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Heemsteeds koor in Paradiso!
Heemstede - Popkoor Factory of Voices gaat de uitdaging aan 
om op te treden tijdens het korenfestival in de poptempel Para-
diso Amsterdam. Het zestig koppentellende koor onder leiding 
van dirigent Jeroen J. Vermeulen en pianist César Latorre, zingt 
o.a. een nummer van het rock-’n-roll- en soulduo Ike en Tina 
Turner, een romantisch lied van Adele, de hit van Caro Emerald 
en nog veel meer mooie songs.

Nieuwsgierig geworden?
Kom luisteren en genieten op zaterdag 12 januari in Paradiso 
Amsterdam. Entrée bedraagt 3 euro. Kinderen t/m 12 jaar mo-
ge gratis naar binnen. Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa 
van Paradiso. Uiteraard kunt u ook genieten van andere koren.
Meezingen met dit popkoor kan ook, gerepeteerd wordt op 
maandagavond in de Prinsenhof van 20.00 tot 22.00 uur. En als 
je lid wordt, ontvang je de entreekosten van Paradiso retour! Kijk 
snel op www.factoryofvoices.nl voor meer informatie.
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Minerva Cultuurprijs 
voor Ad van Amerongen
Heemstede - Het Nieuwjaars-
concert van de Heemsteed-
se Kunstkring in de Oude Kerk 
kreeg zondagmiddag een heel 
aparte sfeer met jazz in Brazi-
liaanse stijl van zangeres Sas-
kia Eigenhuis, pianist Danny 
van Kessel, Tie Fernandes, bas 
en Matthias Haffner, percussie. 
Even wennen aan een traag tem-
po, maar allengs werkend naar 
een ritme dat we nog kenden 
van haar optreden tijdens het 
60-jarig jubileum van de Kunst-
kring op 1 juli vorig jaar op het 
Wilhelminaplein. Een mooie aan-
loop naar de uitreiking van de 
Minerva Cultuurprijs, die eens 
in de drie jaren wordt uitgereikt. 
Een prijs die stamt uit de tijd 
dat het Minervatheater aan de 
Binnenweg in Heemstede nog 
functioneerde. Nu is daar Sis-
sy Boy gevestigd. Sinds de slui-
ting was een vereniging Vrien-
den van Minervatheater actief. 
Die vriendenkring is opgehe-
ven en in 1993 kreeg de Heem-
steedse Kunstkring de beschik-
king over het positieve liquida-
tiesaldo met de opdracht hier 
een passende culturele bestem-
ming aan te geven, wat resul-
teerde in een Minerva cultuur-
prijs. De voordracht voor de toe-
kenning van de Minerva cultuur-

prijs 2013 is opgesteld door een 
commissie met Nera Otsen, oud-
wethouder van cultuur in de ge-
meente Heemstede, Sjaak Struijf, 
directeur theater de Luifel en be-
stuurslid van de Kunstkring, An-
nelies van Bruinissen. 

Juryrapport
Annelies gaf een korte samen-
vatting van de culturele bijdra-
gen van de oud voorzitter van 
de Kunstkring en onlangs tot 
erevoorzitter benoemde Ad van 
Amerongen. Het culturele leven 
in Heemstede zou er heel an-
ders, stukken minder veelzijdig, 
hebben uitgezien als Ad daar de 
afgelopen decennia niet zo nauw 
bij betrokken was geweest. In di-
verse hoedanigheden heeft hij 
zich op cultureel gebied gema-
nifesteerd. Ad was wethouder 
van cultuur en klankbord voor 
het College van Burgemeester 
en Wethouders bij het opstellen 
van de cultuurnota. Kritisch volg-
de hij het door de gemeente ge-
voerde cultuurbeleid. Binnen het 
kader van de Stichting Podium-
programmering Heemstede pro-
mootte hij de samenwerking tus-
sen de Heemsteedse Kunstkring 
en Casca/de Luifel. Ad nam het 
initiatief voor een boek dat is ge-
wijd aan 50 jaar cultuur in Heem-

stede. Hij zit het bestuur voor van 
de stichting die zich beijvert voor 
een multifunctioneel gebruik van 
de Oude Kerk. Hij was medeor-
ganisator van het muziekfestival 
in Groenendaal, nu 10 jaar gele-
den bij het 50-jarig bestaan van 
de Heemsteedse Kunstkring, en 
projectleider van het muziekfes-
tival op 1 juli jl. op het Wilhelmin-
aplein ter viering van het twaalf-
de lustrum van de Kunstkring. 
Ad gaf jarenlang als bestuurder 
en voorzitter zijn beste krachten 
aan de Heemsteedse Kunstkring 
en zocht uit het grote culturele 
aanbod uit de hele regio ieder 
jaar weer een mooi programma 
waar de leden op konden ver-
trouwen. Met toneel, dans, mu-
ziek, cabaret in theaters van 
Heemstede, Haarlem, Velsen, 
Hoofddorp en soms Amsterdam, 
indien nodig met ‘eigen’ vervoer. 
Een hele klus die hij elk voorjaar 
presenteerde in het Raadhuis.

Ad van Amerongen, kreeg heel 
terecht de Minerva cultuurprijs 
uitgereikt door de voorzitter van 
de Kunstkring Heemstede, Mo-
nique Klompé, waarna vele feli-
citaties volgden in een gezellige 
receptie in de Pauwehof.

Ton van den Brink
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GoEDE VERDiENStE!
50 plussers ook welkom!

Geopend van 16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

Tegen inlevering van  deze 
coupon, ontvangt u bij uw 

bestelling, GRATIS

gebakken banaan (2 st.)
Geldig t/m 31-1-2013 

✂

✂Oproep 
exposanten

Bennebroek - Stichting Ten-
toonstellingen Bennebroek 
biedt een platform voor ama-
teurkunstenaars en semi-pro-
fessioneel werkenden. Daar-
toe worden er jaarlijks onge-
veer tien tentoonstellingen ge-
organiseerd in het voormali-
ge Gemeentehuis van Ben-
nebroek. Inwoners uit Benne-
broek en aangrenzende dorps-
kernen, die hun werk willen ex-
poseren kunnen zich aanmel-
den door 3 of meer foto’s van 
het te exposeren werk te mai-
len naar: hansholt@upcmail.nl.

Tel. 023-8200170     www.heemsteder.nl



Voor wie een frisse neus wil ha-
len in Groenendaal en wat bij-
zonders wil zien. Aan de Beu-
kenlaan staan nog drie grens-
palen. Het is even zoeken, maar 
ze zijn er echt. En anders zijn 
hier als bewijs de foto’s. Het be-
treft de IPO nummer 9, 10 en 11.
De inscriptie IPO verwijst naar 
Jacobus Philippus d’Orville, die 
in 1739 eigenaar werd van de 
hofstede Groenendaal.
Meer informatie over d’Orville 
in het Groenendaalboek van 
de HVHB, dat in mei 2013 ver-
schijnt. 

Kleine monumenten uit een ver-
vlogen tijd, maar gelukkig be-
waard. Wat meer weten over wat 
er nog meer over Heemstede be-
waard is? Kijk op www.hv-hb.nl 
of in HeerlijkHeden, het kwar-
taaltijdschrift van de Historische 
Vereniging Heemstede-Benne-
broek, dat ook los verkrijgbaar is 
bij diverse 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

IPO 9. IPO 10.

IPO 11 (foto’s: Theo Out).

Onbekend Heemstede
Grenspalen Beukenlaan 

Groenendaal

Het spoor van toen

‘Waarom geen post meer aan huis?’
Heemstede – Erg jammer vindt de heer Jan-
sen Hendriks het dat de postbode niet langer 
aan huis komt. Jansen Hendriks woont in wo-
ning die bij zorgcentrum Kennemerduin aan de 
Herenweg behoort. Sinds kort is er een nieuwe 
regel van kracht, de post wordt niet meer huis-
aan-huis gebracht bij de ouderenwoningen maar 
is op te halen in het ‘grote huis’ aan de Heren-
weg 126. Geen goede zaak, vindt de oudere heer 
die de redactie belde: “Als je slecht ter been bent

of er ligt sneeuw of ijs dan ga je niet naar het 
centrale postadres. Het is gewoon gemakzucht.”
Zeker als het post betreft waarop binnen een
gestelde tijdslimiet gereageerd moet worden, 
zijn de ouderen die in de huisjes rond Kenne-
merduin wonen, gedupeerd. “Het gaat veel-
al om bewoners van 80 tot 90 jaar oud, wij wil-
len gewoon weer een eigen brievenbus waar we
voorheen onze post door kregen”, aldus Jansen 
Hendriks.

Slavisch koor 
Lorodelba

Regio - Op dinsdag 15 januari is 
bij het Slavisch koor Lorodelba 
de repetitie openbaar. Het koor 
zingt volksmuziek uit de Bal-
kan. Veel mensen houden van de 
prachtige muziek uit het oosten 
van Europa, maar de taal schrikt 
soms af. Dat is niet nodig. Diri-
gent Roel Schuyt is specialist in 
de Slavische talen en muziek. Hij 
schrijft de teksten fonetisch op 
waardoor iedereen in staat is de 
liedjes te zingen. 
Net als veel koren is een uitbrei-
ding van het ledenaantal ge-
wenst, maar ook als u gewoon 
nieuwsgierig bent, bent u van 
harte welkom. Hoewel Lorodelba 
momenteel een vrouwenkoor is, 
worden tenoren en bassen van 
harte uitgenodigd om het koor te 
komen versterken. 
Het repeteren op dinsdagavond 
vindt plaats van 19.45 tot 22.00 
uur in ‘De Zaal’ van zorgcentrum 
Boerhaave, Louis Pasteurstraat 
9, Haarlem. 
Inlichtingen: 023-5284288.

Op deze oude foto ziet u het 
NS-logo aan de noordoostzij-
de van het stationsgebouw. 
Het is verwijderd en een 
nieuw exemplaar is op dak 
van de wachtkamer gezet in 
oktober 2011.
Met deze laatste foto en bij-
behorende tekst stopt Gertjan 
Stamer met het verzorgen van 
de rubriek in de Heemsteder. 
De reden is impelweg tijdge-
brek in verband met een lich-
te verschuiving van hobby’s 
en interesses.
Overigens kunnen liefhebbers 
van zijn foto’s en tekst over 
de treinen en het station nog 
altijd terecht op de website:  
www.stationheemstedeaer-
denhout.nl;
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Op de openingsdag waren het 
nog voornamelijk familie en 
vrienden die een kijkje kwamen 
nemen. Een dag later blijkt het 
aardig storm te lopen in de nieu-
we lunchroom aan de Raadhuis-
straat. Het Heemsteedse winkel-
publiek heeft blijkbaar niet lang 
nodig om op deze eerste zater-
dag met boodschappen en al 
aan te schuiven. En met de kin-
deren natuurlijk. Die kunnen 
zich vermaken in de speelhoek-
jes, met kleurpotloden en met el-
kaar. Niemand stoort zich hier 
aan rondhuppelende kleintjes.
Annelot van Wonderen woont 
zelf in de binnenstad van Haar-
lem en kent daar eigenlijk maar 
een enkel adres waar ze zich met 
het kroost op haar gemak voelt. 
“Bij  Meneer Paprika in de Ko-
ningstraat kan je met ze terecht 
zonder veroordeeld te zijn tot 
snackbarproducten. Dat wilde ik 
eigenlijk ook, zo’n ongedwongen 
stek voor jong en oud. Om direct 
vanaf het schoolplein binnen te 
lopen met andere moeders en de 
kleinste kleintjes. Want wie heeft 
er tegenwoordig geen proble-
men met de kinderopvang? Die 
gaan dus gezellig mee. Verder 
wil je wel eens een kopje kof-

fi e drinken met opa en oma of 
een hapje eten zonder je druk 
te hoeven maken over de bewe-
gelijkheid van de kleintjes. Zo’n 
restaurant dat daarvoor is be-
doeld, dat zocht ik.”
Broer en zus kwamen uit op 
Heemstede, de plaats waar ze 
geboren zijn. “We denken dat er 
hier veel vraag is naar dit con-
cept. We merken het aan onze 
eigen vriendenkring. ” 
De kindvriendelijke lunchroom 
heeft een uitgebreide kaart, va-
riërend van pasteitje met ragout 
en quiche tot appeltaart met 
slagroom. Voor de kleintjes is er 
een speciale Grutmenukaart. De 
openingstijden zijn van dinsdag 
tot en met vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur en op zaterdag van 9.30 
tot 17.00 uur. De woensdagmid-
dag is bestemd voor kinderwork-
shops en op zondag en maan-
dag is er ruimte voor familie- en 
bedrijfsfeestjes. Ook het organi-
seren van een High Tea en kin-
derpartijtjes staat in de planning.
Over de samenwerking waren 
geen twijfels, zo stellen beiden 
resoluut. “Je kan elkaar als broer 
en zus eerlijk je mening geven,” 
vertelt Martijn, die leerde koken 
bij de Piva in Antwerpen. Eerder 

Heemstede –  Voor broer en zus Van Wonderen zijn veel van 
hun wensen en dromen samengekomen. Kok Martijn (37) en 
KLM-stewardess Annelot (34) hebben beiden een druk ge-
zinsleven met kleine kinderen. Net als zoveel andere leeftijds-
genoten zijn ze niet altijd even welkom in een horecazaak als 
ze binnenvallen met hun peuters, baby’s en de bijbehorende 
Maxi Cosi’s. Sinds 4 januari is die plek er nu wel in de vorm 
van hun eigen lunchroom Grut & Groot.

Heemstede –  Voor broer en zus Van Wonderen zijn veel van 

Ouders en kinderen samen 
bij ‘Grut en Groot’

vertoonde hij zijn kunsten bij Ho-
tel Pulitzer in Amsterdam en bij 
restaurant Southern Cross. “Ik 
weet wel dat het geen gemak-
kelijke tijd is voor ondernemers. 
Bij een bank hoef je niet aan te 
kloppen. Wij hebben de verbou-
wing en de fi nanciering zelf ge-
regeld. Aan de andere kant biedt 
het nu ook veel mogelijkheden. 
Zo was er genoeg te huur in het 
centrum. We kozen uiteindelijk 
voor deze locatie bij de dorps-

pomp en naast chocolaterie Van 
Dam. Verder hebben we hier een 
veilige en besloten tuin, waar we 
in de zomer een terras kunnen 
creëren.”
“Ach,” glimlacht zijn zusje, “hij is 
niet anders dan alle andere koks, 
uiteindelijk willen ze toch hun ei-
gen zaak.”
Meer informatie: Grut & Groot, 
Raadhuisstraat 62, Heemstede. 
Website: www.grutengroot.nl.
Mirjam Goossens

Dienst Trefpunt
Bennebroek - Aan het Akonie-
tenplein 1 te Bennebroek houdt 
Het Trefpunt zondag 13 janua-
ri een dienst met ds. Jolien Nak. 
Het betreft een dienst van Schrift 
en Tafel en het thema is ‘Bidden 
als levenshouding’ in het kader 
van de serie ‘Levenskunst’. Aan-
vang is 10.00 uur.

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - De NGK Heem-
stede, Limburglaan 3, houdt 
zondag 13 januari om 10.00 uur 
dienst.
In deze dienst gaat voor ds. Alex 
Boshuizen. Er is viering van het 
Heilig Avondmaal en er is kin-
deropvang voor de kleinsten en 
Bijbelklas voor de kinderen in de 
basisschoolleeftijd.

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 13 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Zieken-
huis in Hoofddorp een kerk-
dienst plaats. Het is een dienst 
van Woord en Tafel met een oe-
cumenisch karakter. Iedereen is 
welkom, zowel patiënten alsook 
bezoek.
Voorganger is pastor Frans Bos-
sink.  De zang wordt onder-
steund door het Interkerkelijk 
Gemengd Koor uit Lisse (com-
munieviering).

PKN Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Ge-
meente Bennebroek (PKN), Bin-
nenweg 67 Bennebroek houdt 
een dienst op zondag 13 janu-
ari om 10.00 uur met ds. W.M. 
Schinkelshoek.

Informatiebijeenkomst 20 januari
Op bedevaart naar Lourdes
Regio - Veel mensen willen dol-
graag eens naar Lourdes, maar 
weten niet goed hoe ze dit moe-
ten aanpakken. De Organisatie 
Limburgse Bedevaarten biedt al 
90 jaar bedevaarten naar Lour-
des, voor pelgrims uit heel Ne-
derland. Het zijn geheel verzorg-
de reizen. Dit jaar kunt u kiezen 
uit een 9-daagse busreis (30 mei 
t/m 7 juni, opstapplaats Haar-
lem) of een 8-daagse treinreis (3 
t/m 10 september, vertrek vanaf 

station Den Bosch via touring-
car vanuit Haarlem) De reizen 
worden door vrijwilligers van de 
Lourdesgroep begeleid.
Wilt u meer weten? Bezoek 
dan de informatiebijeenkomst 
op zondag 20 januari in Paro-
chie Johannes de Doper, Am-
sterdamstraat 59 te Haarlem. De 
aanvang is 14.00 uur. Meer in-
fo: Joke Hoekman, telefoon 013- 
5216701 of Linda Walweer, tele-
foon: 075 -6177605.

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – De dienst in de 
St Jozefparochie Bennebroek 
van vrijdag 11 januari 9.00 uur 
vervalt. Op zaterdag 12 januari 
is er dienst om 19.00 uur, eucha-
ristie, met past. Verhaegh,  Litur-
giegroep
Voorstellen Vormelingen in Bavo 
te Heemstede. Zondag 13 janua-
ri om 10.30 uur is er een eucha-
ristieviering met past. Verhaegh, 
Caeciliakoor.

Protestantse 
gemeente 

Heemstede
Heemstede – In de Oude Kerk 
Heemstede is er zondag 13 ja-
nuari dienst van de Protestant-
se gemeente Heemstede met ds.
P.I.C. Terpstra. Aanvang is 10.00 
uur.

Trefpunt-Casca Culturele Middag (55+)
Heemstede - Aan de grenzen 
van het Romeinse Rijk - Keizer 
Hadrianus gaf in het jaar 122 op-
dracht tot het bouwen van een 
muur dwars door Engeland. Het 
zuiden van Groot-Brittannië was 
in de 1e eeuw na Christus suc-
cesvol veroverd, maar de nieu-
we grens van het Romeinse Rijk 
werd voortdurend belaagd door 
fanatieke stammen uit het noor-
den. Pas in de 5e eeuw gaven 
de Romeinen hun stenen ver-
dedigingslinie op en verloor ze 
haar functie. Vandaag de dag is 
Hadrianus Wall het belangrijk-
ste Romeinse bouwwerk aan de 
overkant van Het Kanaal. De 117 
kilometer lange muur is gemaakt 
van steen en turf. Aan de noord-
kant lag een gracht, aan de zuid-
kant een weg. De muur was voor-
zien van torens en poorten die 
een mijl uit elkaar lagen. Grote-
re forten lagen op een dag mar-
cheren van elkaar. Aan het einde 
van de 19e eeuw kregen arche-
ologen interesse in de muur en 
de forten van Hadrianus. Naast 
potten, werktuigen en speelbor-
den vonden archeologen dunne 

houten plaatjes met teksten er-
op. Ze vormen een onschatbare 
bron van informatie over het le-
ven langs de muur. De plaatjes 
die in Vindolanda, een nederzet-
ting halverwege de muur, wer-
den gevonden, vertellen dat er 
een groep Bataven (‘Nederlan-
ders’) in Romeinse dienst gele-
gerd was. ‘Solemnis doet de har-
telijke groeten aan zijn broer Pa-
ris. Dat jij maar weet dat ik het 
goed maak hetgeen ik jou op 
jouw beurt toewens, jij trouwe-
loos mens, die mij niet één brief 
gestuurd heb’, is een van de brie-
ven die ontcijferd is. Deze kat-
tenbelletjes, de haperende zins-
bouw daar gelaten, schetsen een 
realistisch portret van de solda-
ten die de grens verdedigden. 
Tijdens de lezing door archeo-
loge Diana de Wild hoort u hoe 
ze leefden, wat ze aten en wel-
ke goden ze aanbaden. De Tref-
punt-Casca-lezing het dagelijks 
leven langs de Romeinse muur 
van Hadrianus  is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op dinsdag 15 januari om 14.30 
uur. De entree is 4,00.
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Uitfairkoop bij de Wereldwinkel

Heemstede - In januari zijn 
de verrassende, originele en 
bijzondere fairtrade cadeaus 
van de Wereldwinkel in de 
uitfairkoop. Niet voor niets 
fair, want de makers van al-
le producten in de uitfairkoop 
verdienen gewoon een fair-
trade loon.

Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de We-
reldwinkel in een leefbare we-
reld voor iedereen. Elk product 
uit het assortiment is met zorg 
en volgens fairtrade criteria ge-
produceerd en ingekocht. On-
dernemers in ontwikkelingslan-
den krijgen op deze manier toe-
gang tot de Europese markt en 
daarmee de kans een beter be-
staan op te bouwen. Deze on- 

    dernemers – beeldhouwers, 
zilversmeden, boeren, de makers 
– ontvangen dus gewoon een 
fairtrade loon.
Ook tijdens de opruimingsweken 
van 8 tot 19 januari.
Wereldwinkel Heemstede draait 
geheel op de inzet van vrijwil-
ligers. In 2012 heeft de winkel 
weer verschillende projecten fi-
nancieel kunnen ondersteunen 
met een gift. Zo ging er onder 
andere beeldhouwersgereed-
schap naar de Jimu Brothers in 
Zimbabwe. Gereedschap dat zij 
hard nodig hebben voor het ma-
ken van hun prachtige beelden, 
die ook in Heemstede verkocht 
worden.

U bent van harte welkom in de 
Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, telefoon: 023 529 
1770.

Heemstede – In de Kerstva-
kantie heb je lekker de tijd ge-
had om leuke dingen te doen, 
bijvoorbeeld je huisdier eens 
verwennen met extra veel aan-
dacht. Of je kon natuurlijk 
meedoen aan de fotowedstrijd 
van de Heemsteder/Heems 
‘sinds 1822’! Dat deden ver-
schillende meisjes en jongens. 
Zij stuurde mooie, lieve en leu-
ke foto’s in zoals deze waarop 
Amy (11) is te zien met haar kat 
Roosje. “Roosje is lief, speels, 
heel leuk, schattig en soms 
een beetje ondeugend…”, zegt 
Amy in haar mailtje. Nou, zo’n 
lief beestje mag daarvoor wel 
eens goed verwend worden! 
Amy mag bij Heems aan de 
Kanaalweg 7 (telefoon 023 528 
4079) in Heemstede allemaal 
leuke dingen uitzoeken voor 
20 euro. Heems heeft alles op 
het gebied van huisdieren! En 
met de waardebon die Amy 
gewonnen heeft van Heems 
kun je echt alle kanten op in 

de mooie, grote winkel. Kijk 
maar eens naar speeltjes, lek-
kere snoepjes en gezond voer. 
Of leuke drink- en eetbakjes of 
een halsbandje… Gefeliciteerd 
met je prijs, Amy, je bent van 
harte welkom bij Heems.

Winnaar fotowedstrijd: 
Amy met Roosje

ken van Händel zijn uniek: het 
zijn composities waar melancho-
lie en extraversie elkaar afwisse-
len, vol stilte en energie, maar al-
tijd met een positieve ondertoon. 
Eigenlijk heel contrastrijk. Daar-
om zocht ik naar een effectieve 
manier om de werken van Hän-
del onder de aandacht van het 
grote publiek te brengen.”  
En dat gelukte Daria: zij was de 
pianiste die met een vleugel op 
een aanhanger door Amster-
dam reed, waar zij rijdend  door 
de straten de werken van Hän-
del gepassioneerd ten uitvoer 
bracht. Dit bleef natuurlijk niet 
onopgemerkt en maakte Daria 
en Händel in een klap bekend 
bij het grote publiek. Zij was te 
gast in het programma Pauw 
en Witteman, waar zij nogmaals 
de schoonheid van Händel on-
derstreepte en niet zonder suc-
ces. Ook internationaal trok Da-
ria van den Bercken al eerder 
bekijks, doordat zij in São Paulo 
in Brazilië de vleugel en haarzelf 
op een kraan liet hijsen en daar 
ook de pianowerken op hoog ni-
veau ten gehore bracht. Had Da-
ria dan geen hoogtevrees en kon 
zij zich nog wel concentreren op 
het pianospel? “Jazeker”, lacht 
Daria, “Aan een kraan hang je 
stil en beweeg je niet, dus kon 

Daria van den Bercken in het Oude Slot
Händel op de piano: waar melancholie 
en extraversie elkaar afwisselen
Heemstede - Dinsdagavond 
15 januari zal pianiste Da-
ria van den Bercken werken 
van de Duitse componist Ge-
org Friedrich Händel, in dit 
geval de ‘suites’,  ten geho-
re brengen in het Oude Slot. 
De Heemsteder had met haar 
een gesprek over haar passie 
en grote liefde voor Händel, 
het delen van deze meester-
werken met het publiek en de 
invloed van deze grote com-
ponist op haar en op Ludwig 
van Beethoven.

Daria van den Bercken is geen 
onbekende in de wereld van 
klassieke pianomuziek: de virtu-
oze pianiste verwierf vooral gro-
te bekendheid met de uitvoering 
van de werken van de componist 
Händel (1685-1759). 
Daria legt uit: “Händel integreer-
de mij altijd al, maar ik ontdek-
te pas twee jaar geleden in mijn 
overpeinzingen zijn suitewer-
ken en deze grepen mij direct 
aan. Ik was meteen verkocht en 
de schoonheid van deze intense 
muziek raakte mij diep en nu nog 
steeds. Ik voelde meteen dat de-
ze nog vrijwel onbekende suite-
werken het verdienden om onder 
de aandacht te worden gebracht 
van het grote publiek.  De wer-
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ik me juist volledig concentreren 
op mijn pianospel. Het pianospe-
len op een rijdende aanhanger, 
zoals in Amsterdam plaatsvond, 
ondervindt eigenlijk meer hinder 
door de continue bewegingen 
en is daarom lastiger, maar dit is 
me ook gelukt. Het grappige was 
dat op de Albert Cuyp een Bra-
ziliaanse man mij nog herken-
de van de hijskraan uit São Pau-
lo en mij hierover aansprak.  Het 
doel heiligde echter de midde-
len: ik had in ieder geval het gro-
te publiek bereikt met Händels 
werken, die het dubbel en dwars 
waard zijn om gehoord te wor-
den. Maar bij deze stunts blijft 
het wel, wat mij betreft!”
Naast de suites van Händel, ver-
tolkt Daria tevens de Sonate in 
As-groot op. 110 van Beetho-
ven. De meerstemmigheid, in 
de composities van Händel, wa-
ren ook geliefde elementen in 
de composities van Beethoven 
(1770-1827). Dit zijn de zoge-
naamde fuga’s: een muziekvorm 
die zich kenmerkt in meerstem-
migheid en gevarieerde herha-
ling. Het was ook Beethoven 
die zelf zei: “Händel, das ist das 
Wahre!” 
Op dinsdagavond 15 januari dus, 
kunt u genieten van deze won-
derbaarlijke en zeldzame sui-
tes van Händel op de piano door 
Daria van den Bercken in het 
Oude Slot. De aanvang van de-
ze bijzondere uitvoering is om 
20.15 uur.  Kaarten kosten 19,50 
euro per stuk (voor Vrienden van 
het Podium Oude Slot 17,50 eu-
ro) en deze zijn te bestellen op 
de website www.podiumoude-
slot.nl of op telefoonnummer: 
06-13 13 36 26. Meer informa-
tie over Daria van den Bercken 
en de hierboven beschreven vi-
deo’s in Amsterdam en São Pa-
olo zijn te vinden op haar websi-
te (in het Engels) www.dariavan-
denbercken.com. 
Bart Jonker

Heemstede - Scherp, gena-
deloos, verwarrend, soms ont-
roerend, de doordenker on-
der de cabaretiers. Micha Wert-
heim grossiert in slimme grap-
pen en aarzelt niet zijn publiek 
met dubbele bodems in verwar-
ring te brengen. Wie een moraal 
wil mag daar zelf naar op zoek 
gaan, want als Wertheim ergens 
een hekel aan heeft dan zijn het 
voorgekookte meningen. 
Micha Wertheim Voor Je Het 
Weet is al weer de zesde voor-
stelling van deze tegendraadse 
theatermaker. Waar die voorstel-
ling over gaat is bij deze voorstel-
ling minder belangrijk dan ooit. 
Het antwoord is altijd minder 
spannend dan de vraag. Als je 
nog niet weet waar je uit zal ko-
men, is alles mogelijk. Dus waar-

om verklappen waar de voorstel-
ling over gaat? Voor je het weet 
heb je de kaartjes in huis, voor 
je het weet zit je in de zaal, voor 
je het weet is het begonnen en 
voor je het weet is het weer voor-
bij. Geniet van de onzekerheid, 
want laten we wel wezen, als je 
het eenmaal weet, slaat de ver-
veling toe. Daarom: Micha Wert-
heim Voor Je Het Weet.

Wanneer?
De voorstelling is op zaterdag 19 
januari om 20.15 uur in Theater 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Kaartverkoop via de web-
site en aan de kassa 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. U kunt ook telefonisch 

reserveren via de theaterlijn 023 
548 38 38.

Foto: Merlijn Doomernik.

De doordenker onder de cabaretiers in de Luifel

Uitverkochte voorstellingen
Heemstede - De volgende voorstellingen bij Casca de Luifel zijn 
uitverkocht:
Peter Heerschop - Gelukzoekers op vrijdag 25 januari en Ronald 
Goedemondt - De R van Ronald op zaterdag 16 februari.
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Raadhuisstraat Binnenweg in top vijf!
Heemstede – Met een glas 
champagne in de hand ontving 
Willem van Dam zijn collega`s 
winkeliers en ondernemers 
donderdagavond om met el-
kaar te proosten op een suc-
cesvol Nieuwjaar 2013. Borrel-
praat met de groenteman, sla-
ger, drogist, bakker, boekhan-
delaar, kapper, modeverkoop-
ster, schoenmaker, makelaar, ju-
welier, advocaat en bankier, zij 
spraken elkaar in ongedwon-
gen sfeer met burgemeester, alle 
wethouders en bestuurders. Dat 
sfeertje wist Willem van Dam vo-
rig jaar al te scheppen, toen hij 
spontaan begon met zijn uitno-
diging aan alle ondernemers en 
bestuurders van de Raadhuis-
straat en Binnenweg. Nu zag 
je met de bubbels en de bitter-
ballen in de hand tussen bur-
gemeester, wethouders en on-
dernemers, winkeliers, spontaan 
gesprekken ontstaan over zaken 
die je anders niet zo gemakkelijk 
aanroert. Tot aan de parkeergel-
den en de handhaving toe. Be-
grip voor situaties, respect voor 
elkaar, nieuwe mogelijkheden. In 
zijn openingswoordje sprak van 
Dam over een betere samenwer-
king, in welke vorm dan ook. We 
hebben met zijn allen een win-
kelcentrum dat we ook samen 
aantrekkelijk moeten houden. 
Haarlem heeft als bloeiende stad 
een vorm gevonden om winke-
liers te binden en met zijn allen 
van de binnenstad een succes 
te maken. Groot en klein samen, 

met een knipoog van Sinterklaas 
en de Kerstman. Een voorbeeld 
voor Heemstede?

Leukste straat van Nederland
Positief een halfvol glas heffen 
met elkaar en vol verwachting op 
naar een voorspoedig 2013. Als je 
de beursberichten moet geloven, 
zijn de vooruitzichten toch hoop-
vol, bij stijgende beurskoersen 
volgt het bedrijfsleven meestal 
een half jaar later. Volgens Arno 
Koek, bestuurslid van de winke-
liersvereniging Raadhuisstraat 
Binnenweg, WCH, wordt het een 

spannend jaar met de NL Street 
verkiezing van de leukste straat 
van Nederland, we staan in de 
top vijf. Heel gewoon voor de in-
woners van Heemstede en de re-
gio, bijzonder voor mensen van 
buiten die wel benieuwd raken 
door de vele publicaties over de-
ze verkiezing. Zij zullen ongetwij-
feld bij een bezoek aan onze re-
gio, dit fenomeen wel eens wil-
len zien. Een ruime kilometer leu-
ke winkels met een grote ver-
scheidenheid, waar je veelal de 
eigenaar nog achter de toon-
bank vindt. Of werkend achter-

Aan de nieuwjaar bubbels, Arno Koek, Peter Graijer, Marianne Heeremans en Willem van Dam.

in de chocolaterie waar Willem 
van Dam, met koksmuts, op weg 
is de leukste winkel van Neder-
land te worden. Chocolaterie van 
Dam aan de Raadhuisstraat staat 
nu op de eerste plaats in de top 
vijf “Leukste winkels van Neder-
land” met een grote kans om op 
1 februari echt de leukste win-
kel van Nederland te worden. U 
stemt toch nog deze maand even 
op NL Street? Kijk maar op de 
website van WCH, www.wch.nl  
waar u heel gemakkelijk tot 1 fe-
bruari kunt stemmen op de leuk-
ste winkelstraat en de leukste 
winkel in Nederland in de heer-
lijkheid Heemstede.
Ton van den Brink

Dichtstorten

2013
Laat je aanraken

door het licht
zodat de liefde

kan stromen voor
een nieuw begin,

vanuit een grijs bestaan.
En jij???

Niet denken
gewoon gaan.
Ada Lodder

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 dichtstor-
ten@yahoo.com. Per post 
kan ook: de Heemsteder, 
Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen 
van foto´s kunnen niet wor-
den geplaatst.

Dienst Cruquius
Regio - In gebouw ‘de Rank’ op 
de Cruquiushoeve vindt op zon-
dag 13 januari om 15.00 uur een 
viering plaats met pastor Mariël-
le Roosen – van der Lans. 

Waar is de politie?
Maandag 1 januari 3.00 uur, 
jongetje beroofd op de Glip. 
Op de plek waar een half uur 
later mijn zoon fietst en dage-
lijks mijn dochter. Dezelfde tijd, 
zelfde plek, voor de zoveel-
ste keer de Abri en een brie-
venbus gesloopt. Vanaf zater-
dag 29 december durft nie-
mand de Spar en de patat-
tent meer in vanwege jonge-
ren met (illegaal) vuurwerk die 
er niet moeilijk over doen het 
jouw kant op te gooien. Waar is 
de politie om die jongeren eens 
aan te spreken of te fouilleren? 
Weet u waar ze zijn? Op 
woensdagochtend 2 janua-
ri op de markt van Heemstede, 
verscholen achter een markt-
kraam om je te bekeuren als 
je over de stoep fietst. Ha ha, 
stoer hoor. Jammer dat de-
ze acties nou net geen respect 
opleveren voor de politie.
Martina van der Linde, 
Thorbeckelaan, Heemstede

INGEZONDEN

Koninklijke HFC is ook de
Ex-internationals de baas
Regio - Niet alleen in de re-
guliere competitie gaat het de 
Kon. HFC voor de wind, ook 
trok het team van Pieter Mul-
ders in de traditionele Nieuw-
jaarswedstrijd op 5 januari aan 
het langste eind. De voormali-
ge profs onder leiding van aan-
voerder Frank de Boer en coach 
Sjaak Swart wilden er een echte 
wedstrijd van maken en dat werd 
het ook. Smaakmaker Pierre van 
Hooijdonk bleek de grote aanja-
ger en dirigeerde zijn voormalige 
collega’s over het veld. De pas-
ses die van de voeten van de in-
ternationals vertrokken verraad-
de hun sublieme traptechniek 
en spelinzicht. Het huidige HFC 
heeft momenteel zoveel klas-
se en loopvermogen dat zij het 
op basis van snelheid en fitheid 
moeiteloos kunnen opnemen te-
gen de gelouterde profs. Met sa-
men 487 interlandwedstrijden op 
hun naam stond er natuurlijk wel 
een team puike voetballers. Met 
spelers als Rob en Richard Wit-
schge, Aron Winter, Brian Roy, 
Arthur Numan en André Ooij-
er kan je als team van Ex-Inter-
nationals natuurlijk wel voor de 
dag komen. Dat dit werd ge-
waardeerd viel af te meten aan 

de 4000 toeschouwers die de 
weg naar de Spanjaardslaan 
hadden gevonden. De toeschou-
wers zagen in aanvang een sterk 
HFC dat binnen 17 minuten op 
een 2-0 voor sprong kwam.  Jef-
frey Sam Sin knalde van afstand 
een bal net aan de goede kant 
van de paal,  en één minuut later 
liet Carlos Opoku met een schit-
terende volley doelman Oscar 
Moens volledig kansloos. De Ex-
internationals kwamen beter in 
hun spel en het duurde dan ook 
niet lang of Rob Witschge  vol-

leyde net als Opoku even daar-
voor een bal knap achter doel-
man Brian van der Werff  2-1. 
Direct na de rust een ongeluk-
kig moment voor Frank de Boer. 
Een voorzet van Jeffrey Sam Sin 
werd door De Boer  achter zijn 
eigen doelman gewerkt en hij 
bracht HFC op een comforta-
bele 3-1 voorsprong. Het werd 
zelfs 4-1 door Hakim Ajnaoua als 
sluitstuk van een vloeiende HFC 
aanval. De Ex-internationals ga-
ven de strijd niet op en onder lei-
ding van Van Hooijdonk voer-

den zij de druk steeds verder op. 
Rob Witschge maakte zijn twee-
de doelpunt van de dag waar-
door de spanning terug kwam 
in de wedstrijd 4-2 Scheidsrech-
ter Ruud Bossen gaf een vrije 
trap aan Van Hooijdonk, 24 me-
ter vanaf het doel. En jawel de 
meester van de vrije trappen was 
het kunstje nog niet verleerd. Na 
zijn karakteristieke aanloop vond 
hij de kruising van het doel 4-3.
De Ex-internationals rukten 
steeds meer op richting het HFC 
doel. Hierdoor ontstond er veel 
ruimte voor de snelle HFC aan-
vallers. Er ontstonden daardoor 
een aantal opgelegde kansen 
maar doeman Moens greep goed 
in of de HFC aanvallers faalden 
op het laatste moment. Een ge-
lijkspel zat er nog steeds in, de 
ingevallen John Bosman miste 
met een kopbal op een haar na 
het doel en wederom kreeg van 
Hooijdonk een vrije trap op vrij-
wel dezelfde plaats maar dit keer 
stond het vizier niet goed.

De toeschouwers konden leven 
met de 4-3 uitslag en hebben 
een leuke en attractieve wed-
strijd gezien. Aansluitend volgde 
een feest in de grote tent op een 
bijveld. De bezitters van een toe-
gangskaart kunnen op vertoon 
van deze kaart aanstaande zon-
dag om 14.00 uur gratis de com-
petitiewedstrijd Kon. HFC- DHC 
meemaken.    
Eric van Westerloo

Tapas maken
Heemstede - Bij Cook - eat - 
meet & greet maken tieners el-
ke keer iets lekkers.  Op vrijdag 
11 januari openen we het nieu-
we jaar met het maken van Tap-
as van 18.00 tot 20.00 uur in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Kosten 6,-. Geef je snel op: (023) 
548 38 28, plexat@casca.nl. 
Na de Cook, eat, meet & greet 
kun je gratis blijven hangen bij 
‘T=Weer Vrijdag. 



 
10   de Heemsteder  •  9 januari 2013

Heemstede –  Homeopathie 
is een geneeswijze die gebruik 
maakt van het zelf genezend ver-
mogen dat ieder van ons bezit. 
Dit vermogen zorgt er voor dat 
je kunt herstellen van bijvoor-
beeld griep of verkoudheid. Bij 
Praktijk de Lente start binnen-
kort een EHBO cursus Home-
opathie. Daarin komen diverse 
homeopathische middelen aan 
de orde die we kunnen toepas-
sen bij  huis-tuin-en keuken ge-
vallen, zoals bij (brand)wonden, 
kneuzing en verrekking, bot-
breuken, koorts, insectenbeten 
en maagdarmstoornissen.
Emmy van de Wiel en Irmgard 
van Vastenhoven zijn beiden 
Klassiek Homeopathisch thera-
peut en zijn sinds de opening 
verbonden aan Praktijk de Len-
te.” Het uitgangspunt van de 
klassieke homeopathie is dat je 
niet alleen naar de klacht kijkt, 
maar naar de hele mens”, ver-
telt Emmy. “We bekijken de ge-
schiedenis, het  karakter en het 
eet- en slaapgedrag van de pa-
tiënt. Op basis van dat complete 
beeld schrijven we de middelen 
voor. Dat zijn middelen die be-
reid worden uit natuurlijke pro-
ducten, met name planten en 
mineralen. Deze producten wor-
den sterk verdund en geschud. 
Hierdoor ontstaat een ander 
werkingsmechanisme en neemt  
de werkzaamheid toe. Met als 
gevolg dat het lichaam zelf in ac-
tie komt om te herstellen. Soms 
is dat het voordeel boven de re-
guliere gezondheidszorg, omdat 
we over meer ingangen beschik-
ken om tot een middelkeuze te 
komen.“
Emmy van de Wiel is sinds 1975 
tevens werkzaam als verpleeg-
kundige in de psychiatrie en de 
epilepsiezorg. Haar werk als ver-
pleegkundige heeft er toe bijge-
dragen dat zij Klassieke Home-
opathie ging studeren. “Ik ben 
de studie gaan volgen, omdat ik 

in het dagelijks werk ervaar dat 
de reguliere gezondheidszorg 
niet altijd een passend antwoord 
heeft op alle gezondheidsproble-
men.”

Ook Irmgard van Vastenhoven 
werkt al lange tijd in de gezond-
heidszorg als verpleegkundige 
in het kennemer Gasthuis.. “Ik 
ben mij gaan interesseren voor 
de complementaire geneeswij-
zen toen mijn kinderen klein wa-
ren. Zoals veel ouders ervaren, 
kunnen kinderen vaak verkou-
den zijn en dan wil je ze niet elke 
keer laten behandelen met een 
antibioticakuur. Op het school-
plein kwam ik in gesprek met 
een moeder die met haar kind  
naar een homeopaat was ge-
weest. Dat heb ik toen ook ge-
daan. Door de goede resultaten 
heb ik mij verder verdiept en ben 
ik uiteindelijk de opleiding gaan 
volgen.” Samen zullen Irmgard 
en Emmy de EHBO cursus be-
geleiden. Over een ding zijn ze 
het zeker eens: “Onze ervaring 
als verpleegkundige in zowel de 
algemene als de geestelijke ge-
zondheidszorg is een waardevol-
le aanvulling op onze deskundig-
heid als homeopaat.  Wij worden 
weleens gemakkelijk neergesa-
beld met de bewering dat ho-
meopathie niet wetenschappe-
lijk aantoonbaar is. Wij hebben 
de ervaring dat er in de regulie-
re gezondheidszorg veel wordt 
gedaan aan het onderdrukken 
van symptomen. Het is vooral in 
de geestelijke gezondheidszorg 
veel toedekken van de klachten. 
Maar iets wezenlijks veranderen 
van binnenuit gebeurt vaak niet. 
Je leert in de homeopathie an-
ders te kijken naar mensen. Je 
snapt dat mensen door hoe ze 
in elkaar zitten op een bepaalde 
manier in het leven staan, zon-
der daar zelf een oordeel over 
te hebben. Dat heeft ons leven 
enorm verrijkt.”

De EHBO cursus Homeopathie 
wordt gehouden op woensdag 
16, 23 en 30 januari van 19.30-
21.30 uur. De kosten zijn 45 eu-
ro, inclusief koffie. Aanmelden 
via de mail: Emmy.vandewiel@
hccnet.nl of telefonisch: 06-
24433527.

De themaochtenden zijn op zon-
dag tussen 9.30  en 12.00 uur bij 
Praktijk de Lente, Valkenburger-
laan 73, Heemstede, voor groe-
pen van maximaal 7 deelnemers. 
Mirjam Goossens

Bennebroek - Afgelopen vrijdagavond 4 Januari vond de jaarlijkse kerstbomenverbranding in Ben-
nebroek plaats, op de Geitenwei. De kinderen zorgden voor de bomen en kregen voor elke boom 
een lootje. De brandweer schonk warme chocolademelk en glühwein. Even na 19.00 uur werd de 
bomenstapel aangestoken. Na enkele minuten met behoorlijke rookontwikkeling, volgde een mooi 
vuur. Iedereen genoot zichtbaar en de sfeer was goed! Rond 19.45 uur doofde het vuur langzaam en 
liep het terrein gestaag weer leeg.

Fo
to

gr
afi

e:
 D

aa
n 

H
en

dr
ik

s

Op de foto van links naar rechts: 
René Brouwer, Christine Heger en 
Maarten Benjamins.

Nieuwjaarsspeech die 
op een bierviltje past
Heemstede - Voor de 11e 
maal ontvingen afgelopen zon-
dag Kees en Christine Heger ve-
le gasten, vrienden en zakelijke 
relaties op de nieuwjaarsrecep-
tie van Café de 1ste Aanleg. Een 
feestelijke en zeer drukbezoch-
te middag waarbij de diversiteit 
van de gastenkring heel duide-
lijk naar voren komt.
Ondanks dat de horeca door de 
recessie een van de meest ge-
troffen branches is blijft de 1ste 
Aanleg het goed doen in Heem-
stede.
In de nieuwjaarspeech van ei-
genaar Kees Heger werd bena-
drukt dat de 1ste Aanleg zich in 
2012 verder heeft toegelegd op 
een uitbreiding van het assorti-
ment dranken en hapjes die bij-
zonder of exclusief zijn. Het aan-
bod goede wijnen en bijzondere 
bieren is overzichtelijk in beeld 
gebracht met een enorme pre-
sentatie ‘schilderij’ met barokke 
lijst. Geheel in stijl met het tijdlo-
ze interieur van het café.
Maarten Benjamins, tweevoudig 
finalist bij de master bartender-
competitie van Pilsner Urquell 
gaat het bedrijf na 5 jaar verla-
ten. Maarten verruilt zijn carrière 
in de horeca voor een opleiding 
verkeersvlieger. De nieuwjaar-
speech, die overigens altijd op 
de achterkant van een biervilt-
je past, vroeg speciale aandacht 
voor het evenement ‘Heemste-
de live’ wat sinds 2 jaar geheel 
door de vrienden van Heemste-
de (onderdeel van het team van 
de 1ste Aanleg) wordt georgani-

seerd. Ondanks de prachtige re-
censies en enthousiaste reacties 
op dit muziekevenement zijn de 
eerste 2 edities ‘met de hakken 
over de sloot’ organisatorisch en 
financieel rondgekomen. Steun 
van vrijwilligers, sponsoren en 
donateurs zijn onontbeerlijk. Een 
duidelijke roep om steun om dit 
gratis toegankelijke evenement 
definitief op de kaart te zetten 
en niet een wiegendood te laten 
sterven. Geïnteresseerden kun-
nen voor meer informatie terecht 
op www.heemstedelive.nl
De volgende editie is op 30 en 31 
augustus op het Wilhelminaplein 
in Heemstede.
Na de nieuwjaarspeech lag de 
focus met name op de dansvloer 
en werd het nog een lange ge-
zellige avond in de 1ste Aanleg. 

Kerstbomenverbranding op de Geitewei

EHBO-cursus Homeopathie bij De Lente



 
12   de Heemsteder  •  9 januari 2013

Gratis ‘proeverij’ voor Heemstederlezers

Wat zijn je echte talenten?

Hoe komt het dat we onze ta-
lenten zo slecht herkennen? 
“Ik denk dat mensen vaak horen 
wat ze niet kunnen of wat er niet 
aan ze klopt. Van je ouders krijg 
je al vroeg mee dat je wat beleef-
der moet zijn of niet zo slordig, 
daarop ligt vaak de focus. Daar-
door zijn je werkelijke talenten, 
de dingen waar je juist goed in 
bent vaak verborgen voor ons-
zelf, terwijl andere mensen ze 
wel zien.”
Wat zijn die talenten?
“Er zijn van die archetypische ta-
lenten die iedereen kan bezitten. 
Het zijn algemene talenten die je 
terugvindt in sprookjes, mythes 
en oude wijsheden. In het Talen-
tenspel hebben die namen als 
de Kok, de Herbergier, de Zwer-
ver en de Heelmeester. Voor de 
een heeft het talent van de Heel-
meester heel concreet geleid dat 
hij arts is geworden. Voor mij be-

tekent het dat ik als therapeut 
werkzaam ben.” 
Hoe werkt het spel?
“Het spel gaat uit van 52 ta-
lenten, waarvan iedereen er 12 
kiest. Je zal merken dat je die ta-
lenten intuïtief gaat kiezen, want 
je ondervindt gevoelsmatig wat 
bij jou past. Het spelen van het 
spel kan je een nieuwe richting 
geven. Wat ik zo leuk vind is dat 
je niet bezig bent met al die ne-
gatieve eigenschappen die je al 
wist, maar dat er zoveel positieve 
kwaliteiten naar boven komen.“
Voor wie is het spel geschikt?
“Iedereen kan het spel spelen. Je 
moet als je jong bent al kiezen 
waar je talenten liggen, maar ei-
genlijk zijn we daar helemaal niet 
voor opgeleid. Je maakt als mens 
natuurlijk een ontwikkeling door, 
waardoor je vaak op latere leef-
tijd ontdekt waar je goed in bent. 
Talenten zijn zeker ook van toe-

Heemstede –  Iedereen bezit talenten, al zijn ze niet direct dui-
delijk herkenbaar. Vaak zien andere mensen ze beter dan jij-
zelf, volgens psychosociaal therapeut Joan Bieger. Hoe kom je 
erachter? Als er een spel zou bestaan dat jouw talenten en je 
levensmissie onthult, zou je dat spel dan spelen, vroeg ze zich 
af. Het Talentenspel van Willem Glaudemans is een manier om 
op speelse wijze meer inzicht te krijgen. Joan Bieger organi-
seert een proeverij van het spel in Heemstede. De lezers van 
ons weekblad kunnen gratis deelnemen.

passing in je dagelijkse leven. 
Als je het talent van de Kunste-
naar hebt, vind je het misschien 
leuk om vaker naar een muse-
um te gaan of om zelf te creëren. 
Als je daar meer inzicht in krijgt, 
zorgt het voor een betere focus, 
meer plezier en een gevoel van 
eigenwaarde. En het scheelt je 
een hoop tijd. Het is bijzonder 
om je talenten te leren kennen 
en te ervaren dat je die altijd al 
in je had. Je hoeft er niets voor 
te doen, je hoeft er ook niet voor 
te veranderen. Je hoeft ze alleen 
maar weer naar boven te halen.”
Wanneer en waar wordt het 
Talentenspel gespeeld?
“De Talentenproeverij is op vrij-
dagavond 11 januari of 8 februa-
ri van 19.30-21.30 uur en op za-
terdagochtend 12 januari of 9 fe-
bruari  in het Touchdown Cen-
ter Heemstede, Havenstraat 87, 
Heemstede Daar geef ik uitleg 
over het spel, hoe het werkt en 
maak je ook kort kennis met een 
paar van jouw talenten. Ik zou 
het leuk vinden om de lezers van 
de Heemsteder uit te nodigen 
om gratis deel te nemen aan de 
proeverij.”
Aanmelden via de mail: praktijk-
bieger@gmail.com.
Mirjam Goossens 

Begroting, bezuinigingen, projecten, 
optimisme en beste wensen
Heemstede – Voorafgaande aan 
de speech van burgemeester 
Marianne Heeremans, op maan-
dagavond jl, mocht de nestor van 
de gemeenteraad, Cees Leen-
ders, even kwijt dat de in 2007 
unaniem gekozen burgemees-
ter met haar voor Heemstede tot 
nog toe a-typische PVDA-ach-
tergrond, dit najaar weer una-
niem door de gemeenteraad is 
voorgedragen voor een nieuw 
ambtstermijn. 
De burgemeester had al hon-
derden handjes geschud  en 
kon ontspannen beginnen aan 
haar toespraak. Een somber be-
gin over de moeilijke start van 
het kabinet, de zorgpremie als 
struikelblok, incidenten waar di-
rect antwoord op moest komen. 
Elk risico moet worden uitgeban-
nen. Gaat het mis, dan moet het 

tot de bodem worden uitgezocht. 
We kunnen geen tegenslag meer 
aanvaarden. Beeldvorming door 
pers en politiek spelen daarbij 
een belangrijke rol. Bijvoorbeeld 
bij veiligheid blijkt uit onderzoek, 
is het gevoel voor veiligheid be-
langrijker geworden dan de ob-
jectieve veiligheid zelf. De Neder-
landse politie heeft 442 commu-
nicatiemedewerkers in dienst, te-
genover 393 rechercheurs die 
bezig zijn met de aanpak van fi-
nanciële criminaliteit. Voor Hee-
remans is er maar één werkelijk-
heid, het vertellen van het verhaal 
dat gebaseerd is op feiten en cij-
fers. Gemeenten krijgen er meer 
taken bij van de rijksoverheid, 
veelal met bezuinigen  en hoe 
het moet gebeuren. Toch ziet zij 
hier kansen om zaken die nu ver-
kokerd zijn en met teveel afstand 

tot de burger geregeld zijn, be-
ter aan te pakken. Het Centrum 
voor Jeugd en gezin en het Wmo 
Loket. De op elkaar afgestemde 
hulp en zorg, dichtbij de mensen 
waar het omgaat, is goed geor-
ganiseerd. Met haar werkwijze 
is Loket Heemstede in 2012 ge-
eindigd op de eerste plaats van 
de landelijke top 100 van de bes-
te Wmo loketten. De forse bezui-
nigingen maakten overeenstem-
ming in de raad niet gemakke-
lijk, maar partijen zijn over hun 
eigen schaduw heen gespron-
gen  en hebben pijnlijke maatre-
gelen geaccepteerd voor een ho-
ger belang. Organisaties die ge-
confronteerd werden hiermee, 
hebben zich constructief opge-
steld door bijvoorbeeld wel mee 
te gaan in de bezuiniging, maar 
in een lager tempo. Gezamen-
lijk eruit  komen en niet blijven 
hangen in eigen belang. Het ma-
ken en uitvoeren van plannen 
gaat meestal in goede harmonie. 
Op door burgers geuite onvre-
de wordt verstandig gereageerd.  
In haar maandelijkse inloopoch-
tend merkt ze dat er meer spra-
ke is van bezorgdheid en boos-
heid. Bijvoorbeeld over hoe ban-
ken opereren. Ondernemers die 
een lening van de bank willen, 
huiseigenaren met hypotheek-
problemen. Een aantal projec-
ten in Heemstede zijn op de lan-

ge baan geschoven. Er ligt een 
nieuw plan voor  de ontwikke-
ling van de Havendreef, het Slot-
tuinproject wordt midden dit jaar 
aangepast. Het meest cruciale 
deel Herenweg, het kruispunt bij 
de Zandvoortselaan/Lankhorst-
laan, is klaar. Half februari start 
het gedeelte tussen Kerklaan en 
Rijnlaan.  Speelbos Meermond 
werd geopend, dit jaar bestaat 
wandelbos Groenendaal 100 jaar 
in bezit van de gemeente. Om 
de lokale ondernemers te steu-
nen zijn er bijeenkomsten voor 
zzp-ers georganiseerd. Marian-
ne Heeremans heeft zo nog en-
kele wensen. Heemsteeds talent 
dat wél de finale haalt in de Voi-

ce of Holland, dat sociale media 
geen broedplaats worden voor 
asociale acties, teveel adrenaline 
en testosteron plaats maakt voor 
O2, optimisme in het kwadraat 
en tijd nemen om te genieten van 
de harmonie van iets moois al is 
het maar vijf  minuten. Zij startte 
een youtube filmpje van een cel-
lospeler die op een plein in Bar-
celona begon met het spelen van 
‘Alle Menschen Werden Brüder’. 
Allengs kwamen uit alle hoe-
ken van het plein nieuwe musici 
die meespeelden en groeide het 
aantal bezoekers tot het plein vol 
stond zoals ooit  Beethoven zijn 
wens componeerde. 
Ton van den Brink

Muziek uit verschillende 
stijlperioden in de Oude Kerk
Heemstede - Zondag 20 janua-
ri is er in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede 
een theeconcert. Om 15.00 uur 
wordt het podium betreden door 
het Trio Intermezzo, bestaande 
uit Marjo Ineke, fluit, Otto Ben-
tinck, hobo en Martine Brou-
wer, piano. Zij brengen een uur-
tje muziek uit verschillende stijl-
perioden: van Barok tot Heden-
daags. Op het programma staan 
werken van: Loeillet, Kummer, 
Cui, Flosman en Brederode. Al 
deze werken zijn voor triobezet-
ting geschreven. Het stuk van 
Brederode is speciaal voor dit 
trio geschreven en bevat invloe-
den uit de jazzmuziek.

Het Trio Intermezzo is ontstaan 
uit het Rotterdams Orkest Inter-
mezzo. Martine Brouwer speelt 
in dit orkest de hobo. Uitgebrei-
de informatie zult u vinden op 
het programma dat u bij binnen-
komst zal worden uitgereikt.
Na het concert is er bij de uit-
gang de schaalcollecte, die na 
aftrek van de gemaakte kosten, 
bestemd is voor het Restauratie-
fonds van de Oude Kerk. Natuur-
lijk is er na afloop thee, koffie en 
gebak verkrijgbaar tijdens een 
gezellig samenzijn in de naast-
gelegen Pauwehof. Voor meer 
informatie over de Theeconcer-
ten verwijzen wij u naar de web-
site www.kerkpleinheemstede.nl.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

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.

14 t/m 25 januari
• Expositie cursisten Open 
Atelier en De Klare Lijn. Te 
zien in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede.

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.

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.

Agenda
Cultuur Kinderactiviteiten

Zondag 27 januari
• Familievoorstelling: Rood 
Verlangen, ‘Nachtegaal’ – 
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
Dinsdag 15 januari
• Lezing Tjeu van den Berk 
over het oude Egypte, ba-
kermat van het jonge chris-
tendom. In de Pauwehof, 
Heemstede, achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein. 
Aanvang 20.00 uur. Toegang: 
5,-.

• Trefpuntlezing ‘het da-
gelijks leven langs de Ro-
meinse muur van Hadria-
nus’, Herenweg 96, Heem-
stede. Aanvang: 14.30u. En-
tree: 4,-.

Donderdag 17 januari
• Lezing over het conflict 
tussen Israël en de Palestij-
nen door Mr. Dries van Agt 
bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, aanvang 
20.00 uur - entree 8,00. Reser-
veren is noodzakelijk, tel. 023-
548 38 28 kies 1.

Vrijdag 18 januari
• Lezing met dia’s over 
Noord Argentinië door Jan 
Lubbers. Aanvang 20.00 uur 
in Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1 Bennebroek. Entree: 
gratis.

Muziek
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.

Zondag 20 januari
• In de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein te Heemstede 
een theeconcert met mu-
ziek van o.a. Loeillet, Kum-
mer en Brederode uitge-
voerd door het Trio Inter-
mezzo. Toegang gratis met 
schaalcollecte. Na afloop thee, 
koffie en gebak in de Pauwe-
hof. Aanvang 15.00 uur.

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
Zaterdag 19 januari
•  Micha Wertheim, caba-
ret, in de Luifel, Herenweg 96. 
Kaarten via de theaterlijn: 023 
548 38 38.

Zondag 20 januari
•  ‘Dat wordt oorlog’ van 
Droog Brood, cabaret in de 
Luifel, aanvang 20.15 uur. He-
renweg 96, Heemstede. Kaar-
ten via de theaterlijn: 023-
5483838.

Zondag 27 januari
• Cinefile matinée: Joy-
ce Roodnat, ‘Commedia 
all’italia’, aanvang 15.00 uur. 
Arrangement met maaltijd 
en filmvertoning ‘Gianni e le 
donne’. Het Oude Slot, Ingang 
Ringvaartlaan, Heemstede. 
Meer info: www.podiumoude-
slot.nl.

Diversen
Woensdag 16 januari 
• Casca de Luifel presenteert 
Japanse dramafilm, een in-
dringend verhaal over ro-
mantiek en volwassenheid 
naar de prachtige en wee-
moedige bestseller van Ha-
ruki Murakami. Aanvang: 
20.00 uur. Toegang: 5,00. Re-
serveren: 023-548 38 28 kies 
1. 

Regio
Exposities

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

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.

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.

T/m 17 februari 
• Expositie Lizan van Dijk 
met acryl-schilderijen in Bi-
bliotheek Centrum, Gasthuis-
straat 32 te Haarlem. Gratis te  

bezoeken. “Laag na laag bouw 
ik aan de uiteindelijke vorm. 
Mijn grotendeels abstracte 
werken bestaan uit veel uit-
eenlopende materialen, maar 
de dragende factor is de acryl-
verf.” Meer info: www.biblio-
theekhaarlem.nl en op www.
lizanvandijk.nl.

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

Grote zaagbek (foto Loes Be-
lovics).

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

Kinderactiviteiten

Zaterdag 12 januari en
zondag 13 januari
• Beide dagen om 14.00 uur 

voorstelling Draaiorgel 
de Notenkraker (4-8 jr) 
bij poppentheater de Zilve-
ren maan, Landgoed Elswout 
Overveen. Toegang: 8,50 kind. 
10,- volw. Info: 06-22946290 / 
023 5353782 of  www.poppen-
theaterdezilverenmaan.nl.

Lezingen
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 12 januari
• HPhO speelt nieuwjaars-
concert in Kennemerduin. 
Aanvang: 10.30 uur, Heren-
weg 126. Toegang: gratis.

Zondag 13 januari
• Wings Ensemble speelt 
Amerikaans Nieuwjaars-
concert ‘Happy New Year!’. 
Aanvang: 11.30 uur in de 
Haarlemse Janskerk. Het pro-
gramma begint met het vro-
lijke ‘Amerikaanse Strijkkwar-
tet’ van Dvořák, gevolgd door 
enkele jazzy Benny Goodman 
nummers en meer.
Toegang: 19,50; voorverkoop 
17,50 euro. Reserveren: www.
wingsensemble.nl of  tel. 06-
20 39 20 37.

• 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.

• Klassiek concert in Draai-
orgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3. Aanvang: 14 
en 16 uur. Entree: vrij. Meer 
info: www.draaiorgelmuseum.
org. Ditmaal aandacht voor 
operacomponisten Richard 
Wagner en Guiseppe Verdi die 
200 jaar geleden werden ge-
boren.

Zaterdag 19 januari
• ‘Winterreise’ van Franz 
Schubert in Museum de 



Zondag 20 januari 
• Laatste voorstelling ‘Het 
Verdriet van Garmisch Par-
tenkirchen’, Lunchvoorstel-
ling te Haarlem. Aanvang 12 
- 14 uur. Locatie: Jopenkerk. 
Het winterse dorp Garmisch 
Partenkirchen huisvest al 
mensenlevens lang een knus-
se kaboutergemeenschap. 
Terwijl het boven hun hoofd 
een drukte van belang is door 
de jaarlijkse wedstrijd schans-
springen, wordt op Nieuw-
jaarsdag een klein kabouter-
meisje geboren, Lovissa. 
Kaarten reserveren op 023-
5334114 of evenementen@jo-
penbier.nl.
Toegang: 25,00 p.p. (lunch en 
voorstelling, ex. drank).

Diversen
Donderdag 10 januari
• Parkinsoncafe in de ont-
moetingsruimte van de Ver-
losserkerk, Prof. Eijkmanlaan 
48 te Haarlem, van 14.00 tot 
16.00 uur. Thema: eten en eet-
problemen bij Parkinson. Info: 
023 - 5270927.

Maandag 21 januari
• Paranormale avond bij 
EPC Kennemerland met 
medium Zwaan van Dam bij 
het Ethisch Paranormaal Cen-
trum Kennemerland. Zij doet 
waarnemingen adhv voor-
werpjes. Toegang vanaf 16 
jaar, in verenigingsgebouw 
Speeltuin Oost, Anna Kaul-
bachstraat 14A te Haarlem.
Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Informatie:
www.epckennemerland.nl,      
info@epckennemerland.nl,
023-536 45 93.

Cruquius met Mattijs van de 
Woerd (bariton)& Shuann 
Chai (piano).

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
via www.CruquiusConcerten.
nl of via de kassa van schouw-
burg de Meerse 023 - 5563707. 
Toegangsprijs is 21,- incl. pau-
zeconsumptie.

Zondag 20 januari
• ‘Lieder am Klavier’. Vocaal 
ensemble ‘Multiple Voice’ 
in de doopsgezinde kerk, aan 
de Frankestraat 24 Haarlem.
Aanvang: 15.00 uur. En-
tree 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.multiple-
voice.nl.

Theater
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglen-
tier speelt het toneelstuk 
‘Na de Vrede’. Het stuk is 
gebaseerd op oorlogsver- 
halen van Gerhard Ahlers, 
oud-penningmeester van 
Theatergroep Eglentier en va-
der van de auteur.
Speeldata: 18 (premiè-
re), 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).

Vrienden St. Michael in dankdienst Bavo
103-jarige Harmonie weer slagvaardig
Heemstede – Op oudejaars-
avond speelt Harmonie St. Mi-
chael per traditie in de dank-
dienst van de H. Bavo. Een dank-
dienst waarin de Harmonie laat 
zien over welke enorme veer-
kracht ze beschikt. Na de dief-
stal op 21 december 2011 van 
de aanhanger met slagwerk en 
instrumenten, kan de eerbied-
waardige St. Michael weer slag-
vaardig het jaar 2013 tegemoet 
te zien. In een jaar tijd is al het 
slagwerk vervangen en staat er 
een nieuwe aanhanger met de 
beste sloten. Opgebracht door 
de leden, verzekering en voor-
al door aanpakken! Muziekver-
enigingen, winkels stelden tij-
delijk instrumenten beschikbaar. 
De leden hielden speciale ac-
ties met bijvoorbeeld een bene-
fiet kinderconcert, waarin Irene 
Moors belangeloos presenteer-
de. Voor ongeveer 25.000 euro 
kon de harmonie aan slagwerk-
instrumenten aanschaffen en 
daarmee is St. Michael weer vol-
ledig slagvaardig. Geweldig! Een 
dankbaar bestuur wil graag ie-
dereen bedanken die heeft bij-
gedragen aan het vervangen van 
het slagwerk. Door dit soort te-
genslagen kunnen verenigingen 
omvallen, bij St. Michael is het 
tegenovergestelde gebeurd. In 
de dienst waarvoor St. Michael 
een aantal mooie liederen had 
uitgekozen, zoals een Maori tra-
ditional Hine e hin. De toepas-
selijke tekst in Geloven is geluk, 
maar elk geluk is teer; je kunt 
het door gebrek aan zorg ver-

spelen. Alleen als je `t met an-
deren wilt delen, bemerk je vol 
verwondering: het wordt meer! 
Om te eindigen met Eloise uit 
de musical Chess. Met een bijna 
niet te stoppen enthousiasme gaf 
dirigent tenslotte toch de laatste 
maat aan.

Vrienden van St. Michael
De donateurs, sponsoren en in-
stellingen die de harmonie die 
St. Michael gesteund hebben 
bij het vervangen van het gesto-
len slagwerk hadden vaak ge-
hoord: “Hoe wordt er voorko-
men dat onze gift niet opgaat 
in de exploitatie van de vereni-
ging, maar gebruikt wordt voor 
het doel waarvoor wij het schen-
ken”. Een aantal mensen die de 
harmonie steunden, zouden dat 
graag nogmaals doen met het-

zelfde doel. Door deze giften 
onder te brengen in een stich-
ting kan worden voldaan aan de 
wens van de gevers.

Met de doelstelling van de Stich-
ting om de activiteiten van de 
harmonie te ondersteunen is 
op 27 december 2012 bij nota-
ris Huisman in Heemstede de 
stichting ‘Vrienden van Harmo-
nie St. Michael te Heemstede’ 
opgericht. Draagt u ook de Har-
monie St. Michael een warm hart 
toe en wilt u de vereniging finan-
cieel steunen, giften zijn welkom 
op rekening 138035 naar har-
monie St. Michael Heemstede 
op naam van SV. HSM. De hon-
derd en drie jarige harmonie wil 
nog graag muzikaal van zich la-
ten horen in Heemstede.
Ton van den Brink

HPhO speelt écht nieuwjaars-
concert in Kennemerduin
Heemstede - Met Strausswal-
sen op het programma luidt het 
Heemsteeds Philarmonisch Or-
kest op zaterdag 12 januari het 
nieuwe jaar in bij Kennemerduin. 
Tijdens een koffieconcert klinken 
o.a. Die Fledermaus, de Kaiser-
wals, de Champagner Polka en 
natuurlijk ontbreekt de Radetzky 
mars niet. Naast Strauss speelt 
het HPhO ook nog de wereldbe-
roemde Schilderijententoonstel-
ling van Modest Moessorgski. 
Aanvang 10.30 uur, Kennemer-
duin, Herenweg 126. Toegang 
gratis.

Trainen heren 
senioren 

Middenduin
Heemstede – Begin het 
nieuwe jaar goed en kom trai-
nen bij  heren seniorenclub 
Middenduin. Een club waar 
plezier en gezelligheid voor-
op staan. Ieder kan meedoen 
in zijn eigen tempo. Alles on-
der begeleiding van een erva-
ren trainer. De club bestaat al 
45 jaar. Kom vrijblijvend mee-
doen, geen contributie. In-
lichtingen: 023-5290440.

Dat wordt 
oorlog
Heemstede - Ja hoor, het is 
weer zover. De lachengelen uit 
de humorhemel dalen ook dit 
seizoen weer neer op de Neder-
landse toneelplanken. Veel willen 
de heren van Droog Brood nog 
niet kwijt over ‘Dat wordt oor-
log’ maar zeker is dat het waar-
schijnlijk een onmetelijk hilari-

sche lachparade wordt die daar-
naast ook nog eens ontroerend 
is. Maar dat laatste bij vlagen na-
tuurlijk, want als iets te lang ont-
roerend is dan ervaar je het ei-
genlijk niet meer als ontroerend. 
De voorstelling is op zondag 20 
januari (let op: deze voorstelling 
komt in plaats van de eerder ge-
plande voorstelling op vrijdag 26 
oktober 2012) om 20.15 uur in 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kaartverkoop via 
de website en aan de kassa van 
maandag t/m donderdag van 

9.00 tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minuten 
voor aanvang. U kunt ook telefo-
nisch reserveren via de theater-
lijn 023 548 38 38.

Noord-Argentinië,
een avontuurlijke reis

Bennebroek - Op vrijdagavond 18 januari organiseert de afde-
ling Groei & Bloei – Bennebroek een dialezing die verzorgd wordt 
door Jan Lubbers, met als onderwerp ‘Noord-Argentinië, een 
avontuurlijke reis’. Aan de hand van vele dia’s vertelt Jan Lubbers 
over zijn reis. Met een terreinwagen werd door de Andes getrok-
ken. Hij bezocht het hoogstgelegen dorp in de Andes, Iruya. De 
route ging van laagvlakten naar grote hoogten, vaak 5000m, met 
schitterende uitzichten op vulkanen, zoutmeren, rotsformaties en 
kloven. Onderweg legde Jan, naast het landschap, ook de flora 
met camera vast. De avond wordt gehouden in Het Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Akonietenplein 1, 2121AJ in Bennebroek, 
aanvang 20.00 uur. De entree is gratis. Belangstellenden zijn van 
harte welkom.
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Frisse start van 2013 voor HPC

Heemstede - Vijf stoere HPC zwemmers durfden het op nieuwjaarsdag aan om mee te doen aan de 
Nieuwjaarsduik in Zandvoort. Ondanks dat het droog was en de zon scheen, was de wind toch ijzig 
koud. Voor Anouk van Dam, Danai Lytrokapi, IJke Mourits, Carmen Meijer en Martijn Braspenning 
was het de eerste keer dat ze aan dit evenement deelnamen. IJke, Danai en Martijn hadden toch wel 
lichtelijk spijt toen ze in de koude wind op het strand stonden te wachten op het startschot. Na de 
gezamenlijke warming up werd er afgeteld en mochten de duizenden helden met hun oranje Unox 
mutsen op de zee in. Het HPC ploegje had besloten om in hun rode HPC / Van Oosten Groep polo-
shirt te gaan en daardoor waren ze goed herkenbaar. Terwijl de meesten alweer terug waren op het 
strand, bleven de HPC zwemmers nog even in de zee staan dollen. Anouk, Danai en Carmen gingen 
helemaal kopje onder, maar voor IJke en Martijn was dat toch een beetje teveel van het goede. Vol-
gens Carmen was het helemaal niet zo koud, al stond Danai na afloop helemaal te klappertanden! 
Al met al hebben ze het alle vijf erg leuk gevonden om mee te doen en zijn vast van plan om ook 
volgend jaar weer aan de start te verschijnen met misschien nog wel meer stoere HPC zwemmers!

De winnaars van de meisjes, jon-
gens gr. 4 en 5, jongens  gr. 6 en 
jongens gr. 7 en 8.

Veel prijswinnaars bij 
Tafeltennisfeest HBC

Heemstede – Vorige week vond 
alweer de 27e editie van het Kin-
dertafeltennisfeest plaats bij ta-
feltennisvereniging H.B.C. Bijna 
200 kinderen van basisscholen 
uit Heemstede e.o. deden mee 
aan dit 3-daagse sportevene-
ment dat plaatsvond op 27, 28 en 
29 december. Op de 1e dag kwa-
men alle meisjes uit groep 4 t/m 
8 in actie, de 2e dag alle jongens 
uit groep 4, 5 en 6 en tijdens de 
laatste dag deden alle jongens 
uit groep 7 en 8 mee.
Bij de meisjes kwamen op de 

eerste dag de volgende winnaars 
uit de bus: Merle Kal (Prinses 
Beatrixschool, groep 4), Kenza 
Echtaibi (Icarus, groep 5), Evgen-
yia Langedijk (Prinses Beatrix-
school, groep 6), Caithlynn Me-
ijer (Evenaar, groep 7) en Ver-
ena Cassee (Sparrenbosschool, 
groep 8). De grote finale ging 
tussen Evgenyia en Verena. Uit-
eindelijk trok Verena aan het 
langste eind, won de grote wis-
selbeker en mag zich voor een 
jaar lang basisschoolkampioene 
tafeltennis noemen!
Na zeer spannende wedstrij-
den werden op de tweede dag 
Bas Hamaker (Nic. Beets, groep 
4), Casper van Veen (Nic. Beets, 
groep 5) en Titus Vis (Juliana-
school , groep 6) de winnaars. 
Tijdens de laatste dag stonden 
alle jongens uit groep 7 en 8 aan 
de start. Hoe verder de dag vor-
derde, hoe spannender de wed-
strijden werden. Dit kwam met 
name doordat alle spelers die 
in de finale kwamen lid zijn van 
de organiserende vereniging. Na 
hele mooie wedstrijden mochten 
Rijnier van bruggen (Nic. Beets, 
groep 7) en Jean Robert Leli-
veld (Prinses Beatrixscool, groep 
8) zich de winnaars noemen! De 
grote finale tussen Jean Robert 
en Rijnier. Na mooie rally’s werd 
de overwinning door Jean Ro-
bert zeker gesteld.
De gewonnen wisselbekers van 
Verena en Jean Robert zullen 
persoonlijk door de organisa-
tie worden uitgereikt op school. 
Verder ontving iedere deelnemer 
een strippenkaart voor 3 gratis 
proeftrainingen bij H.B.C. Foto’s 
van het Kindertafeltennisfeest 
zijn te bekijken via www.hbcta-
feltennis.nl. 

Heemstede - Afgelopen zater-
dag was het feest bij de Heem-
steedse Reddingsbrigade. Hel-
een, ze zwemt voor haar diploma 
Junior Redder 3, heeft het zo naar 
haar zin bij de Reddingsbrigade 
dat ze graag haar verjaardags-
feestje daar wilde geven. Speci-
aal voor haar en haar vriendin-

nen werd een les georganiseerd 
waarin de junioren beleefden hoe 
leuk zwemmen bij de Reddings-
brigade is. Met veel gelach, bal-
lonnen en als afsluiting een offi-
ciële oorkonde was het een he-
le leuke ervaring. Heleen, namens 
de Heemsteedse Reddingsbriga-
de nogmaals gefeliciteerd!

Feest bij de
Heemsteedse Reddingsbrigade
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Veranderingen rondom rijbewijzen 

Op 19 januari 2013 treden nieuwe regels voor het 
rijbewijs in werking. Heeft u nu al een rijbewijs? Dan 
behoudt u de rechten voor de categorieën, die u nu 
ook al heeft. Over het algemeen zal er dan niets voor u 
veranderen. Heeft u een rijbewijs voor het besturen van 
een vrachtauto en/of een bus, dan is het rijbewijs vanaf 
de volgende verlenging vijf jaar geldig.

Waarom nieuwe regels?
De Europese Unie wil de regels voor rijbewijzen in 
alle lidstaten gelijktrekken. Het idee daarachter is dat 
bestuurders in alle lidstaten straks hetzelfde weten 
en kunnen. En dat overal dezelfde eisen worden 

gesteld. Dit vergroot de veiligheid op de weg. De 
afspraken hierover zijn vastgelegd in de derde Europese 
rijbewijsrichtlijn.

Wat verandert er?
De geldigheid voor het rijbewijs voor de vrachtauto 
(C) en bus (D) verandert van 10 jaar in 5 jaar. 
Daarnaast worden er ook nieuwe subcategorieën 
voor de categorieën C en D ingevoerd. Ook vinden er 
wijzigingen plaats in de categorieën A (motor) en B 
(auto).

Voor wie gelden de wijzigingen?
Heeft u nu al een rijbewijs? Dan blijven de oude 
rechten voor u gelden. Alleen de verkorting van de 
geldigheidsduur van de categorieën C en D geldt dan 
- indien van toepassing - voor u. Doet u vóór 19 januari 
2013 examen, dan gelden ook nog de oude regels. 
Doet u ná 19 januari 2013 examen, dan gelden de 
nieuwe regels.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de veranderingen?  
Kijk dan op www.rijbewijs.nl.

Gemeenten gaan misbruik  
gehandicaptenparkeerkaarten tegen 

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari

Vanaf 1 januari 2013 registreert de 
intergemeentelijke afdeling Sociale Zaken 
namens Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude de 
gehandicaptenparkeerkaarten die aan 
inwoners worden afgegeven in een landelijk 
register. Met die stap bindt de gemeente 
de strijd aan tegen diefstal en misbruik van 
gehandicaptenparkeerkaarten. De kaarten 
worden namelijk steeds vaker gestolen, 
verhandeld en misbruikt. 

Nationaal Parkeer Register
Vanaf 1 januari 2013 worden alle afgegeven 
gehandicaptenparkeerkaarten geregistreerd 
in het Nationaal Parkeer Register van de Dienst 
Wegverkeer (RDW). Daarin staan ook de 

Net zoals de burgemeester houden ook de wethouders 
regelmatig een inloopspreekuur. Zij doen dat één 
keer in de twee maanden op wisselende locaties in 
Heemstede. Op vrijdag 18 januari zijn Christa Kuiper, 
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10.00 en 

12.00 uur aanwezig in de Geleerdenwijk. De locatie is 
basisschool De Ark, Van der Waalslaan 37. U wordt van 
harte uitgenodigd hier langs te komen om met de 
wethouders in contact te komen.

gehandicaptenparkeerkaarten van tientallen andere 
gemeenten. Zo kunnen de toezichthouders van alle 
landelijk geregistreerde kaarten controleren of ze niet 
gestolen of ongeldig zijn.
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Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis: 
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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



Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? Heeft uw 
organisatie vacatures voor vrijwilli gers? Heeft u 
vragen over arbeidsvoorwaarden, rechten en 
plichten? Of zoekt u een goede cursus/work shop 
voor uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!
p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - Postbus 578 - 
2100 AN Heemstede. 
Spreekuur op afspraak, telefonisch bereikbaar di. 
t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur, tel: (023) 548 38 

24/26. Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 
openingstijden van de Luifel).

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 
Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Steunpunt vrijwilligerswerk

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. Heeft u de 
sticker op de grijze rolemmer geplakt? 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 op te plakken. 

Vanaf maandag 28 januari 2013 worden grijze 
rolemmers die niet voorzien zijn van een juiste sticker 
niet meer 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 
Publieksinformatie van De Meerlanden via 
telefoonnummer (0297) 38 17 17.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Valkenburgerlaan 42 het plaatsen van een klimrek 

2012.349 
ontvangen 21 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Johannes Verhulstlaan 36 het verbouwen van de 

garage naar een woonbestemming en vergroten van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.343 
ontvangen 18 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 10 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.

Starten uitgebreide procedure voor 
brandveilig gebruik
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een 
omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik te 
verlenen:

-  Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de tijdelijke 
huisvesting Noordkop 2012.037

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

Verleende omgevingsvergunningen 
(verzonden 7 januari 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Lombokstraat 3 het uitbreiden van de 1e verdieping 

2012.307
-  W. Denijslaan 7 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, linkerzijgeveldakvlak en 
achtergeveldakvlak 2012.292

Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken 
bestemmingsplan en het verstoren van een 
monument (verbouwen, slopen of op andere wijze 
aantasten
-  Herenweg 7 het bouwen van een werkschuur op 

Landgoed Huis te Manpad 2012.290

Omgevingsvergunning voor kappen
- Lijsterbeslaan 2 het kappen van een els 2012.321
-  Leiduin het kappen van 2 eiken, 1 lijsterbes,  

4 esdoorns 2012.322
- Rijnlaan 87 het kappen van 4 coniferen 2012.326

De vergunningen liggen vanaf 10 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’.

Ontheffing bouwbesluit artikel 8.4,  
lid 1 van het Bouwbesluit 
(verzonden 4 januari 2013) 
De werkzaamheden (het vlinderen van de keldervloer) 
worden uitgevoerd in het kader van de verleende 
bouwvergunning (2009.255/3770) voor het bouwen 
van het zorgcomplex Nieuw Overbos aan de 
Burgemeester van Lennepweg 35. Het betreft de 
volgende perioden en werktijden:

-  Fase 1 in week  6, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur
- Fase 2 in week  8, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur
- Fase 3 in week 10, 2013 tussen 19.00 en 07.00 uur

De bovenstaande ontheffing ligt vanaf 10 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

Gegevens zijn veilig
De gegevens zijn bij de RDW in goede handen. Zo 
registreert de RDW al decennia kentekenbewijzen en 
rijbewijzen op een veilige en betrouwbare manier. 
Ook de privacy is gewaarborgd. In het landelijk register 
worden geen gegevens van de houder van de kaart 
vastgelegd. Alleen het nummer, het soort kaart en de 
ingangs- en einddatum staan erin.

U houdt dezelfde kaart
Inwoners merken niets van de landelijke registratie. 
Zij houden dezelfde kaart met dezelfde rechten, 
plichten en voorwaarden. De procedures voor 
het aanvragen of verlengen blijven hetzelfde. 
Ook de regels bij vermissing of diefstal blijven 
onveranderd. Wel benadrukken de gemeenten dat 
het belangrijk is om bij diefstal of vermissing aangifte 
bij de politie te doen. Lees meer over misbruik 
gehandicaptenparkeerkaarten op www.heemstede.nl.
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Scooter Schollevaarlaan hoek Stormvogelweg
De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een witte 
scooter van het merk Yamaha Aerox aangetroffen op 
de Schollevaarlaan hoek Stormvogelweg. De scooter is 
niet in rijtechnische staat: de remkabel is kapot. Tevens 
is de voorband zacht en ontbreekt het kenteken.

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 eigenaar van deze scooter krijgt tot en met 17 
januari 2013 de gelegenheid om de scooter van de 
weg te verwijderen dan wel te zorgen dat de scooter 
weer in rijtechnische staat verkeert. Indien de scooter 
binnen deze termijn niet van de weg is verwijderd dan 
wel in rijtechnische staat verkeert, wordt de scooter in 

opdracht van het college verwijderd (bestuursdwang). 
De scooter wordt dan voor een periode van 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de eigenaar zijn 
scooter ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten

Voor vragen kunt u contact opnemen met bureau 
Handhaving, via het algemene telefoonnummer  
14 023.

Agenda’s
Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 15 januari 2013 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de gewijzigde agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 15 januari 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Begroting 2013 Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

Zuid-Kennemerland (A-stuk)
-  Verordening Wet inburgering Heemstede 2013 

(A-stuk)
-  Stand van zaken uitvoering nota ‘Archeologiebeleid 

Heemstede: toekomst voor het verleden’ (A-stuk)
-  Overzicht structurele subsidies Welzijn 2013 (C-stuk 

o.v.v. VVD)
-  Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en 

Algemeen Bestuur Paswerk
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen houdt een openbare 
vergadering op woensdag 16 januari 2013 om 
20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de gewijzigde agenda:
-  Vaststellen agenda commissievergadering 16 januari 

2013
- Spreekrecht burgers
-  Normenkader 2012 voor de controle van de 

jaarrekening 2012 (B-stuk)
-  Managementletter bevindingen interim-controle 

2012 (C-stuk o.v.v. voorzitter Auditcommissie)
- Bestuursrapportage 2012 VRK (C-stuk o.v.v. VVD)

-  Gebruik Microsoft Office continueren en nieuwe 
licenties aanschaffen (C-stuk o.v.v. VVD)

-  Rapport rekenkamercommissie Heemstede inzake 
onderzoek reserves en voorzieningen

- Terugkoppeling uit de VRK
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

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

Op de gewijzigde 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)
- Inrichtingsplan Belle Rive/ Watermuziek (B-stuk)
-  Vaststellen Plan van Aanpak Haalbaarheidsonderzoek 

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

-  Uitvaartcentrum Dunweg BV trekt zich terug uit het 
project uitvaartcentrum begraafplaats Herfstlaan 
(C-stuk o.v.v. D66)

- Overzicht bouwprojecten januari 2013
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten 
vergadering aansluitend aan de openbare vergadering 

van de raadscommissie Ruimte op 17 januari 2013 in 
de Burgerzaal van het Raadhuis 

Op de agenda:
-  Vaststellen agenda van de besloten vergadering 

commissie Ruimte 17 januari 2013
-  Tijdelijke locatie AH Blekersvaartweg (C-stuk o.v.v. 

HBB)

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.

Vergadering commissie voor  
bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
openbare vergadering op 17 januari 2013 om 20.00 
uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

Op de agenda:
-  Bezwaren tegen de invordering van diverse 

dwangsommen, het opleggen van diverse 
maatwerkvoorschriften en een opgelegde last onder 
dwangsom  

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.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven 
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen 
aan het Serviceloket Begraafplaats. 
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie 
opvragen en de brochure over de begraafplaats 
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden  
vanaf www.heemstede.nl. 

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten 
openingstijden een digitaal informatiepaneel te 
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt 
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er 
naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van  
hoofdingang) is geopend op werkdagen  

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar 
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, 
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst 
tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats



Narcissen voor bijen en hommels
Heemstede  – Van Tubergen 
bloembollen en vaste planten uit 
Heemstede gaat de honing- en 
wilde bijen en hommels dit jaar 
een handje helpen. Het bedrijf 
wil de gemeenten Heemstede en 
Bloemendaal ten behoeve van 
de bijen een groot aantal narcis-
sen schenken.
“Bijen zijn onmisbaar in on-
ze voedselketen. Zonder bij-
en eten wij geen peren, appels 
of frambozen. Ook in 2013 ver-
dient de bij natuurlijk alle aan-
dacht. En wanneer wij als bedrijf 
daar een steentje toe kunnen bij-
dragen aan een beter leefklimaat 
van de bij en hommels, dan zul-
len wij dat zeker niet laten”, aldus 

Van Tubergen. De Heemsteedse 
imker Pim Lemmers is blij met 
de actie van Van Tubergen: 
“Vooral hyacinten, sneeuwklok-
jes, narcissen en krokussen zijn 
de eerste bloemen die in het 
voorjaar door bijen worden be-
vlogen. Het stuifmeel van de-
ze bloemen wordt door de bijen 
weer gebruikt als voedsel voor 
de jonge bijen.” Al vele jaren 
heeft de imker van Kinderboer-
derij ’t Molentje te maken met de 
bijensterfte. Als mogelijke oorza-
ken hiervan worden landbouw-
gif, ziektes onder de bijen, de pa-
rasiet de varroamijt en een ge-
brek aan voedsel (bloemen) ge-
noemd.  

Lezing dinsdag 15 januari
Het oude Egypte, bakermat 
van het jonge christendom
Heemstede - Hoe christelijk is 
Egypte en hoe Egyptisch is het 
christendom? Die vraag is nu ac-
tueel en al eeuwen actueel. Zo 
ziet de bezoeker van het rijks-
museum voor oudheden in Lei-
den een Egyptische obelisk met 
het christelijk symbool - het kruis 
- erbovenop. Tjeu van den Berk 
zette een afbeelding van de-
ze obelisk op zijn boek: Het ou-
de Egypte, bakermat van het jon-
ge christendom. Het boek legt 
de oude Egyptische rituelen en 
de tekeningen uit de tijd tot der-
tig eeuwen geleden uit en het 
verklaart wat dat alles te maken 
heeft met het chistelijke, drieë-
ne godheidsdenken. Een schat 

Tjeu van den Berk.

aan nieuwe wetenswaardighe-
den. In een soort multiculturele 
samenleving in het oude Egypte 
en dan vooral in Alexandrië, nam 
een religie - met name die van 
de niet-orthodoxe joden - sym-
bolen en betekenissen van een 
ander geloof over. En dat vinden 
we dan later weer terug in het 
christendom. Tjeu van den Berk 
is een veelzijdig theoloog en psy-
choloog. Op 15 januari is hij in 
Heemstede om deze geschie-
denis persoonlijk te vertellen. 
Tjeu gaat daarvoor terug naar de 
bronnen van de Nijl: de mythe 
van Christus is een geschenk van 
de Nijl. Een mooi verhaal waar-
voor hij intensief de geschiedenis 

van het jonge christendom heeft 
bestudeerd. U wordt uitgenodigd 
in de Pauwehof, achter de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein in 
Heemstede om 20.00 uur. De toe-
gang bedraagt vijf euro.

Word vrijwilliger bij de 
Hartekamp Groep

Heemstede - Elke woensdag-
avond is het gezellig druk in de 
aula van de Hartekamp Groep 
in Heemstede. Zo’n 50 cliënten 
komen hier elke week bij elkaar 
om de ene week te knutselen en 
de andere week tijdens de Café 
Soos een spelletje te spelen en 
bij te kletsen. Deze woensdag-
avondclub is hard op zoek naar 
vrijwilligers om de cliënten te be-
geleiden.
Als vrijwilliger bent u om 18.15 
uur aanwezig om alles klaar te 
zetten en de cliënten wandelend 
of met de elektrokar op te halen 
bij hun woning op het terrein van 
de Hartekamp Groep in Heem-
stede. Om 19.00 uur start de club 
en helpt u met koffie inschenken 

en het begeleiden van het knut-
selen of de spelletjes. Natuurlijk 
vinden cliënten het ook erg leuk 
om even te kletsen of te dansen. 
Rond 20.15 uur worden de cliën-
ten weer naar hun woning ge-
bracht en wordt er opgeruimd. 
Daarna wordt er nog wat ge-
dronken met de vrijwilligers tot 
ongeveer 21.00 uur.

Wilt u een keer vrijblijvend 
meekijken of wilt u meer informa-
tie? Neem dan contact op met: 
• Caroline Salomonsz: 06-508 
856 51,  c.salomonsz@harte-
kampgroep.nl;
• Wilma Onderwater, 06-462 271 
82, w.onderwater@hartekamp-
groep.nl.

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

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

MELDpunt                     

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

Overlast

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
een door de gemeente genomen besluit door binnen 
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd 
bezwaarschrift te richten aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke 
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

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

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

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

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

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. 
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag 
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en 
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo 
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil 
betrekking heeft, worden overlegd.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken




