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Teisterband speelt in Stille Nacht

‘De zes liedjes werden er vijftien’
Heemstede – Bijna twintig jaar 
speelt de Teisterband al kerst-
liederen tijdens de kerstnacht. 
Begonnen op het Houtplein in 
Haarlem. Koud, winderig, van-
daar maar zes liedjes. Wat later 
speelden ze op de Grote Markt 
voor een verslaafde en enke-
le verdwaalde Australische toe-
risten. Bert Steinmann, de diri-
gent, vond dit een metafoor van 
het kerstverhaal dat de kiem
van een traditie in zich draagt. 

Ze speelden in het Westerhout-

kwartier tot ze op 24 december 
2004 voor het eerst speelden op 
het Raadhuisplein in Heemstede. 
Voor een bescheiden aantal  dat 
de regen trotseerde. Zelf voel-
den de muzikanten regen noch 
kou. Allengs werden de aantal-
len bezoekers talrijker tot de ver-
bouwing van het Raadhuis een 
verhuizing van het kerstconcert 
naar de dorpspomp noodzake-
lijk maakte. Chocolatier Willem 
van Dam ontfermde zich over 
het concert en hij schonk cho-
colademelk aan de bezoekers, 

de gemeente bleef de glühwein 
schenken. Van Dam liet het soms 
zelfs sneeuwen.
De Raadhuisstraat werd een 
vaste locatie voor de Teisterband 
en de traditie was er. De kerst-
liederen die  je vroeger op
school leerde, Komt allen te-
zamen, de herdertjes en Stil-
le Nacht klonken er uit honder-
den kelen. De zes liedjes werden 
er vijftien.
Inmiddels bestaat de Teisterband 
bijna 20 jaar. Dat gaan de heren, 
de Teisterband is nog een heu-

se herenband, in april 2004 vie-
ren met een uitvoering van de 
sprookjes van Roald Dahl in de 
Lichtfabriek in Haarlem, in sa-
menwerking met het bekende 
en beroemde projectkoor ‘Pa-
blo Neruda’ van Cees Thissen. 
Een kleine honderd zangers en 
zangeressen zijn al maanden 
aan het repeteren. Met een ge-
zamenlijke Stille Nacht, Heilige 
Nacht kon dirigent Bert Stein-
mann de volle Raadhuisstraat 
een gezegende kerst toewensen.
Ton van den Brink

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Woningbrand 
Kerklaan
Heemstede - Een deel van de 
vloer moest zondagochtend door 
de brandweer worden wegge-
zaagd nadat die was gaan bran-
den. Het vuur werd zondagoch-
tend even na half negen aan
de Kerklaan in Heemstede door 
de bewoners ontdekt waarop
direct de brandweer werd ge-
alarmeerd.
De hitte van een openhaard op 

de eerste etage van het pand 
was doorgestraald en daardoor 
was de vloer gaan branden.
Het bluswater liep ondertussen 
van de eerste etage naar een
ondergelegen garage. De spul-
len die hieronder stonden zijn al-
lerijl verplaatst en met een groot 
zeil werd voorkomen dat meube-
len nat werden.
Op de eerste etage waren brand-
weermannen intussen bezig om 
een aantal vloerplaten los te za-
gen om het vuur te kunnen be-
strijden. 

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Gekruide
gehakt-
ballen
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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Nieuwjaarsreceptie aankondigen
in de Heemsteder?

Duidelijk en kleurrijk: Vanaf 25,-
verkoop@heemsteder.nl

Foto: Michel van Bergen

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl
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aanleveren van kopij
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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
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Viering
Trefpunt 

Bennebroek
Regio – Trefpunt Bennebroek 
organiseert zondag 5 januari 
een gezamenlijke dienst met 
PKN Heemstede in de Pink-
sterkerk aan de Camplaan.  
De dienst – die om 10.00 uur 
begint - wordt voorgegaan 
door ds. A. Molendijk. Er is 
ook een Kinder Anders-dienst 
en tevens crèche.

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (6)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn een groot aantal monumen-
ten of bijzondere gebouwen, die 
goed onderhouden worden. De 
Historische Vereniging Heemste-
de-Bennebroek maakt zich ech-
ter zorgen over een aantal ‘be-
dreigde monumenten’. 

Bennebroek, Binnenweg 8, 
woonhuis tuinman/koetsier
Aan de oostkant van de Bin-
nenweg staat een voormalige 
dienstwoning, die bij het in 1972 
gesloopte Huis te Bennebroek 
behoorde. Oorspronkelijk wa-
ren het twee woningen, één voor 
de tuinman en één voor de koet-
sier. Het is in 1935 verbouwd tot 
één woning en is het enige huis 
dat nog overgebleven is van de-
ze buitenplaats.
De woning is gebouwd in chalet-
stijl en was oorspronkelijk licht-
blauw gepleisterd. Het heeft een 
bouwlaag met daarboven een 
zolder. Aan de overstek van het 
dak is het rijk voorzien van wind-
veren.
De buitenzijde maakt al jaren 
een sterk verwaarloosde indruk, 

door het ontbreken van de pleis-
terlaag en de gaten in het hout 
van de kozijnen.
De HVHB maakt zich ernstig zor-
gen over de toekomst van dit ge-
meentelijk monument. Kan het 
worden behouden? Of gaat een 
stuk van onze geschiedenis ver-
loren?

Meer informatie over wat de 
HVHB doet op het gebied van 

Foto: Theo Out.

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(24 t/m 30 december 2013)

Huwelijken:
Geen huwelijken voltrokken

karakterbehoud in Heemstede 
en Bennebroek vindt u in ons 
tijdschrift HeerlijkHeden en op 
onze website www.hv-hb.nl.

Heemstede – De 17-jarige gym-
nast Maurits van der Scheer 
weet precies wat hij wil: na zijn 
eindexamen gaat hij zich een 
jaar inzetten om onderwijs te ge-
ven aan kansarme kinderen met 
een leerachterstand in Oeganda. 
Voor dit initiatief kreeg hij direct 
support van Albert Heijn, waar 
hij naast zijn studie werkt. Om 
dit scholingsproject in Oegan-
da voor hem te bekostigen, pak-
te Maurits voor de feestdagen 
tegen een vergoeding de kerst-
boodschappen voor klanten in.
Op het Stedelijk Gymnasium 

kwam Maurits in aanraking met 
de voorlichtingsbrochures van 
Project Trust. Dit is een organi-
satie die scholieren en studenten 
overal  ter wereld uitzendt om 
actief deel te nemen aan diver-
se onderwijsprojecten in ontwik-
kelingslanden en zo deze cultu-
ren te ervaren.
“Project Trust was niet helemaal 
onbekend terrein: mijn broer 
doet ook zo’n project in Guya-
na”, legt Maurits uit. “Ik heb mij 
toen ook aangemeld, omdat ik 
iets wil bijdragen aan zo’n pro-
ject in een ontwikkelingsland. 

Het mes snijdt aan twee kanten: 
je helpt de mensen daar en voor 
mij is het een bijzondere erva-
ring.  Project Trust doet projecten 
in zo’n beetje 31 landen. De be-
doeling is dat ik ga lesgeven in 
rekenen, wiskunde en Engels.  Ik 
ging hiervoor naar Project Trust 
zelf, die in Schotland gevestigd 
is en volgde daar een trainings-
week. Vloeiend Engels is sowie-
so een vereiste en ik was eigen-
lijk een buitenstaander, omdat 
de groep alleen maar uit Brit-
ten bestond, waarvan Engels de 
moedertaal is. Het grappige was 
dat ze juist respect voor me had-
den omdat ik als Nederlander 
het Engels goed beheers. Uitein-
delijk kon ik kiezen tussen Oe-
ganda of Botswana en koos dus 
voor Oeganda, waar ik in augus-
tus naar vertrek. Om dit werk 
te kunnen doen en daar weg-
wijs te raken, verdiep ik me in 
de cultuur van dit land door me 
goed in te lezen.  Ik moet daar 
in mijn eigen levensonderhoud 
voorzien, waarvoor alle mogelij-
ke sponsoring welkom is. Ik heb 
daarom  deze unieke inpakactie 
voor Oeganda direct met Albert 
Heijn besproken waar ik werk. 
Albert Heijn vond het een uit-
stekend initiatief en zodoende 
is deze inpakactie voor Oegan-
da ontstaan”, aldus Maurits van 
der Scheer.
Wilt u Maurits van der Scheer 
en zijn onderwijsproject in Oe-
ganda ook sponsoren? Dan kunt 
u doneren op bankrekening 
75.77.137.34 t.n.v. M.C. van der 
Scheer. Meer informatie over de 
projecten van Project Trust is te 
vinden op de Engelstalige web-
site http://www.projecttrust.org.
uk.
Bart Jonker

Inpakken voor Oeganda

Knutselclub
Sneeuwpop-

slinger of 
raamhanger

Heemstede - Woensdagmid-
dag is kinderknutselmiddag in 
activiteitencentrum de Molen-
werf. Jongens en meisjes van 5 
tot en met 10 jaar zijn van har-
te welkom.
Op woensdag 8 januari maak je 
een sneeuwpopslinger om voor 
het raam te hangen. De Knut-
selclub duurt van 13.30 tot 15.15 
uur en het activiteitencentrum 
de Molenwerf vind je aan de 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00; een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Nieuwjaarsconcert met pop en minimal music
Regio - Haarlems kamerkoor 
Doulce Memoire onder lei-
ding van Felix van den Hom-
bergh luidt op zondag 5 januari 
om 15.30 uur met een nieuw en 
ongebruikelijk programma het 
nieuwe jaar feestelijk en swin-
gend in met het programma BI-
BA-BO.

Het concert vindt plaats in de 
Doopsgezinde Kerk, Frankes-
traat 24 in Haarlem. In dit pro-
gramma zingt Doulce Memoire 
bekende en onbekende minimal 
music van o.a. Philip Glass (Ves-
sels uit de film Koyaanisqatsi), 
Simeon ten Holt (BI-BA-BO) en 
Thomas Jennefelt (Villarosa sa-
rialdi). Na een luchtig intermez-
zo brengt Doulce Memoire ver-
volgens enkele popsongs die be-
werkt zijn voor koor. Laat u mee-
voeren naar de jaren van The 
Beach Boys en hun hit ‘Good vi-

brations’ of songs van Pim Moor-
er, Steely Dan en Radiohead, met 
teksten over de liefde en nog 
veel meer.
Na afloop toost het publiek op 
het nieuwe jaar met een hapje 

en een drankje! De toegang van 
dit concert bedraagt 14,- (voor-
verkoop), 16,- aan de zaal en 
10,- kinderen tot en met 16 jaar 
en CJP. Meer info: www.doulce-
memoire.nl.

Regio - Meer naar buiten en 
actiever worden. Voor wie deze 
voornemens direct in de prak-
tijk wil brengen heeft het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland 
leuke tips.  
Op 2 januari bijvoorbeeld, om 
10.30 uur, start een anderhalf uur 
durende wandeling vanaf Be-
zoekerscentrum De Kennemer-
duinenin te Overveen. Samen 

met een gids ontdekt u dat er 
ook in de winter veel te zien is in 
het duingebied. Na afloop wordt 
snert geserveerd in Het Duinca-
fé, in het Bezoekerscentrum. 
In het Nationaal Park Zuid-Ken-
nemerland kunt u op verschil-
lende dagen de handen uit de 
mouwen steken. Het verwijde-
ren van bomen, met name es-
doorns, is nodig om de duinen 

open te houden. De op deze ma-
nier ontstane open plekken zijn 
van groot belang voor vele, voor 
het duin karakteristieke, planten 
en dieren. Zodat bloemen, vlin-
ders en zandhagedissen weer 
een kans krijgen! 
Tijdens een natuurwerkdag 
draagt u zelf een steentje bij aan 
het in stand houden van Het Na-
tionaal Park door open plekken 
in het duin te maken. Door te za-
gen, snoeien en boompjes trek-
ken. Op 4 januari kunt u es-
doorns zagen met IVN in het ge-
bied Duin en Kruidberg. 
Op 8 januari organiseert Natuur-
monumenten een natuurwerk-
dag in dezelfde omgeving. Gaat 
u liever snoeien en boompjes 
trekken met PWN op 11 januari? 
Ook op deze dag bent u welkom. 
Voor alle dagen geldt: opgeven 
bij de organisatie is noodzakelijk. 
De natuurwerkdagen zijn niet al-
tijd geschikt voor alle leeftijden, 
vraag dit eventueel na. Kijk voor 
meer informatie op www.np-
zuidkennemerland.nl.

Natuurwerkdagen in de duinen

‘Wisselwerking aardse en 
imaginaire zaken’

Veelzijdig werk van nieuwe 
lichting Waagkunstenaars
 Regio - De komende weken ex-
poseren zes nieuwe leden van de 
Kunstenaarsvereniging KZOD 
(Kunst Zij Ons Doel) in het histo-
rische gebouw De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Als een van 
de oudste kunstenaarsverenigin-
gen van ons land maakt KZOD 
de laatste jaren een instroom 
door van nieuw talent, hetgeen 
zonder meer van toepassing is 
op dit zestal beeldende kunste-
naars, afkomstig uit de gehe-
le regio. 

De tentoongestelde werken kun-
nen zeker verrassend en gevari-
eerd qua uitwerking en thema 
worden genoemd; de verras-
sing zit voornamelijk in het ge-
geven dat in het werk van de zes 
exposanten geheel uiteenlopen-
de stromingen en technieken te 
ontdekken zijn. Een verbindend 
thema hebben de nieuwe le-
den niet geformuleerd doch de 
tentoongestelde werken tonen 
veelal een wisselwerking tussen 
‘aardse en imaginaire zaken’.

Caroline Doornenbal en Yvon-
ne Kok uit Haarlem werken bei-
den met  gemengde technie-
ken maar dan wel op geheel ver-
schillende wijze: Caroline toont 
met een evenwichtige schil-
dertouch dromerig werk waar-
in mensen zich veelal in sug-
gestieve ruimtes bevinden ter-
wijl Yvonne met o.m. digitale fo-
tografische technieken kleurrij-
ke dynamische, bijkans explosie-
ve, werken maakt. Han van der 
Mijn uit Bloemendaal toont intri-
gerende schilderijen welke qua 
onderwerp veelal beinvloed zijn 
door zijn werkkring in de pallia-
tieve zorg. Zonder meer verrras-
send dat Han het thema ‘dood in 
de kunst’ juist omkeert in het ge-
ven van leven aan levenloos ma-
teriaal! Meer in klassieke zin zijn 
de onderwerpen van Marianne 
Termorshuizen uit Sassenheim: 
stillevens en portretten met een 

losse vrije hand treffend neerge-
zet. Daarnaast exposeren Mie-
ke Mostermans (Vogelenzang) 
en Marja Verhage (Amstelveen) 
met ruimtelijk werk. De kleurrij-
ke, ongecompliceerde kerami-
sche potvormen van Mieke zijn 
in een tweetal vitrines te bewon-
deren terwijl de veelal organisch 
gevormde beelden van Marja op 
sokkel staan. 

Wanneer?
Het werk van dit zestal nieu-
we leden is te bezichtigen vanaf 
donderdag 2 januari tot en met 
zondag 19 januari 2014 in Ga-
lerie De Waag – Spaarne 30 te 
Haarlem (openingstijden: don-
derdag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur) De fees-
telijke opening vindt zondag 5 
januari om 16.00 uur tijdens de 
Nieuwjaars-receptie plaats. 

Han van der Mijn.

Yvonne Kok.

Scooterrijdster gewond na 
ongeval in Raadhuisstraat

Heemstede - Een vrouw is zon-
dag aan het einde van de mid-
dag gewond geraakt bij een ver-
keersongeval in Heemstede. De 
vrouw reed op haar scooter toen 
ze rond half zes vanaf de Zand-
vaartkade de Raadhuisstraat op 
wilde rijden. In de bocht ging het 
mis waarna ze hard ten val kwam 
en een auto raakte.
De vrouw is door ambulance-
personeel gestabiliseerd. Daar-
na is ze voor behandeling naar 
het ziekenhuis overgebracht. Zo-
wel de scooter als de auto liepen 
bij het ongeval schade op. 

Heemstede - En weer luk-
te het de uit Heemstede afkom-
stige atlete Merel van der Marel 
om op het podium te komen. Dit-
maal tijdens de traditioneel zeer 
sterk bezette IAAF Lottocrosscup 
meeting in Brussel, waar Merel 
de 3e plaats (brons) wist te be-
halen.
Het veld bestond uit 70 atleten, 
meisjes in de leeftijdscategorie 
13/14 jaar afkomstig uit België, 
Nederland en Engeland.
De uitermate zware cross ging 
over 2 km uitdagend terrein waar 
het uiterste van de meisjes ge-
vergd werd. Twee  ronden van 
ieder 1 km met gras, modder en 
blubber, voornamelijk ‘heuvel-op’ 
terrein. In de 2e ronde wist Merel 
samen met de viervoudig Neder-
lands kampioene Jasmijn Bak-
ker steeds verder door te schui-

ven naar de kop van het veld en 
legde uiteindelijk beslag op de 3e 
plaats. Merel finishte kort achter 
de nummer 1 Jasmijn Bakker en 

een sterke Belgische atlete. De 
gedoodverfde Belgisch kampi-
oene (Justine Tinck) wisten ze in 
deze race te verslaan.

Atletiek
Merel van der Marel weer op podium

Foto: Michel van Bergen
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Kader Abdolah over Iran en Perzië op 8 januari in het Oude Slot
“Van een gesluierde naar een naakte samenleving”

“Toen in 1979 de sjah werd af-
gezet en de sjiitische ayatollah 
Khomeiny aan de macht kwam, 
werd dit aanvankelijk als een op-
luchting gezien door de Iraniërs”, 
legt Kader Abdolah uit. “Het re-
gime van de sjah werd gezien 
als een verlengstuk van de Ver-
enigde Staten. Iran was hier-
door zichzelf niet meer en de ei-
gen identiteit van het land was 
in het geding geraakt. Met de 
komst van de ayatollahs had 
Iran weer een ‘eigen regime’. De
Verenigde Staten erkenden dit 
regime niet en riepen op tot een
algehele boycot van Iran. Door 
deze sancties werd het land
min of meer gedwongen zelf-
voorzienend en onafhankelijk te 
opereren. Hierdoor is uiteinde-
lijk ook het nucleaire program-
ma ontstaan: de soevereiniteit 
van Iran stond op het spel. Het 
probleem was dat de eerste aya-
tollahs veel verstand hadden van 
de koran en politiek, maar wei-

nig wisten van economie en de 
energiebronnen. Dit is in de loop 
der jaren veranderd, doordat de 
latere machthebbers in het bui-
tenland studeerden en hun er-
varingen meenamen naar Iran. 
Bepaalde ontwikkelingen zitten 
in de lift: met name veel Iraanse 
vrouwen studeren en zijn hoog 
opgeleid. Door het internet en de 
sociale media werpen de Iraniërs 
een blik op de rest van de wereld. 
Het Iraanse regime moderniseert 
hierdoor geleidelijk aan en be-
wandelt de weg van diplomatie. 
De verhouding met de Verenig-
de Staten en de rest van de we-
reld zijn hierdoor aanzienlijk ver-
beterd. Het zijn de eerste hoop-
volle tekenen van democratise-
ring: een proces dat over wellicht 
tien jaar zichtbaar is. Iraniërs zijn 
een trots volk dat altijd op zoek is 
naar hun eigen identiteit en tra-
ditie. Hierin schuilen de beginse-
len van de sjiitische islam. Deze 
wortels gaan al ver terug in de 

Heemstede - Op woensdag 8 januari geeft de Iraans-Ne-
derlandse schrijver Kader Abdolah een lezing over Iran en
Perzië. Iran is een land dat een roerige geschiedenis heeft 
doorgemaakt. Een land dat zich kan roemen op een rijke
cultuurgeschiedenis van het oude Perzië en in de beladen
actualiteit zijn eigen identiteit en plaats in de wereld hervindt. 
Hand in hand met de gewortelde Perzische denkwijze van de 
Iraniërs. Kader Abdolah (1954) vluchtte in 1988 vanuit Iran 
naar Nederland. Hij maakte zich snel meester van de Neder-
landse taal en schreef diverse boeken, zoals ‘Spijkerschrift’, 
‘De reis van de lege fl essen’, ‘Het huis van de moskee’ en
‘De Koning’.

 

De informatie voor
deze rubriek wordt 
verzorgd door de 
stichting Welzijn

Ouderen Heemstede 
(WOH).

Lieven de Keylaan 
24, Heemstede, tele-

foon 023-528 85 10 op 
maandag t/m donder-
dag van 09.00-17.00 
uur en op vrijdag van 

9.00 - 13.00 uur. 

Op de website: www.
welzijnouderen-

heemstede.nl
is heel veel

informatie te vinden 
over activiteiten en 

dienstverlening door 
en voor Ouderen in 

Heemstede.

SENIORENNIEUWS HEEMSTEDE

Cursus 
Digitale 

fotografi e
Heemstede - U heeft een di-
gitale camera die meer moge-
lijkheden heeft dan u benut. 
De automaat doet z’n werk 
best goed, maar ja, die andere 
instellingen zitten er toch vast 
niet voor niks op? Casca orga-
niseert een cursus waarin u de 
techniek achter de foto’s be-
ter gaat bekijken. Aan de orde 
komen bijvoorbeeld de juiste 
belichting, witbalans en com-
positie.
De cursus is opgezet met the-
orie, voorbeelden en veel oe-
fenen. Juist door veel te fo-
tograferen leert u de came-
ra zodanig kennen dat er op 
het beslissende moment geen 
twijfel meer is en u de perfecte 
foto kunt maken! Neem uw ei-
gen digitale camera mee, dat 
kan een spiegelrefl ex, systeem 
of compact camera zijn, mits 
het een ‘M’-stand heeft waar-
mee de belichting handmatig 
ingesteld kan worden. 
De cursus wordt gegeven bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 
van 19.30 tot 21.30 uur. Start 
op dinsdag 21 januari. Aan-
melden voor de cursus kan 
van maandag t/m vrijdag van 
9.00-12.00 uur: telefoon 023-
548 38 28 kies 1 of via de web-
site: www.casca.nl.

geschiedenis van het oude Per-
zië. Zo’n 3000 tot 4000 jaar ge-
leden bestond in het toenmalige 
Perzische rijk een eigen religi-
euze stroming: het zoroastrisme. 
Toen zo’n 1300 jaar geleden het 
Perzische rijk uiteenviel en de 
Arabieren binnenvielen, bekeer-
den zij de Perzen tot de Islam. De 
Perzen wilden dit niet aanvaar-
den, zochten hun eigen identi-
teit en mengden de zoroastris-
tische kenmerken met de islam. 
Hierdoor ontstond de huidige 
sjiitische islam, gekarakteriseerd 
door soberheid versus de tradi-
tionele Arabische, uitbundigere 
soennitische islam. Voor mijzelf 
geldt dat de mix van de Neder-
landse cultuur en mijn Iraanse 

verleden mij alleszins heeft ver-
rijkt. Ik kwam als het ware van 
een gesluierde samenleving in 
een naakte samenleving.  Deze 
ervaring heeft mijn relativerings-
vermogen alleen maar gesterkt.”

Woensdag 8 januari in het Oude 
Slot, aanvang 20.15 uur. Kaarten 
17,50  via www.podiaheemstede.
nl, op tel.nr. 023 -548 38 38 (op-
tie 1), aan de kassa van theater 
de Luifel of 45 minuten voor aan-
vang van de voorstelling in het 
Oude Slot (pinnen is daar niet 
mogelijk).
Meer informatie over Kader Ab-
dolah op www.kaderabdolah.nl.
Bart Jonker 

Samen Eten voor senioren uit Heemstede
Op 28 januari gaan we weer samen eten. Het motto is “Wat eten we deze maand”.
De koks van Bosbeek hebben ook deze keer voor ons iets lekkers klaargemaakt.

We beginnen om 12.30 uur.
Tot één week van te voren kunt u reserveren door het kopen van een kaartje € 12,00

 bij de receptie van Welzijn Ouderen Heemstede.

Bewegen voor mensen met dementie
Bewegen is goed voor een mens, dat weten we allemaal. Op 7 januari start Lidwien Ruigrok 

een cursus Mensendieck voor mensen met dementie.
Rekening wordt gehouden met eventuele lichamelijke klachten en/of beperkingen.

De oefeningen worden gedaan met maximaal 10 deelnemers. De cursus vindt plaats in het 
centrum Lieven de Keylaan 24 op dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur.

Kosten: € 8,00 per keer. Als u vervoer nodig heeft en in Heemstede woont,
kunt u gebruik maken van het vrijwilligersvervoer van Welzijn ouderen 

Pedicure en Schoonheidsspecialiste
Weet u dat u op wolkjes loopt na een behandeling op de donderdag

bij onze pedicure Patricia? En dat u zich 10 jaar jonger voelt
als Jantine onze schoonheidsspecialiste al haar kundigheid op u loslaat op de vrijdag,

aan de Lieven de Keylaan.
Voor een afspraak met een van hen belt u ons kantoor.

Vrijwilligersvervoer 
Woensdag naar de markt, weer een keer naar een vriend(in)?

Bel voor een afspraak met het vrijwilligers vervoer. Of kom langs op kantoor
aan de Lieven de Keylaan. Een 10 strippenkaart kost €17,50.
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Heemstede - Van den Putten ERA Makelaars van de Bronstee-
weg 45 heeft vorige week in Utrecht de ERA Award 2013 voor 
klanttevredenheid ontvangen. Van de 85 ERA kantoren in Neder-
land viel Van den Putten met de hoogste score in de prijzen.  Een 
geweldige prestatie voor het team van tevreden opdrachtgevers. 
Door het ontvangen van deze Award geeft dit weer voldoende 
energie om ook in 2014 tot de beste te gaan behoren.

Leren Leren Methode;
maak het visueel
Door de les- en leerstof op een 
andere wijze te leren, namelijk 
door het visueel maken, zal de te 
leren stof veel beter blijven han-
gen. Op school wordt de les- en 
leerstof overwegend in taal ge-
doceerd, verbaal en in tekst.
Veel leerlingen hebben moeite 
om op deze wijze de nieuwe in-
formatie te verwerken en te le-
ren. Door het huiswerk ‘te teke-
nen’ zal de opname van nieu-
we de kennis veel gemakkelij-
ker gaan én langer worden ont-
houden. Voor goed leren dien je 
beide hersenhelften zo optimaal 
mogelijk te gebruiken. 
De methode leert hoe je taal en 
beeld zodanig kunt koppelen zo-
dat de hersenen het eenvoudig 
kunnen opslaan in het lange ter-
mijngeheugen. 

Hulp aan ouders; leer uw 
schoolgaande kinderen leren  
De 2,5 uur durende workshop 

Leren Leren Methode Volwas-
senen van Voorbeeldigleren be-
vat vele nieuwe inzichten, hand-
vatten, tips en tools om school-
gaande kinderen eenvoudig be-
ter te laten presteren.
Na de uitleg van de theorie gaan 
ouders direct zelf aan de slag 
met concrete opdrachten. De 
workshop stelt zijn ouders in 
staat hun kinderen op een effec-

tievere, snellere en leukere ma-
nier de les- en leerstof te laten 
begrijpen én langer te laten ont-
houden.
Een reactie van een ouder: “De 
workshop gaf mij een hernieuwd 
zicht en een nieuw licht op de 
aanpak die ik kan kiezen als ik 
zelf iets wil leren of met mijn 
zoon aan de slag wil. Madelè-
ne inspireert en activeert op zo’n 
manier dat de moed er in komt 
en de overtuiging dat het gaat 
lukken postvat. Heerlijk is dat.”

Sneller, effectiever én
leuker leren 
Bij de Leren Leren Methode wor-
den de al aanwezige talenten, 
capaciteiten en kennis van leer-
lingen optimaal ingezet en be-
nut. Hierdoor ervaren zij dat zij 
eigenlijk alles in huis hebben om 
sneller, effectiever, gemakkelij-
ker én leuker te leren. Een án-
dere manier van leren, volgens 
de unieke Leren Leren Methode, 
biedt op korte termijn zichtbaar 
betere resultaten voor kind én 
ouder(s) want sneller, effectie-
ver én leuker leren kan iedereen!

De workshops worden gegeven 
in Haarlem. Zie voor data: www.
voorbeeldigleren.nl.

Regio - Veel leerlingen ondervinden grote problemen met 
huiswerk maken en leren en goede resultaten behalen bij 
proefwerken. Voor die ouders die hun kinderen zélf daarbij 
heel goed willen begeleiden is er nu de workshop Leren Leren 
Methode Volwassen, hulp bij huiswerkbegeleiding van Voor-
beeldigleren.

Madelène Schippers, huiswerk-
coach, Trainer Leren Leren Me-
thode.

Workshop Leren Leren Methode voor ouders
Leer zelf uw schoolgaande kinderen 
sneller, efficiënter én leuker leren!

Hoogste score!

Award voor Van den Putten 
ERA Makelaars

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden ge-
plaatst.

  Goed voornemen
Zet je deur maar wijd open
voor wat het nieuwe jaar

je gaat geven
liefde, licht

bewuster gaan leven
laat je niet in met negatieve krachten

die bezit willen nemen
van je gedachten

geef de liefde de ruimte
zorg dat je veel lacht

dat geeft vreugde
en innerlijke kracht
durf alles te laten

wat er niet meer toe doet
houd je bezig met dat…

Waarvan je weet het is goed.
 Ada Lodder

Keurmerk beweegdiploma bij GSV Heemstede
Heemstede - Sinds kort heeft 
de sectie gymnastiek het keur-
merk beweegdiploma gehaald. 
Door het volgen van een bij-
scholing en het aangaan van 
een samenwerking met Casca 
in Heemstede heeft de KNGU 
het bordje ‘beweegdiploma’ uit-
gereikt aan de gymafdeling. 
Door het behalen van dit keur-
merk zijn kinderen in goede han-
den. Wilt u uw kind een goede 
basis geven voor het ontwikke-
len van de motorische vaardig-
heden, laat haar/hem dan eens 

meedoen op de vrijdagmorgen 
van 9.30-10.15 in de Offenbach-
zaal. De leidster gaat gedurende 
10 weken met de kinderen aan 
de gang. Zij zal de kinderen de 
vaardigheden: lopen, kruipen, 
rollen, zwaaien en balanceren 
bijbrengen. De cursus duurt 10 
weken en kost 47,50 euro.

Ouder en Kindgym 
Liever samen met uw kind be-
wegen?  Ook dat is mogelijk bij 
GSV Heemstede. Kinderen tus-
sen de 2 en 4 jaar gaan samen 

met een ouder heerlijk bewegen. 
Op vrijdag en woensdagochtend 
wordt uw kind gestimuleerd in 
de motorische ontwikkeling. Na 
een warming up worden de toe-
stellen neergezet en kunnen de 
peuters klimmen, klauteren, ba-
lanceren, springen en rollen. Als 
afsluiting gaan we samen zingen 
en dansen. De lessen worden 
aansluitend aan het peuteruur 
gegeven in de Offenbachgym-
zaal en in de Valkenburgschool  
zijn er 2 groepen; van 9.30 tot 
10.15 uur en van 10.30 tot 11.15 
uur. We gymmen in kleine groe-
pen en vol=vol. De eerste les is 
op 22 januari en loopt door tot en 
met 4 juni. De kosten zijn slechts 
65 euro.

Wil je hiervoor inschrijven of we-
ten of er nog plaats is, meld je 
dan nu aan bij: gsvgymnastiek@
hotmail.com en monique@mar-
chandweb.nl.  

Leer zelf een High Tea te presenteren
Heemstede - Een Afternoon tea of High tea is 
het middelpunt van de dag. De perfecte High 
tea begint met iets hartigs (kleine sandwiches, 
toastjes en hartige taartjes), gevolgd door zoet 
(scones met jam en room, cakes, briochebrood-
jes e.d.). En natuurlijk een perfect gezet kopje 

thee. U leert in een korte cursus bij Casca hoe u 
dit allemaal kunt organiseren en zo een heel ge-
slaagd feestje kunt hebben.

Start van deze korte cursus van 2 lessen is op 
dinsdag 21 januari van 19.30 tot 22.30 uur.

Nieuwjaarsconcert Wings 
Ensemble en Van Amsterdam Duo
Regio - Met enkele beken-
de swingende walsen, tango’s 
en nostalgische evergreens van 
grote meesters als Strauss en Pi-
azzolla halen het Wings Ensem-
ble en het Van Amsterdam Duo 
op zondag 5 januari 2014 fees-
telijk het nieuwe jaar in. Om 
11.30 uur en 15.00 uur staat in 
de Haarlemse Janskerk muziek 
als ‘Aan de Amsterdamse grach-
ten’; de herkenningsmelodie uit 
Schindler’s List en de vurige ‘Li-

bertango’ van Piazzolla op de 
lessenaars. Bij aanvang van het 
ochtendconcert wordt het pu-
bliek gefêteerd op koffie met 
croissant, terwijl Wings het pu-
bliek na afloop van het middag-
concert trakteert op een glas 
wijn. Locatie: Janskerk Haarlem, 
Jansstraat 40, Haarlem. Toegang 
19,50; voorverkoop 17,50  Vrien-
den Wings: 15,-. Reserveren: 
www.wingsensemble.nl of  tel. 
06-811 952 17.



Plus-Wijzer

Overblijfselen
Russische soldaat
te zien in de Hoep

Peuter neemt kijkje 
in het verleden

Winleuke prijzen

Fong Leng
‘la grande dame’ in

het modecircuit van de
jaren ‘70 en ‘80 van
de twintigste eeuw

Groene expeditie
ecologische wereldprimeur
        

prijzen

        

Top-entertainer HANS LIBERG
komt met splinternieuwe show 

december 2013www.50pluswijzer.nl

Lees de in deze krant opgenomen 50 pLus-Wijzer
via de aparte Link op deze site.

Of ga naar www.50pluswijzer.nl

http://www.heemsteder.nl/news_hs/news_hs_wk52_50plus_2013.pdf


Monumentale dwarsbomerij 
door het gemeentebestuur

In de gemeenteraad van Heemstede is nu voor de tweede keer 
een poging van B&W gesneuveld om de kapvergunningen afge-
schaft te krijgen. B&W willen alleen nog zogenaamde monumen-
tale bomen beschermen. Zij hebben daarvan een lijst gemaakt – 
de Bomenkaart – met enkele honderden monumentale bomen in 
particuliere tuinen: Alleen daarvoor willen zij een strikt kapverbod 
handhaven, waarvan slechts in zeer dringende gevallen ontheffing 
wordt verleend.

Staat bij u, net als bij mij, ook zo’n monumentale boom in de ach-
tertuin van uw buurman? Dan zult u weten dat u daarvan overlast 
ondervindt: schaduw op uw perceel, afgebroken takken en blade-
ren die neervallen op uw perceel, afscheidingen van insekten die 
op uw tuinmeubilair terechtkomen enzovoorts. En u loopt het risico 
dat, wanneer weer eens een zware storm over ons land raast, die 
boom neersmakt op uw perceel of zelfs op uw woning. Wie betaalt 
dan de schade? Uw buurman zal aanvoeren dat hij de boom had 
willen kappen maar dat dit niet mocht van de gemeente, en dat u 
daarom voor schadevergoeding bij de gemeente moet zijn. En de 
gemeente zal aanvoeren dat zij geen eigenaar is van de boom en 
dat u voor schadevergoeding bij uw buurman moet zijn.

Monumentale bomen horen alleen thuis op landgoederen als 
Groenendaal en De Hartekamp en in openbare parken doch niet 
in particuliere achtertuinen. Een gemeentelijke bescherming daar-
van is volstrekt uit den boze: De gemeente bemoeit zich dan op 
een illegale wijze met de particuliere aangelegenheden van de bur-
gers, met hun eigendomsverhoudingen. Dat is door de Hoge Raad 
uitgemaakt in het bekende arrest van de Wilnisser visser. In Wilnis 
was door de gemeenteraad het vissen op zondag verboden. Een 
burger die ’s zondags op particulier terrein zat te vissen werd be-
boet. Die boete werd door de Hoge Raad vernietigd: De gemeen-
teraad had hoogstens het vissen op zondag in openbaar water mo-
gen verbieden.
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede.
Tel. 023 – 529 28 30

INGEZONDEN

Heemstede – Nog even en het 
oudjaarsfeest barst los. Of je 
het nu in kleine kring viert of tij-
dens een groot, bruisend feest… 
bij Oudjaar hoort vuurwerk! Sier 
of knallers, subtiel of heftig, de 
vuurwerkproducenten van van-
daag de dag bieden voor iede-
re liefhebber wat wils. Makke-
lie Vuurwerk is een bedrijf dat 
sinds jaar en dag het allerbes-
te vuurwerk levert, voor ook nog 
eens een vriendelijke prijs. Niet 
gek dus dat Landmeier Tweewie-
lers uit Heemstede samenwerkt 
met Makkelie en de laatste da-
gen van het jaar fantastisch 
vuurwerk verkoopt in zaak aan 
de Kerklaan 25. Inwoners van 
Heemstede kunnen dit jaar voor 
het eerst terecht bij Landmei-
er. De winkel is ook betrekkelijk 
nieuw maar heeft zijn plaatsje, 

Perfect vuurwerk bij
Landmeier Tweewielers Heemstede

in het centrum van Heemstede 
al verdiend. Straks ook nog een 
naam opbouwen als vuurwerk-
verkooppunt, dat is natuurlijk 
het streven! U kunt voor perfect 
sier- en knalvuurwerk maandag 
30 én Oudjaarsdag, dinsdag 31 
december terecht in de zaak aan 

de Kerklaan 25 (Naast Aldi). Ge-
opend van 8.00 tot 21.00 uur. 
Voor de gezelligheid heeft eige-
naar Jan Landmeier oliebollen, 
glühwein en warme chocolade-
melk voor zijn (vuurwerk-)klan-
ten. Perfect toch?
Informatie: 06-29030235.

Heemstede – Je hebt het niet 
voor het zeggen: het weer in 
Nederland. Voor hetzelfde geld 
kon de kerstmarkt op het Wil-
helminaplein zich verheugen op 
een dun laagje sneeuw en een 
strakblauwe hemel met een lek-
ker frisse temperatuur. Helaas… 
zondag net voor kerst, 22 de-
cember, was het niet anders 
dan regen en wind dat de klok 
sloeg. Toch stonden standhou-
ders en ondernemers van het 
Wilhelminaplein en Camplaan 
dapper hun mannetje. Kramen 
vol leuke, ambachtelijke deco-
ratieve zaken en natuurlijk van 
alles voor de  lekkere trek. De 
Vintage Store was ook aanwe-
zig met een kraam op de Kerst-
markt en was tevens geopend 
die zondag. Deed goede zaken 
want daar was het droog! Later 
in de middag trouwens klaarde 
het weer op en stonden bezoe-
kers van deze eerste Kerstmarkt 
in dit gedeelte van Heemstede 
nog gezellig na te praten en te 
genieten van een heerlijk glas 
glühwein of wat anders. Volgend 
jaar toch weer? En dan wel met 
een dun laagje sneeuw (voor de 
kerstsfeer), een blauwe lucht en 
net boven nul.

Regenachtig maar wel gezellig: 
Kerstmarkt Wilhelminaplein
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Heemstede -  Zouden bestuurders van de winkeliersvereniging 
Raadhuisstraat Binnenweg al gedacht hebben dat het slecht weer 
zou kunnen  zijn op de zondag 22 december. Zo  besloten  secre-
taris, René Janus, voorzitter Peter van Limburg en Alexander Men-
gerink van De Roos om minder kramen te bestellen en meer ac-
tiviteiten in de winkels zelf te organiseren. Het publiek mistte de 
kramen wel maar ontdekten al snel dat het  binnen reuze gezellig 
kon zijn. Met bijzondere muziek van Kardoen met klassieke volks-
muziek bij Lampe d`Or. Paul Herber, in het Heemsteedse leven le-
raar op de Basisschool de Ark, zong kerstliedjes uit het hart ge-
grepen bij juwelier Van Velthoven. Menigeen lispelde de woorden 
mee of zong echt mee. Nog een leraar, René Janus, las de kinderen 

voor op verschillende locaties. Te zien aan de gespannen kinder-
bekkies, altijd boeiend. Enthousiaste jongelui van de New Harlem 
de Luxe speelde jazzmuziek bij Sissy Boy en de Late Night Sere-
nade werd gebracht bij van de Riet/New Style Schoenen. Kinderen 
draaiden hun rondjes in de zweef bij de Hema. Edward Kors schonk 
lekkere erwtensoep en de Kinderopvang van Casca schminkte het 
jonge grut in de tent bij Riviera Maison. In de Raadhuisstraat leer-
de de Oosteinde hoe je groene  kerststukjes maakt en opsiert met 
glitter en kleur. In de drukke winkels nam men de tijd om cadeau-
tjes mooi in te pakken. Op die fl inke bui na werd het toch gezellig 
binnen in de Binnenweg en Raadhuisstraat. 
Ton van den Brink 

voor op verschillende locaties. Te zien aan de gespannen kinder-

Binnenweg viert kerst binnenshuis



PCC-Laureaten Lucie Horsch en 
Beate Loonstra in de Oude Kerk
Heemstede - Het eerste con-
cert  van Podia Heemstede 
in 2014 wordt verzorgd door 
twee heel prille talenten. Lu-
cie Horsch en Beate Loonstra 
bijten als Laureaten van het 
Prinses Christina Concours 
het spits af op 5 januari in het 
Oude Slot.

Het Prinses Christina Concours 
heeft met haar activiteiten en in-
zet voor jong talent bewezen een 
perfecte aangever van de ster-
ren van de toekomst te zijn. Vrij-
wel alle grote musici die ons land 
rijk is waren ooit winnaar van dit 
concours.
 
Om prijswinnaars podiumerva-
ring te laten opdoen organiseert 
het Prinses Christina Concours 
jaarlijks meer dan tweehonderd 
concerten op podia in binnen- 
en buitenland.
De Oude Kerk en het Oude Slot 
zijn podia die medewerking ver-
lenen aan dit belangrijke initia-
tief en bieden dit seizoen drie-
maal plaats aan de laureaten. 
Het eerste optreden was in okto-
ber in het Oude Slot: uitverkoch-
te zaal!
 De Oude Kerk ontvangt de jon-
ge, aanstormende talenten Lu-
cie Horsch (blokfluit) en Bea-
te Loonstra (harp) op 5 januari. 
Het programma is op dit moment 
nog niet bekend. Wel bekend is 
dat de directeur van het Prinses 

Christina Concours, Mark Von-
denhoff, een inleiding verzorgt, 
waarin hij de musici introduceert 
en ook een en ander over het te 
spelen repertoire vertelt.
 
Aanvang van het concert in de 
Oude Kerk op zondag 5 januari: 
12.00 uur - koffie met taart: 11.15 
uur - entree: 17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 en 
www.podiaheemstede.nl.

Lucie Horsch.

Beate Loonstra.

Kasper van Kooten in de Luifel
Heemstede - Een peperdure 
groepstherapie in een zuid-Fran-
se Villa. Exclusief voor BN-ers. 
Onder leiding van de eigentijdse 
top-goeroe Franklin (met losse 
handjes en een drankprobleem, 
hij hielp ook Charlie Sheen) zoe-
ken 5 totaal uiteenlopende hot-
shots van de glamour verwoed 
naar zichzelf. Ze kijken naar el-
kaar en ontkomen maar moei-
lijk aan de rol van BN-er, tot het 
bizarre moment waarop ze een 
groepsdoorbraak beleven en ze 
hun ware karakters wel moéten 
tonen.

Karakters wordt na ‘Het Won-
derlijke Leven van Jackie Fonta-
nel’ Van Kooten’s tweede Caba-

roman, zijn zelfbedachte genre: 
een boek waarop een hele voor-
stelling gebaseerd is. Verhalend 
cabaret waarin meerdere perso-
nages in sneltreinvaart de fictie-
ve revue passeren. Kasper toont 
zijn ‘Karakters’.

Wanneer?
Deze voorstelling is op vrijdag 10 
januari om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, op vrijdag van 9.00 tot 
13.00 uur en 45 minuten voor 
aanvang aan de kassa van de 
Luifel. U kunt ook telefonisch 
reserveren via 023 548 38 28, 
kies 1.   Fo
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Kippenvel op Kerstconcert 
bij Loek van der Meer

Heemstede - Het kerstconcert bij Loek van der Meer te Heem-
stede is onderhand een bekende happening. Deze huisconcerten 
blijven jong en fris! In dit geval ook letterlijk op te vatten gezien 
de jeugdige verschijningen van de solisten.
We leven nog altijd in een tijd van de aanbidding van het massa-
le. Gigantische audioapparatuur stelt ons in staat complete sta-
dions, met handig gecorrigeerd geluid, te vullen. DJ’s  mixen  dan 
nog graag  alles door elkaar zodat auteursrecht al helemaal niet 
meer aan de orde is. Succes verzekerd!
Auteursrecht speelt niet op deze huisconcerten die ook verder in 
alles de tegenpool vormen van dat massale. De gekozen compo-
nisten zijn immers al meer dan 75 jaar geleden overleden. Ooit 
van  Luigi Bassi gehoord?  Loek wel. Opgediept in de digitale mu-
ziek bibliotheek te Kansas City. Kent u Sidney Smith? Natuurlijk 
afkomstig uit het ‘fin du siècle’, een specialiteit van Loek. Natuur-
lijk in Nederland nauwelijks ten gehore gebracht. En toch is het 
een magnifieke piano wals. Is er dan nog leven voor het huiscon-
cert? Heel duidelijk wel!
Een simpele Spaanse akoestische gitaar is wel degelijk in staat 
om dertig bezoekers kippenvel te bezorgen. Melodie plus getok-
kelde bas tezamen de Flamenco, briljant en toch intiem door Bart 
van Uden neergezet. De bescheidenheid van deze muzikant lijkt 
omgekeerd evenredig aan zijn muzikaal vermogen. Cultuur is per 
definitie kwetsbaar en een huisconcert is cultuur in optima for-
ma! Dat geldt zeker voor de menselijke stem. Claudia Biermann 
slaagde erin, binnen de toch beperkte akoestiek van een volle 
huiskamer, eenieder te boeien. Heel voorzichtig gestart met de 
barokke Fransesco Durante volgden, in opklimmende lijn, Fau-
ré, Richard Strauss, Mendelssohn, Mozart, Mascagni, en Puccini.  
Kortom de bezoeker, vaak verwend in Loeks eerdere huisconcer-
ten,  kreeg weer helemaal waarvoor hij gekomen was.
Ten slotte was Tom Wolfs (klarinet) ook weer van de partij. Zijn 
innemende persoonlijkheid  alleen al is in staat zijn gehoor in 
te pakken. Maar een professional van het niveau van Tom heeft 
natuurlijk meer in huis. Er klonken hele watervallen van klarinet 
loopjes gegoten in een heldere dynamiek. Deze virtuoos op zijn 
instrument mag 25/26 juni in het Conservatorium van Amster-
dam  opgaan voor zijn ma of art. Als hij daar Luigi Bassi zoda-
nig vertolkt als op deze avond dan zal hem dat ongetwijfeld gaan 
lukken. Onthoud deze datum en neem dan tegelijk mee dat al-
le examens van ieder conservatorium doorgaans gratis zijn. Ont-
houd ook de verbluffende klarinetbewerking uit Verdi’s Rigoletto. 
U zult hem daar straks en vast elders ook nog wel kunnen gaan 
beluisteren.
Vanzelfsprekend werden beide solisten weer bijgestaan door de 
veelal rustbrengende begeleiding van Loek van der Meer op zijn, 
door de Fa Koot onderhouden concertpiano.

In het nieuwe jaar zijn er ook weer huisconcerten bij Loek van der 
Meer (Strijboslaan 1). Op zaterdagavond 15 en zondag 16 febru-
ari (matinee). Reserveren: 023 5284495.
Rudolf  Konersmann

Succesvol Van Baerle Trio speelt in Oude Kerk
Heemstede - De drie jonge mu-
sici van het Van Baerle Trio rijgen 
de successen aaneen. Veel prij-
zen werden al in de wacht ge-
sleept en ook de Edison Klas-
siek 2013 is hun ten deel geval-
len. Zaterdag 11 januari is het 
trio te zien en te horen in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelminaplein 
te Heemstede.

Van het drietal musici heeft pi-
anist Hannes Minnaar zich de 
laatste tijd ook solo aardig in 
de kijker weten te werken. Hij 
maakte -ook voor Etcetera Re-
cords- een solo-CD, Bach Inspi-
rations, die in de pers uitstekend 
is ontvangen. 
Het Van Baerle Trio bestaat uit 
Hannes Minnaar, piano, Maria 
Milstein, viool en Gideon den
Herder, cello.
Programma op 11 januari: 
Haydn, Piano Trio in e flat minor, 

Hob. XV:31, Mendelssohn, Pia-
no Trio No.1 in d minor, Op. 49, 
Dvorak, Piano Trio in e minor, Op. 

90 ‘Dumky’. Het optreden in de 
Oude Kerk  begint om 20.15 uur. 
Entree bedraagt 21,50.

Hoe ga je om 
met dementie?
Regio - Alzheimer of een andere 
vorm van dementie krijgen is een 
schrikbeeld voor iedereen. Hoe 
ga je ermee om? Stopt het leven 
of kun je ook in staat zijn er een 
nieuwe invulling aan te geven? 

Wat heb je dan nodig? In Alzhei-
mer Café Haarlem wordt hierover 
gesproken met mensen die hier 
ervaring mee hebben.
Op maandag 6 januari in Wijk-
gebouw ’t Trionk, Van Oosten 
de Bruynstraat 60, hoek Wester-
gracht, Haarlem; aanvang 19.30 
uur (tot 21.30 uur). Toegang gra-
tis.
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Maandag 30 december
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem.
Www.hetdolhuys.nl /
Schouten@hetdolhuys.nl.

Maandag 30 december
t/m dinsdag 14 januari

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

Maandag 30 december
t/m eind januari

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

achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 
Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 
dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie aan de Radboud-
universiteit te Nijmegen). Gra-
tis voor Danteleden. Niet-le-
den: 5 euro.

Maandag 30 december 
t/m zaterdag 1 februari
Tentoonstelling Leonid So-
logoub, een Rus in balling-
schap. Kunstenaar en archi-
tect. Werk te zien bij Amste-
lArt, Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede. 

Maandag 30 december
t/m dinsdag 4 februari 

Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen). Bennebroekerlaan 5, 
Bennebroek. Openingstij-
den maand. t/m vrijd. 8.30–
12.30 uur / woensd. 13.30–
16.30 uur.

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

Dinsdag 31 december

Bruisend 30up Oud- en 
Nieuw Dansfeest door 

Swingsteesjun in gebouw 
RCH aan de Sportparklaan 
6 in Heemstede. Vanaf 21.30 
uur, ontvangst met welkomst-
cocktail, hapjes en champag-
ne. Tot 2.30 uur. swingen met 
DJ Stempels. Kaarten: 30,- 
via: www.swingsteesjun.nl 
of 06-1893 8260. Entreeprijs: 
30 euro. Kijk ook op: www.
swingsteesjun.nl mail:
william@swingsteesjun.nl.

Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsduik Molen-
plas Schalkwijk om 15.00 
uur. Aanmelden tot uiter-
lijk 30 december via www.
schalkwijkaanzee.nl.

Donderdag 2 januari 
t/m zondag 19 januari

Nieuwe tentoonstelling in Ga-
lerie De Waag, Spaarne 30 
te Haarlem. Werk van nieu-
we lichting KZOD-kunste-
naars. (Openingstijden: don-
derdag t/m zondag van 13.00 
uur tot 17.00 uur) De feeste-
lijke opening zondag 5 janu-
ari om 16.00 uur tijdens de 
Nieuwjaars-receptie. 

Zondag 5 januari
Laureaten Prinses Christi-
na Concours, in de Oude
Kerk, Wilhelminaplein. Met 
aanstormende talenten Lucie 
Horsch (blokfl uit) en Beate 
Loonstra (harp). Directeur van 
het Prinses Christina Con-
cours, Mark Vondenhoff, ver-
zorgt een inleiding waarin hij 
de musici en hun repertoire 
introduceert. Aanvang: 12.00 
uur - koffi e met taart: 11.15 
uur - entree: 17,00. www.po-
diaheemstede.nl - pr@podia-
heemstede.nl.

BI-BA-BO Nieuwjaarscon-
cert. Aanvang 15.30 uur in 
Doopsgezinde Kerk, Frankes-
traat 24, Haarlem.
Toegang: 14,- voorverkoop via 

website of koorleden, 16,- aan 
de zaal en 10,- voor kinderen 
t/m 16 jaar en CJP. Dit is in-
clusief hapje, drankje en pro-
grammaboekje.
Voorverkoop via website: 
www.doulcememoire.nl.

Nieuwjaarsconcert Wings 
Ensemble en Van Amster-
dam Duo, aanvang 11.30 en 
15.00 uur. Locatie: St Jans-
kerk, Jansstraat 40 te Haar-
lem.  Toegang 19,50; voorver-
koop 17,50  Vrienden Wings: 
15,-. Reserveren: www.
wingsensemble.nl of  tel. 06-
811 952 17.

Maandag 6 januari
Alzheimer Café Haarlem. 
Thema: Hoe ga je met Alzhei-
mer om? Belangstellenden 
welkom in Wijkgebouw ‘t
Trionk, V. Oosten de Bruynstr. 
60. Aanvang 19.30 uur. Toe-
gang vrij.

Maandag 6 januari
t/m zondag 2 maart 

Expositie professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot 
‘paarden’ bij Casca in de 

Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, te bezichtigen tijdens 
openingsuren. Zie voor meer 
informatie: http://geekzwet-
sloot.tumblr.com.

Woensdag 8 januari
Kader Abdolah: Perzië – 
Iran. Kader Abdolah werd ge-
boren in Iran, maar moest dat 
land ontvluchten. Hij kwam in 
1988 naar Nederland waar hij 
in recordtijd Nederlands leer-
de én in die taal ging schrij-
ven. Lezing in het Oude Slot 
- aanvang: 20.15 uur - entree: 
17,00. www.podiaheemstede.
nl - pr@podiaheemstede.nl.

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari
Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van
Zolder’. Heeft u werk voor 
deze verkoopexpositie? Aan-
brengen kan van 27 novem-
ber t/m 20 december. Woens-
dag t/m zaterdag van 13.00 
tot 17.30 uur.  Informeer naar 
de regels en mogelijkheden: 
023-5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

Vrijdag 10 januari
‘Karakters’, voorstelling van 
Kasper van Kooten, in the-
ater de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 

AgendA



9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kas-
sa van de Luifel.  U kunt ook 
telefonisch reserveren via 023 
548 38 28 kies 1.    

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

Zondag 12 januari
Nieuwjaarsconcert Heem-
steedse Kunstkring in de 
Oude Kerk Heemstede met 
concert van het Amsterdam 
Wind Quintet. Thema ‘Marilyn 
Monroe’. Kerk open om 13.30 
uur. Aanvang 14.00 uur. Na 
afloop, 15.15 uur. de nieuw-
jaarsreceptie in de Pauwehof. 
Gratis voor leden HKK, niet-
leden betalen 10,-. 

Zondag 19 januari
en zondag 26 januari

Vocaal Ensemble Kwarts 
viert 25-jarig jubileum met 
een concert rond het the-
ma ‘madrigalen’. In dit con-
cert worden Italiaanse ma-
drigalen van Monteverdi ge-
koppeld aan werken van Ne-
derlandse componisten die 
door het madrigaal beïnvloed 
zijn zoals Hendrik Andries-
sen en de vergeten componist 
Jan Nieland. Zie ook www.vo-
caalensemblekwarts.nl of bel 
naar 023-5386682. 19 janua-
ri, Dorpskerk, Burg. Ensche-
delaan 67, Santpoort-Noord. 
26 januari, ‘Sociëteit Vereeni-
ging’, Zijlweg 1, Haarlem.
Aanvang concerten: 15u.

Zaterdag 25 januari
Ruysdael Kwartet in de Ou-
de Kerk heeft zich ontwik-
keld tot een strijkkwartet met 
een pure eigen klank en valt 
op met intens samenspel. 
In dit gezelschap vindt Nino 
Gvetadze de perfecte partner 
om één van de kroonjuwe-
len uit de kamermuziek uit te 
voeren: het pianokwintet van 
Brahms op 34.
Aanvang: 20.15 uur - 21,50. 
www.podiaheemstede.nl - 
pr@podiaheemstede.nl.
 
Zondag 26 januari
De goddelijke komedie 
door Jacques Janssen. Tal-
loze kunstenaars hebben 
Dantes werk geïllustreerd en 
becommentarieerd, overal ter 
wereld en tot op de dag van 
vandaag. In een drieluik gaat 
Jacques Jansen in op Dantes 
visie op de beeldende kunst. 
In het Oude Slot - aanvang: 
15.00 uur - 17,00. www.po-
diaheemstede.nl - pr@podia-
heemstede.nl.

Heemstede - Dinsdag 31 de-
cember organiseert Swingstees-
jun een bruisend 30up Oud- en 
Nieuw Dansfeest in het monu-
mentale gebouw van RCH in 
Heemstede. 

Je bent welkom vanaf 21.30 uur 
en krijgt dan een welkomstcock-
tail. In de loop van het feest wor-
den lekkere OenN-hapjes en di-
verse garnituur geserveerd. Na-
tuurlijk toost je op het ‘moment 
suprême’ met een champagne 
glas op het nieuwe jaar.

Dresscode is mooi en feestelijk 
maar wel zo dat je ook vrij en blij 
uit je dak kan gaan op de lekker-
ste beats van toen en nu van DJ 
Stempels. Hij draait immers een 
swingende mix van 80s, 90s, 00s 
en ‘todays hottest grooves’.

Het RCH-gebouw is één van de 
mooiste locaties van Heemste-
de. Het is een gemeentemonu-
ment in Engelse stijl uit de jaren 
‘20. De directe omgeving ervan 
is een sportterrein maar één-
maal binnen ademt het de nos-
talgische en Oud- Engelse sfeer. 
Het adres is Sportparklaan 6 in 
Heemstede.

De openingstijden zijn van 21.30 
tot 2.30 uur. Tip: Wees voor 23.00 
uur binnen.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij: 
www.swingsteesjun.nl (ook te-
lefonisch 06-1893 8260). Entree-
prijs: 30 euro.

Tot swings bij Swingsteesjun! 
Kijk ook op: www.swingsteesjun.
nl of mail: william@swingstees-
jun.nl.

Oudjaarsdag, in RCH-gebouw Heemstede
30up Oud- en Nieuw Dansfeest by Swingsteesjun!

Huiverende Scrooge is hartverwarmend

Binnen het decor waarbij de 
contouren van de Grote Kerk en 
andere bekende gebouwen op-
doemen, speelt Scrooge zich 
duidelijk af in winters Haarlem. 
Het enthousiasme straalt al van 
het prilste begin van de gehe-
le cast af: met plezier wordt het 
spektakel overtuigend neerge-
zet. Peter de Jong is een ver-
makelijke Scrooge, waarbij zijn 
mimetalenten en zijn spel van 
grimassen niemand ontgaan. 
Aangevuld door een sublieme 
Joost Prinsen in de rol van Jacob 
Marley, die op sommige momen-
ten een vertellersrol heeft. Het 
stuk bevat veel symbolische en 
humoristische elementen, zoals 

het veel te krappe kantoor waar 
Scrooge met zijn klerk Bob Crat-
chit werken, dat duidelijk de be-
krompenheid van Scrooge ka-
rakteriseert. Of de scène met het 
arme gezin Cratchit aan tafel en 
de zieke Tiny Tim. Aan het eind 
van deze scène trekt Bob Crat-
chit met een touw de tafel met 
gezin weg. Dit symboliseert de 
zware verantwoordelijkheid die 
op zijn schouders rust. Zo wordt 
menigmaal het decor per scène 
op een eenvoudige en speelse 
manier gewisseld, zonder dat dit 
het publiek stoort. Verrassend is 
het verschijnen van het geesten-
koor, dat vanuit de zaal het po-
dium bestijgt. De muziek, waar-

Regio – Zaterdag 22 december vond de première van de Haar-
lemse kerstvoorstelling ‘Scrooge’ in de Stadsschouwburg 
Haarlem plaats.  ‘A Christmas Carol’ van Charles Dickens in 
een geheel eigen nieuwe Haarlemse uitvoering. Huivering-
wekkend goed spel dat alle harten doet smelten, waarbij al-
les uit de kast is gehaald; oftewel alles uit de cast is gehaald.

voor Wiebe Gotink zijn signa-
tuur zette, is eveneens verras-
send. Het gebruik van accorde-
on, blaasinstrumenten, banjo en 
viool in de arrangementen nei-
gen naar elementen uit de jood-
se en Slavische muziek. Een lach 
en een traan: deze voorstelling 
raakt je, waarbij je het niet al-
tijd droog houdt. Een bekende 
kerstvertelling in een nieuwe ei-
gen Haarlemse stijl, die de ac-
tualiteit nog steeds beroert. De 
cast van professionele en ama-
teurspelers slaagt erin een waar 
huzarenstukje te vertolken, per-
fect aangevoeld en aangestuurd 
door regisseuse Ira Judkovska-
ja. Een langdurige staande ova-
tie van het publiek onderstreep-
te dit nogmaals. Scrooge is nog 
tot en met 5 januari te zien in de 
Stadsschouwburg Haarlem. Kijk 
voor kaarten en informatie op 
www.scroogehaarlem.nl.
Bart Jonker

Jongeren 
Eethuis Plexat

Heemstede - Elke vrijdagavond 
organiseert Plexat, dé plek voor 
jongeren bij Casca, een eethuis 
voor jongeren. Vrijdag 10 janu-
ari staat er tagliatelle met zalm 
op het menu. Om 17.30 uur kun 
je aan tafel tot circa 19.00 uur. 
Daarna kun je gezellig ‘naborre-
len’ in Plexat. Plexat is op de vrij-
dagavond geopend tot 22 uur. 
Kosten: 4,- voor de maaltijd met 
drankje.
Het Jongeren Eethuis is bij 
Plexat in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.
Meld je dan aan op vrijdag vóór 
12.00 uur via plexat@casca.nl of 
door te bellen naar 023-548 38 
47.
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De lekkere 
vegetarische 

keuken
Heemstede - In deze keuken is 
heel veel mogelijk om lekker en 
gevarieerd te koken en te eten. 
Soepen, voorgerechten, tussen-
doortjes, salades, hoofd-, bij- en 
nagerechten. En wat dacht u van 
vegetarische moussaka, pizza’s, 
stoofschotels en pannenkoeken. 
De lekkere vegetarische keuken 
bestaat uit 2 lessen van 19.30 tot 
22.30 uur op woensdagavond en 
start op 22 januari.
De culinaire cursussen worden 
gegeven bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven kan telefonisch op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur: tel. 
023-548 38 28 kies 1.
Kijk ook eens op www.casca.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 30 december 2013

De gemeente 
Heemstede 
wenst u een 

gelukkig Nieuwjaar! 

Heemstede

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

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

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 uur.
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en 
donderdag van 17.00-19.30 uur (vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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

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

Kerstboom-
verbranding 

8 januari

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen 
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede 
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 6 
januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 
20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. De receptie vindt 
plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het 

raadhuis. Het duo Late Night Serenade zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. 

6 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

NIEUWJAARS BIJEENKOMST 
6 JANUARI 2014

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. De 
eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 3 januari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur in 
het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, 
om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 3 januari 

Gewijzigde 
openingstijden 
raadhuis 
Op dinsdag 31 december is het raadhuis om 
13.00 uur gesloten. Op 2 januari is het raadhuis 
vanaf 10.00 uur open. Kijk voor onze reguliere 
openingstijden in deze HeemstedeNieuws bij 
adresgegevens en openingstijden of raadpleeg 
onze website www.heemstede.nl. 

Afvalkalender Heemstede 2014: 
digitaal of op papier?
Vorig jaar hebben de gemeente Heemstede en 
Meerlanden besloten de jaarlijkse afvalkalender 
niet meer huis-aan-huis te verspreiden. We hebben 
gemerkt dat steeds meer mensen gebruik maken 
van de digitale mogelijkheden om (overheids)
informatie in te zien. Alle huishoudens die de 
afvalkalender op papier wilden blijven ontvangen, 
konden dit vorig jaar via een antwoordkaart 
aangeven.

Uw afvalkalender 2014 is op meerdere manieren 
(digitaal) beschikbaar:
- via www.afvalkalender.meerlanden.nl (na 

invoer van uw postcode kunt u uw persoonlijke 
afvalkalender als pdf-bestand downloaden)

- als gratis Meerlandenapp op uw smartphone of 
tablet via de App store of Google Play Store

- als pdf-bestand in het digitaal loket, zie hiervoor 
www.heemstede.nl.

Inwoners die niet beschikken over internet kunnen 
vanaf 2 januari 2014 een geprinte/gedrukte versie 
van de afvalkalender afhalen bij de publieksbalie 
van het raadhuis tijdens openingstijden.

Wij wensen u een feestelijke en veilige jaarwisseling. 
Kijk voor tips voor een veilig gebruik van vuurwerk 
op www.heemstede.nl bij: Wonen -> Veiligheid.

Veilig omgaan met 
vuurwerk 



Vet, recycle het!
Geef gebruikt frituurvet een tweede leven!
Gaat u zelf oliebollen bakken? Lever uw gebruikte 
frituurvet of bakolie dan in bij een van de 
inzamelpunten. U kunt uw vet kwijt in de speciale 
gele rolemmer. Gebruikt frituurvet en bakolie krijgen 
zo een tweede leven als biobrandstof. Biobrandstof 
kan weer gebruikt worden in bijvoorbeeld 
tuinbouwkassen, warmtekrachtcentrales en voer-
tuigen. Denk duurzaam en lever uw vet en olie in!

Hoe inleveren?
Giet het afgekoelde frituurvet terug in de 
originele verpakking of in een lege plastic fles. 

Sluit de verpakking goed en neem mee naar een 
inzamelpunt. Doe daar de fles in de gele rolemmer.

Waar inleveren?
De actuele inzamelpunten voor gebruikt frituur- en 
bakvet in Heemstede zijn:
- Arteka Natuurvoeding Heemstede, 

Zandvoortselaan 16-18
- Dekamarkt Binnenweg
- Honk- en Softbalvereniging RCH-Pinguins, 

Ringvaartlaan 4
- Milieustraat Meerlanden, Cruquiusweg 47

Het college van B&W van Heemstede maakt bekend 
dat zij op grond van artikel 10.63, tweede lid Wet 
milieubeheer ontheffing heeft verleend aan de 

gemeente voor het verbranden van kerstbomen op 
woensdag 8 januari 2014 van 14.00-23.00 uur op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. 

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 
mogelijk.

Ontheffing voor kerstboomverbranding 

Woensdag 8 januari 2014 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 8 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 kunnen lopend of op de fiets nog tot 
vlak voor de verbranding worden ingeleverd op het 
trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Voor overig verkeer 
is de Vrijheidsdreef afgesloten van woensdag 8 
januari 9.00 tot donderdag 9 januari tot omstreeks 
12.00 uur.

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 worden afgehaald op het podium aan 
de Vrijheidsdreef. Rond 19.00 uur begint de 

Kerstboomverbranding 2014

verbranding van de ingezamelde kerstbomen. 
Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het 
geheel muzikaal opluisteren. De vrienden van 
de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis) 
warme chocolademelk.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Ingang Cruquiushaven het plaatsen van een 

verwijsbord 9272, ontvangen 18 december.
- Einthovenlaan 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer: 9231, 
ontvangen 17 december.

- Oosterlaan 25 het verhogen van het dak 

Wabonummer 9306, ontvangen 19 december.
- Bos Overplaats nabij Prinsenlaan en 

Prinsessenhof het kappen van 112 bomen 
Wabonummer: 9342, ontvangen 20 december 
2013.

- Jeroen Boschlaan 5 het plaatsen van een 
berging, een dakkapel en een schoorsteen in een 
uitbouw, ontvangen 23 december 2013.

- Frederik van Eedenplein 30 het kappen van 
een berk Wabonummer 9350, ontvangen 24 
december 2013.

- Strawinskylaan 66 het kappen van een berk en 
een conifeer Wabonummer 9351, ontvangen 24 
december 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Diverse fietsen niet in rijtechnische staat 
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente hebben 
de volgende fietsen aangetroffen die niet in 
rijtechnische staat zijn:
- fel groene damesfiets (platte band) ter hoogte 

van Zandvoortselaan 160;
- blauwe Sparta herenfiets (platte band) ter 

hoogte van Zandvoortselaan 179;
- olijfgroene Sparta damesfiets (platte band) ter 

hoogte van Roemer Visscherplein 19;
- goudkleurige Batavus damesfiets (platte band) 

ter hoogte van Pelikaanlaan 81-145;

- zwarte Batavus damesfiets (binnenband uit 
band) ter hoogte van Rembrandtlaan 39-41.

Het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in 
onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een 
kennelijk verwaarloosde toestand verkeert op de 
weg te parkeren (artikel 5:5, eerste lid APV).

De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 8 januari 2014 de gelegenheid om 
de fiets van de weg te verwijderen dan wel te 
zorgen dat de fiets weer in rijtechnische staat 
verkeert. Indien de fiets binnen deze termijn niet 

van de weg is verwijderd dan wel in rijtechnische 
staat verkeert, wordt de fiets in opdracht van het 
college verwijderd (bestuursdwang). De eventuele 
fietsketting waarmee de fiets staat vastgeketend 
zal op de minst belastende wijze worden 
doorgeslepen. De fiets wordt dan voor een periode 
van 13 weken opgeslagen. Binnen die periode kan 
de eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.
Neem voor vragen contact op met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer 
14 023.



Verkeersbesluit(en)
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 

appartement Bartoklaan 77 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoner. (verzonden: 24 december 2013).

Het besluit ligt vanaf 2 januari 2014 zes weken ter 
inzage. 

Bezwaar
Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een gemotiveerd bezwaarschrift sturen. Zie hiervoor 
Inzien, reageren, bezwaar maken.

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

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

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

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

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

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 9 januari 2014 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur bezwaar tegen het niet in behandeling 
  nemen van een aanvraag energiesubsidie 
  - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  optrekken van de achtergevel aan 
  de Landzichtlaan 43 
  - openbaar -
21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing Bbz 
  - niet openbaar - 

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

Aanwezig waren 21 van de 21 raadsleden 

De raad heeft besloten:

Verordening peuterwerk Heemstede 2013
Unaniem vastgesteld.

Wijziging kapbeleid
Het besluit is verworpen met 10 stemmen voor 
en 11 stemmen tegen.
Voor het besluit stemden de fracties van 
VVD en CDA.
Tegen het besluit stemden de fracties van 
D66, PvdA, HBB en GL.

MOTIE ‘Bescherming groene uitstraling 
Heemstede’: D66, PvdA, HBB en GL
De raad verzoekt het College:
Een instrumentarium in het kader van het bomenbeleid 
te ontwikkelen dat tenminste hetzelfde niveau van 
zorg inhoudt voor het Heemsteedse bomenbestand 
als het huidige kapbeleid, aangevuld met een goed 
communicatieplan.

De motie is aangenomen met 11 stemmen voor 
en 10 stemmen tegen.
Voor de motie stemden de fracties van 
D66, PvdA, HBB en GL.
Tegen de motie stemden de fracties van 
VVD en CDA.

Belastingverordeningen 2014
Het besluit is vastgesteld met 19 stemmen voor 
en 2 tegen.
De fractie van GL stemde tegen 
(met stemverklaring).

Controleprotocol accountantscontrole 
jaarrekening 2013 t/m 2015 gemeente 
Heemstede
Unaniem vastgesteld.

Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
28 november 2013
De afdoening van de ingekomen stukken is 
unaniem vastgesteld conform voorstel.

Raadsbesluiten 18 december  2013
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