan Andersen, aan-
vang 12.00 uur. Het Oude Slot, 
Ingang Ringvaartlaan, Heem-
stede. Meer info: www.podi-
umoudeslot.nl.

Lezingen
Vrijdag 4 januari
• Koninklijk Theater Carré 
bestaat 125 jaar. Hein Jens, 
tot vorig jaar directeur van 
Carré geeft in het Tref-
puntcafé een inkijkje in dit 
fameuze circustheater. 
Vanaf 20.00 uur. Akonieten-
plein, Bennebroek.

Woensdag 9 januari
• Lezing ‘de natuur en het 
tekenboek’ bij Casca de Lui-
fel, 9.30-12.00 uur. Opgave: 
023-5483828. www.casca.nl.

Muziek
Zondag 6 januari
• Kamermuziek: Laureaten 
Prinses Christina Concours 
(uitverkocht). Ontvangst 
11.15 uur, aanvang 12.00 uur. 
Het Oude Slot, ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Meer 
informatie: www.podiumou-
deslot.nl.

Dinsdag 15 januari
• Kamermuziek: Daria van 
den Bercken, ‘Händel on 
the piano’, aanvang 20.15 uur. 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Meer 
informatie: www.podiumou-
deslot.nl.

Woensdag 30 januari
• Jazz: TBA Trio: Anne Guus 
Teerhuis – piano, Tobias 
Nijboer – bas, Bobby Pe-
trov, drums, aanvang 20.15 
uur. Het Oude Slot, Ingang 
Ringvaartlaan, Heemstede.
Meer informatie: www.podi-
umoudeslot.nl.

Theater
Woensdag 9 januari
• Cabaret: Anne van Veen, 
‘Tegengif’, aanvang 20.15 uur. 
Het Oude Slot, ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede. Meer 
informatie: www.podiumou-
deslot.nl.

Zondag 27 januari
• Cinefile matinée: Joyce 
Roodnat, ‘Commedia all’italia’, 
aanvang 15.00 uur. Arrange-
ment met maaltijd en filmver-
toning ‘Gianni e le donne’. Het 
Oude Slot, Ingang Ringvaart-
laan, Heemstede. Meer info: 
www.podiumoudeslot.nl.

Diversen
Dinsdag 8 januari
• Nieuwjaarsborrel vetera-
nen in de ‘Eerste Aanleg’. U 
kunt het glas heffen samen 
met andere veteranen op het 
nieuwe jaar.
Aanvang: 16.00 uur.

Regio
Exposities

Tot en met januari
• Werk van de leden van 
kunstenaarsvereniging 
KZOD in de Cultuurtempel bij 
Van Duivenboden aan de Ge-
dempte Oude Gracht.
Informatie: www.kzod.nl.

3 januari t/m 20 januari
• Nieuwe expositie in De 
Waag, Spaarne 30 Haarlem. 
Thema ‘Terugkomst – Her-
komst’, met Turkse en Ne-
derlandse deelname expo-
santen. Meer info op: www.
kzod.nl.

Tot 5 januari 
• Expositie Haarlemse 
Kunstkring in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstaat 32 
te Haarlem. De tentoonstel-
ling heeft als thema Hoe ver-
schillend kan roze zijn?! en is 
een van de laatste activiteiten 
van Haarlem Roze Stad 2012. 
Werken van Saskia Minoli, 
Coby Schonenberg en Luna 
Meis zijn gratis te bezichtigen 
tijdens openingsuren van de 
Bibliotheek.
Informatie: www.bibliotheek-
haarlem.nl.

6 januari t/m 15 februari
• Tentoonstelling KNH op 
adres Gedempte Herensingel 
4, Haarlem. Opening 6/1 om 
16.00 uur. O.a. Stadsgezichten 
en bollenvelden. Figuurstudie 
van de Heemsteedse kunste-
naar Hans Elsas.

13 januari t/m 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-
ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifiek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, films, installaties 
en sculpturen.
Open: donderdag t/m zondag 
12.00 - 17.00 uur. Informatie:| 
023 551 84 32 | www.37pk.nl.

Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een ten-
toonstelling over sekse en 
identiteit in Het Dolhuys, 
Schotersingel 2 in Haarlem. 
Info: www.hetdolhuys.nl.

Tot en met 19 mei
• Anton Heyboer in Histo-
risch Museum Haarlem, Groot 
Heiligland 47.

Excursies
Dinsdag 8 januari
• Spannende avondexcur-
sie ‘bosuilen’ met de bos-
wachter Jeroen Engelhart 
van 19.00-20.30 uur op bui-
tenplaats Leyduin.
Aanmelden noodzakelijk, via 
www.gaatumee.nl.

Jonge bosuilen (fotograaf: Ger 
Tik).

Bel voor bijzonderheden 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren). Deelname: 6,50, Be-
schermers van Landschap 
Noord-Holland betalen 3,50 
en kinderen tot 12 jaar 3,50, 
van Beschermers 2,50.
Verzamelen op het parkeerter-
rein van Leyduin aan de Man-
padslaan 1, Vogelenzang. Volg 
de Leidsevaartweg en neem 
de afslag over het spoor.

Zaterdag 12 januari
• Excursie ‘vogels’ in de 
duinen. Ingang Oase Voge-
lenzangseweg, vanaf 10.30 
uur. Geen kosten, wel toe-
gangskaart duingebied. In-
fo: ivn.nl/afdeling/zuid-kenne-
merland/activiteiten.

Grote zaagbek (foto Loes Be-
lovics).

Lezingen
Maandag 7 januari 
• Groei & Bloei presenta-
tie ‘Bomen voor kleine(re) 
tuinen’ om 20.00 uur. Loca-
tie: De Blinkert, zaal De Duin-
pan, Rockaertshof 66, Haar-
lem. Gratis entree.

Dinsdag 15 januari
• Lezing in Bibliotheek 
Haarlem Centrum ‘Orde in 
de Chaos’. Van 20.00 – 22.00 
uur. Binnenhuisadviseur Nina 
Elshof vertelt hoe je grip kan 
krijgen op rommel in je huis 
en wanorde in je leven. Loca-
tie: Gasthuisstraat 32 te Haar-
lem. Toegang 5,- voor leden; 
niet-leden betalen 7,50 euro.
Info: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl. Aanmelden 
kan via 023 - 511 53 00. 

Muziek
Zaterdag 5 januari
• Het Van Baerle Trio speelt 
om 20.15 uur in Museum de 
Cruquius:
- Saint-Saëns - Pianotrio op. 18
- Frank Martin - Trio sur des 
melodies populaires irlan- 
daises
- Van Beethoven - Pianotrio in 
Bes gr.t. op. 97 (Aartshertog-
trio)
Kaarten via www.Cruquius-
Concerten.nl of via de kassa 
van schouwburg de Meerse 
023 - 5563707. Toegang: 21,-. 

Zondag 6 januari
• Belcanto uitvoering 
Dieuwke Aalbers, begeleid 
door Lodewijk Crommelin 
op de vleugel. Locatie: Zij-
lweg 1 in Haarlem, Sociëteit 
Vereeniging. Aanvang: 12.30 
uur, zaal open vanaf 11.45 uur. 
Einde concert ± 14.30! Ad-
viesprijs 10,-. Kinderen gratis 
toegang.

Zondag 13 januari
• Nieuwjaarsconcert Haar-
lemmer Olie o.l.v. Leny van 
Schaik. Aanvang 15.30 uur in 
de Groenmarktkerk. Nieuwe 
Groenmarkt 12, Haarlem. Toe-
gang gratis. Deurcollecte aan-
wezig.

Zondag 20 januari
• ‘Lieder am Klavier’. Vo-
caal ensemble ‘Multiple 
Voice’ in de doopsgezin-
de kerk, aan de Frankestraat 
24 Haarlem. Aanvang: 15.00 
uur. Entree 17,50 euro (CJP/U-
Pas/12-/65+ en voorverkoop: 
15,00 euro, via koorleden of 
via kaartverkoop@multiple-
voice.nl. Meer info op www.
multiplevoice.nl.

Theater
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglentier 
speelt het toneelstuk ‘Na 
de Vrede’. Het stuk is ge-
baseerd op oorlogsverha-
len van Gerhard Ahlers, oud-
penningmeester van Thea-
tergroep Eglentier en vader 
van de auteur. Speeldata: 18 
(première), 19 en 20 januari. 
Aanvang 20.15 uur in Theater 
Nieuw Vredenhof, Van Olden-
barneveltlaan 17 te Haarlem. 
Kaarten 15,- euro per stuk 
via www.eglentier.nl of 023-
531 31 15 (bestellen is ge-
wenst).

Diversen
Zondag 6 januari
• Van 10.00 tot 16.00 uur ver-
zamelbeurs met gratis 
taxaties in het Van der Valk 
hotel Haarlem-Zuid, Toekan-
weg 2, Haarlem.
Inlichtingen: 030-6063944 / 
www.mpo.nl.

Dinsdag 8 januari 
• Middag over lachyoga bij 
NvVH/vrouwennetwerk. Aan-
vang: 14.00 uur. Locatie De 
Herberg, Westerhoutpark 46 
te Haarlem. Voor de leden van 
NvVH-Vrouwennetwerk is de 
toegang gratis. Introducés be-
talen 2,50 entree.
Meer info: www.nvvh.nl.



Regio - Groei & Bloei Zuid-
Kennemerland begint het tuin-
jaar met een lezing van Wou-
ter Kromhout. Hij gaat vertel-
len over bomen en stamboom-
pjes die geschikt zijn voor aan-
plant in de kleinere siertuin. Het 
blijkt dat er nog veel onbekende 
soorten en selecties zijn, pas ge-
introduceerd of al reeds lang in 
het sortiment, die voor dergelijke 
tuinen geschikt zijn. Door mid-
del van beeldmateriaal zal hij de 
bomen bespreken en duidelijk 
maken hoe u ze kunt toepassen. 
‘Hoogte’ in de tuin is belangrijk. 
De snoei, grondsoort, hoeveel-
heid zon en meer wordt bespro-
ken en… vragen staat vrij. Wou-
ter Kromhout werkte als dendro-
loog en sortimentsvernieuwer bij 
de Darthuizer Boomkwekerijen 
in Leersum. Lokatie: De Blinkert, 
zaal De Duinpan, Rockaertshof 
66 te Haarlem. Entree: gratis.
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Rabobank schenkt 20.150 euro  
voor Oncologiecentrum Spaarne
Regio - Het Coöperatiefonds 
van Rabobank Regio Schip-
hol heeft een bedrag 20.150 eu-
ro geschonken aan het Spaarne 
Ziekenhuis Hoofddorp voor de 
nieuwbouw. Het bedrag wordt 
gebruikt als bijdrage voor de in-
richting van de huiskamer van 
het nieuwe Oncologiecentrum 
dat in maart 2013 wordt ge-
opend. 
“We zijn heel blij met deze mooie 
gift”, zegt Jolanda Schrama, in-

ternist hemato-oncoloog. “Hier-
door kunnen we de huiskamer, 
waar patiënten samen met hun 
familie straks even bij kunnen 
komen na hun behandeling, nog 
comfortabeler en sfeervoller in-
richten. Chemotherapie is vaak 
onderdeel van de behandeling. 
Voor patiënten is deze behan-
deling erg zwaar. Om dit toch zo 
aangenaam mogelijk te maken 
hebben we een huiskamer laten 
ontwerpen met ruimte voor pri-

vacy en tegelijkertijd veel licht en 
overzicht.”

In het Oncologiecentrum brengt 
het Spaarne Ziekenhuis alle zorg 
en deskundigheid rondom kan-
ker bij  elkaar. Patiënten kun-
nen hier straks terecht voor on-
derzoek, het stellen van de diag-
nose, behandeling maar ook na-
zorg. In de nieuwbouw komt ook 
een nevenvestiging Radiothera-
pie van het Antoni van Leeuwen-
hoek Ziekenhuis. Daar kunnen 
mensen met kanker bestraald 
worden. Dit betekent voor onze 
patiënten deskundige zorg, da-
gelijks en dichtbij huis.

Gemengd koor Haarlemmerolie 
presenteert Nieuwjaarsconcert
Regio - Het gemengd koor ’ 
Haarlemmer Olie’ zingt op zon-
dag 13 januari 2013 het nieuwe 
jaar in.
Op het programma staat een 
keuze uit het  repertoire van het 
koor, waaronder liederen van 
Bach, Purcell en Kodály en liede-
ren uit diverse landen.
Het koor bestaat uit 100 leden 
en wordt geleid door de beken-
de Haarlemse dirigent Leny van 
Schaik.  Het publiek wordt, zoals 
gewoonlijk, ook weer betrokken 
bij het concert. 
Het concert wordt gegeven in de 
Groenmarktkerk, Nieuwe Groen-
markt 12 te Haarlem en de aan-

vang is 15.30 uur. De toegang is 
gratis maar een bijdrage aan de 
collecte bij de uitgang wordt wel 
op prijs gesteld.
Na afloop is er gelegenheid om 
wat na te praten onder het genot 
van een drankje.

Leny van Schaik.Foto: Jaap Pop.

Vakantieouders gezocht 
voor Europa Kinderhulp
Regio - Een nieuw jaar staat 
voor de deur. Tijd voor goede 
voornemens. Heeft u weleens 
nagedacht om vakantieouder te 
worden? Nodig een kwetsbaar 
kind uit voor een korte vakan-
tie en meld u aan als vakantie-
ouder/gezin. Het gaat om kin-
deren die opgroeien in moeilij-
ke gezinssituaties. Deze kinde-
ren willen graag even op adem 
komen en zij mogen ervaren hoe 
het in een andere gezin gaat. 
Voor u een uitdaging waarmee u 
het verschil kan maken voor een 
kind. 
U heeft de mogelijkheid iets voor 
een kwetsbaar kind te doen. No-
dig een kind uit voor ruim twee 

weken. Geen luxe uitstapjes of 
dure fratsen maar gewoon mee-
draaien in uw gezin.  Zo’n va-
kantie geeft een kind een ande-
re, vaak positieve kijk op het le-
ven en dat pakt niemand ze af. 
U kunt in die periode  veel be-
tekenen voor een kind. Als na 
het eerste jaar blijkt dat het goed 
klikt binnen uw gezin, heeft u 
de mogelijkheid om een speci-
ale band op te bouwen met uw 
gastkind. Het spreekt voor zich 
dat dit heel belangrijk is in hun 
jonge leven.
Heeft u in uw hart en huis rust en 
ruimte is om één van deze kin-
deren een onvergetelijke vakan-
tie aan te bieden, neem dan con-

tact op via de site: www.europa-
kinderhulp.nl,  of bel Ellen Koek, 
0251- 21 25 00, Elly Dantuma, 
0251-23 84 07,  Jolanda Lange-
dijk, 072- 503 92 31 of Henriet-
te Snelderwaard, 023- 53 77 463. 

Sluitingsdatum verhalenwedstrijd 
regio Haarlem verlengd
Regio - Nederland Schrijft is 
een website voor nieuw schrijf-
talent én voor lezers die de ta-
lenten van de toekomst willen 
ontdekken. Schrijvers uploaden 
hun werk gratis en lezers kun-
nen deze verhalen kosteloos le-
zen via hun pc, tablet of e-rea-
der. Ook kunnen lezers verhalen 
beoordelen en recenseren. Ne-
derland Schrijft is een landelijk 
initiatief van de Bibliotheken dat 

onlangs gestart is in Haarlem en 
omstreken.

Verhalenwedstrijd
Op nederland-schrijft.nl wor-
den regelmatig schrijfwedstrij-
den georganiseerd. Momen-
teel is dat de verhalenwedstrijd 
‘Mijn Beroep’. Het verhaal mag 
bijvoorbeeld gaan over het be-
roep, werk dat iemand nu of in 
het verleden uitoefende of zou 

willen uitoefenen. Gebaseerd op 
de werkelijkheid of pure fictie. In 
de vorm van een spannend ver-
haal, vol relationele ontwikkelin-
gen, zich afspelend in het verle-
den of in de vorm van poëzie, het 
mag allemaal. Voor de winnaar is 
er een e-reader en de beste 10 
verhalen worden als verhalen-
bundel in boekvorm uitgegeven 
en verkocht.
De inschrijftijd voor de verhalen-
wedstrijd is verlengd. De nieu-
we sluitingsdatum is nu 7 januari 
2013. Op Nederland Schrijft zijn 
de spelregels te vinden.

Evie.

Zang en Vriendschap tij-
dens een kerstconcert in het 
Reinaldahuis in Haarlem op 
17 december jl.

Zelf in een opera zingen?
Regio - Opera zingen met Zang 
en Vriendschap. Dat kan eind 
2013 tijdens een concert in de 
grote zaal van de Philharmonie 
Haarlem met bekende opera-
werken van onder meer Mozart 
en Verdi. Samen met  het Pro-
menadeorkest, vrouwenkoor en 
solisten worden deze opera- 
werken uitgevoerd door het be-
kende Haarlemse mannenkoor 
Zang en Vriendschap. Mannen 
die dit graag eens zouden wil-
len doen krijgen die gelegen-
heid volop en zij zijn, ook zonder 
zangervaring, van harte welkom 
op 7 januari a.s. om 20.00 uur 
aan de Jansstraat 74 zw om de 
hoek van de Grote Markt. Zang 
en Vriendschap houdt dan de 
eerste repetitie van 2013. Be-
langstellenden om mee te doen 
met de opera kunnen dan niet 
alleen kennismaken met het 
koor en dirigent Arno Vree, maar 
ook luisteren naar of al meezin-
gen met enkele stukken die op 
13 november 2013 zullen wor-
den uitgevoerd. Vanaf 14 janu-
ari a.s. kunnen zij aan de repe-

tities meedoen, maar ook is er 
vanaf die datum een (gratis) cur-
sus ‘Ontdek je stem’ die door 
de dirigent wordt gegeven. Die 
cursus wordt acht weken lang 
op elke maandag gegeven om 
18.45 uur in Gebouw Zang en 
Vriendschap, voorafgaand aan 
de repetitie. Kijken naar zaagbekken

Regio - In de wintermaanden 
profiteren vogels uit het hoge 
noorden van ons milde win-
terweer. Als in hun broedge-
bieden onvoldoende voedsel 
voorradig is, vinden ze bij ons 
volop voedsel in de vorm van 
bessen en het (hopelijk) nog 
open water. De kans om win-
tergasten te zien is dan ook 
groot. Op zaterdag 12 januari 
organiseert IVN Zuid-Kenne-
merland een vogelexcursie in 
dit vogelrijke gebied. 
De groep gaat kijken naar wil-
de zwanen, zaagbekken, ver-
schillende soorten eenden, 
maar ook naar de kramsvo-

gel en koperwiek. Standvogels 
zoals de specht en boomkrui-
per zijn in deze tijd van het jaar 
goed te zien in de kale tak-
ken. Het wordt een wandeling 
vol verassingen waarvan u met 
hulp van uw verrekijker volop 
kunt genieten. 
Aanvang is 10.30 uur, de ex-
cursie duurt 2 uur.
Locatie: Ingang Oase aan de 
Vogelenzangseweg Vogelen-
zang, toegangskaart kunt u 
kopen bij vertrekpunt.
Meer informatie over het IVN 
en haar activiteiten vindt u 
op http://ivn.nl/afdeling/zuid-
kennemerland/activiteiten.

Lezing bomen bij Groei & Bloei
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Kerstboomverbranding 2013
Woensdag 9 januari 2013 worden vanaf 
ongeveer 19.00 uur de ingeleverde 
kerstbomen in Heemstede verbrand op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor iedere 
ingeleverde kerstboom ontvangt men een 
lootje voor de loterij en € 0,20. 

Inleveren boom
Op woensdag 9 januari tussen 13.30 en 16.00 uur 
kunnen bomen worden ingeleverd op de volgende 
plaatsen:
- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter Allee 
- Glipperdreef nabij winkelcentrum
- Jan Miense Molenaerplein 
- Kohnstammlaan parkeerterrein 
- Raadhuisplein, voor het raadhuis (tot 18.30 uur)

Kerstbomen kunt u lopend of op de fiets nog tot vlak 
voor de verbranding inleveren op het trapveldje aan de 
Vrijheidsdreef. Voor overig verkeer is de Vrijheidsdreef 
afgesloten vanwege de werkzaamheden aan de 
bruggen.

Programma 
De trekking van de loterij is om 18.45 uur en wordt 
verricht door wethouder Jur Botter. Gewonnen 
prijzen kunnen direct na de trekking afgehaald 
worden bij de brandweer op het trapveldje. Rond 
19.00 uur begint de verbranding van de ingezamelde 
kerstbomen. Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal 
het geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van de 
kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) warme 
chocolademelk.

Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede 
7 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen  
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede  
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis.  
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Inloopochtend burgemeester 4 januari 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 
langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. 
De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 4 januari 
van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van 
gedachten te wisselen met de burgemeester over 
ontwikkelingen in Heemstede. 

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari
Ook de wethouders houden een inloopspreekuur. Zij 
doen dat een keer in de twee maanden op wisselende 
locaties. Op vrijdag 18 januari zijn Christa Kuiper, Jur 
Botter en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 12.00 uur 
aanwezig in RK basisschool De Ark, Van der Waalslaan 37. 
U wordt van harte uitgenodigd hier langs te komen om 
met hen in contact te komen.

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



Voorzie uw grijze rolemmer vóór 28 januari 
van de juiste sticker! 
In december 2012 ontving u als inwoner van 
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2013. 
Net als in voorgaande jaren hebben gebruikers 
van grijze rolemmers een nieuwe sticker 
ontvangen bij de afvalkalender. Deze sticker 
moest direct na ontvangst op het deksel van de 
grijze rolemmer worden aangebracht. Als u dit 
nog niet gedaan heeft, verzoeken wij u dit alsnog 
te doen. 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. 

In januari worden alle aangeboden grijze rolemmers 
die nog geen juiste sticker hebben, voorzien van 
een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het 
verzoek om alsnog de in december aangeboden 
sticker aan te brengen. 

Houdt u er rekening mee dat vanaf maandag  
28 januari 2013 grijze rolemmers die niet voorzien 
zijn van een juiste sticker niet meer worden geleegd. 
Deze rolemmer krijgt dan 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. 

Heeft u nog vragen over het gebruik van de sticker,  
de grijze rolemmer of de afvalkalender? 
Neem dan contact op met de afdeling Publieks-
informatie van De Meerlanden via tel: (0297) 38 17 17.

Omgevingsvergunningen

Nieuw  
Aanwijzingsbesluit  
parkeerbelastingen 2013

Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Hunzelaan 11 het plaatsen van een dakkapel op het 

achtergeveldakvlak 2012.348 
ontvangen 20 december 2012

 
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is  
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
 
Omgevingsvergunning voor kappen
-  Troelstralaan 32  het kappen van 1 naaldboom 

2012.344 
ontvangen 18 december 2012

-  Marisplein 6 het kappen van een esdoorn 2012.345 
ontvangen 19 december 2012

-  Jacob van Campenstraat 29 kappen van een els 
2012.346 
ontvangen 19 december 2012

Bij besluit van 18 december 2012 heeft het college 
het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2013 vastgesteld. Het 
Aanwijzingsbesluit treedt op 3 januari 2013 in werking. 
Het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2012 vervalt met ingang van  
1 januari 2013. Het Aanwijzingsbesluit ligt tot en met 
27 maart 2013 ter inzage op het gemeentehuis.  
Het Aanwijzingsbesluit is na de inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’.

-  Ir. Lelylaan 23 het kappen van 2 naaldbomen 
2012.347 
ontvangen 19 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 3 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.

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 21 december  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Coby Riemersmalaan 2 het plaatsen van een 

dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.291

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 28 december  2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Alberdink Thijmlaan 60 het plaatsen van een 

overkapping t.b.v. fietsen  2012.263

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  
3 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’.

Foto: De Meerlanden

Nieuwe Belastingverordeningen 2013
Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld: 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
lijkbezorgingsrechten 2013 (Verordening  
begrafenisrechten 2013).

-  Verordening op de heffing en invordering van 
hondenbelasting 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van leges 
2013.  

-  Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
onroerendezaakbelastingen 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2013.

-  Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2013. 

-  Verordening op de heffing en invordering van 
belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 2013.

De nieuwe belastingverordeningen treden met 
ingang van 3 januari 2013 in werking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 januari 2013. De 
belastingverordeningen van 2012 vervallen per  
1 januari 2013. De belastingverordeningen liggen tot 
en met 27 maart 2013 ter inzage op het gemeentehuis 
en de bibliotheek. De belastingverordeningen zijn na 
de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op 
www.overheid.nl onder ‘Lokale regelingen’. Neem voor 
meer informatie contact op met Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid, telefoonnummer (023) 512 60 21. 



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

Agenda’s
Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 10 januari 2012 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van  

een verzoek om een 
gehandicaptenparkeerplaats  
- niet openbaar -

20.30 uur   bezwaar tegen de afwijzing van  
een verzoek om een 
gehandicaptenparkeerplaats  
- niet openbaar -

21.00 uur  bezwaar tegen de verleende 
omgevingsvergunning voor het 
plaatsen van een lichtinstallatie op 
tennispark Groenendaal - 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. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de secretaris van de commissie, 
telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare 
vergadering op donderdag 17 januari 2013 in de 
Burgerzaal van het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 
te Heemstede. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering  

17 januari 2013
- Spreekrecht burgers
-  Uitvoering Regionale bereikbaarheidsvisie ‘Zuid-

Kennemerland, bereikbaar door samenwerking’ 
(A-stuk)

- Beleidsplan Openbare Verlichting (A-stuk)
 

-  Voorlopig stedenbouwkundig ontwerp Havendreef 
(B-stuk)

- Aanpassen fietsbrug Leidsevaart (B-stuk)
-  Voorstel tot start inspraak inrichtingsplan Belle Rive/ 

Watermuziek (B-stuk)
-  Vaststellen Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 

& Structuurvisie Manpadslaangebied (C-stuk)  
o.v.v. D66 

- Actiepuntenlijst
- Overzicht bouwprojecten
- 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) 548 56 46, of e-mail:  
raadsgriffier@heemstede.nl. 

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

Verkeersbesluit
-  Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij 

de woning Javalaan 45 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster (verzonden: 27 december 2012).

 

Het besluit ligt vanaf 3 januari 2013 zes weken ter 
inzage. U kunt hiertegen bezwaar maken.

Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit 
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan 
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een 

voorlopige voorziening vragen aan de president van 
de rechtbank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 
2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening moeten griffierechten 
worden betaald. 




