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Kerstbomenfik weer spektakel
Heemstede – Alle kerstbomen 
verzamelen! Enkele duizenden 
kerstbomen werden woensdag-
middag door de jeugd naar inza-
melplaatsen gebracht. Of direct 
naar het trapveldje aan de Vrij-
heidsdreef. Elke boom was goed 
voor twintig cent én een loot-
je om woensdagavond mee te 
doen met de verloting van speel-
goed. Woensdagavond maak-
te wethouder Jur Botter bij de 
verloting geen onderscheid tus-
sen speelgoed voor jongens en 
meisjes. Want meisjes spelen 
ook met auto`s of treintjes. De 
kinderen maakten er dan ook 
geen problemen van, die corri-
geerden hooguit de wethouder 
toen hij een tablet van Samsung 
een iPad noemde. Voor meisjes 
én jongens gewoon het einde. 

Daar loop je graag een middag-
je met kerstbomen te sjouwen 
achter je fiets. Zoals die jongen 
die maar liefst 327 bomen kwam 
brengen. Dat is 65,40 euro kas-
sa! Plus de nodige lootjes in alle 
pastelkleuren.
Na de loting klonk de roep van 
de jachthoornblazers ‘t Pan-
neland alle kinderen en ou-
ders naar de stapel kerstbomen 
die van binnenuit al begonnen 
te roken. Het echte vuur kwam 
wat aarzelend, veel natte bo-
men, maar uiteindelijk werd het 
toch een ouderwets vreugdevuur 
voor de jeugdbrandweer die hier 
al een jaar naar uitgekeken had-
den. Er zijn leden van de jeugd-
brandweer, die dit het mooiste 
feestje van het hele jaar vinden. 
Heerlijk met die grote brandspuit 

het vliegvuur in bedwang hou-
den. Toen het vuur echt groots 
oplaaide, kon je vanaf de Vrij-
heidsdreef goed zien hoe druk 
het was. Zoveel Heemstedena-
ren die ook genoten van het fik-
kie dat zij met hun kerstboom 
gesponsord hadden. Vrienden 
van de Kinderboerderij, namens 
alle kerstboomsponsoren, be-
dankt voor jullie gratis chocola-
demelk! 
Ton van den Brink

t Hachee-
pakket

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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Scouting helpt 
ouderen met 

sneeuwruimen
Heemstede - Indien u hulp 
nodig heeft bij het sneeuw 
vrijmaken van uw trottoir 
dan kunt u een beroep doen 
op  de sneeuwruim service. 
Welzijn Ouderen Heem-
stede (WOH) biedt deze 
dienstverlening aan in sa-
menwerking met gemeen-
te Heemstede en de Wa-
bo scouting. De gemeente 
stelt materiaal ter beschik-
king,  WOH regelt de aan-
melding en  WABO scou-
ting gaat aan de slag. Voor 
wie gebruik wil maken van  
de sneeuwruim service kan 
tijdens kantooruren contact 
opnemen met WOH, Lieven 
de Keylaan 24, Heemstede, 
tel: 023-5288510.

Mooi,zo’n witte deken. Maar overlast 
geeft het wel. Zeker als je niet zo goed ter 
been bent of al wat ouder en bang bent 
om te vallen. Welzijn Ouderen biedt - via 
scouts - hulp om uw straatje te vegen.

Heemstede - De Dorcaskring-
loopwinkel aan de Havenstraat 
49 is al een paar maanden open 
en het is een enorm succes. Veel 
mensen hebben de winkel met 
mooie, nuttige en bijzondere 
spullen al gevonden.
Er werken inmiddels 55 vrijwil-
ligers. De volledige opbrengst 
gaat naar het goede doel.
Zaterdag 19 januari wordt de 
Dorcaswinkel officieel geopend. 
Vanaf 9.30 uur is de winkel open 
en zijn er speciale workshops, 
waarin je bijvoorbeeld kunt leren 
hoe je afval en tweedehands kle-

ren kunt ‘oppimpen’. Om 15.00 
uur wordt de winkel symbolisch 
officieel geopend en een half uur 
later is het tijd voor een bijzon-
dere veiling onder leiding van 
veilingmeester Willem de Win-
ter, bekend van ‘ tussen Kunst en 
Kitsch’. 
De opbrengst van deze vei-
ling gaat - net als de winkelop-
brengsten - naar goede doelen.

Meer informatie: www.dor-
casheemstede.nl, Havenstraat 
49-51, Heemstede, telefoon: 023 
- 5294121.

Veilingmeester Kunst & Kitsch 
in Heemstede

Adverteren voor
Valentijnsdag?

Mail:
verkoop@heemsteder.nl

Of bel: 06-50284402



In 2013 vieren we dat honderd 
jaar geleden Bosbeek en Groe-
nendaal werden gekocht door de 
gemeente Heemstede. Het ging 
burgemeester David van Lennep 
om Groenendaal, dat openge-
steld werd als wandelbos. Voor 
die tijd een visionair besluit: de 
natuur van een buitenplaats, tot 
dan enkel beschikbaar voor en-
kelen, werd nu toegankelijk voor 
iedereen. Natuur als openba-
re nutsvoorziening: Heemstede 
was hiermee de pionier.

Op Bosbeek woonde tot haar 
overlijden in november 1912, de 
douariere Visser, weduwe van 
Jean-Baptiste van Merlen, die 
veel heeft gedaan voor Bosbeek 
en Groenendaal. Het huis en om-
liggend gebied werd in 1913 af-
gesplitst, eerst verhuurd en later 
verkocht. Inmiddels zijn op Bos-
beek gebouwen op het terrein 
bijgekomen en is het in gebruik 
als verzorgingstehuis. 
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Op de foto het 18e eeuwse 
hoofdhuis, dat behoudens enke-
le kleine aanpassingen prachtig 
bewaard is gebleven. Een uitge-
breide beschrijving van het com-
plex vindt u op www.hv-hb.nl 
bij Monumenten in Heemstede. 
Kijk op Glipperdreef. Op de si-
te van de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek vindt 
u ook het jaarprogramma 2013 
met alle activiteiten, lezingen en 
excursies.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
BEnnEBroEk
HaarlEm-ZuID

kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

redactie-coördinator:
Renée Wouwenaar

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

oplagE: 17.725

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

Landgoed Bosbeek.

Toegangshek Bosbeek aan de Glipperdreef (foto’s: Theo Out).

Onbekend Heemstede
Bosbeek

Wie, Wat, 
Waar, 

Waarom
en Wanneer?

Vijf vragen aan… is nieuw in 
de Heemsteder. In vijf ant-
woorden leest u meer over 
een (oud-)inwoner die iets te 
vertellen heeft! En eigenlijk 
heeft iederéén natuurlijk iets 
te vertellen. Kent u (of bent 
u) iemand die iets te vertellen 
heeft voor ‘De vijf’, mail dan de
redactie: redactie@heemste-
der.nl of bel: 023-8200 170.
In de eerste afl evering is het 
woord aan Pieter Coppens. De oud-Heemstedeling woont al-
weer enige tijd in het mooie Drenthe. Hij deed maar doet nog 
steeds vrijwilligerswerk voor vereniging GSV. De eerste vijf ‘W’s 
zijn voor hem!

Wie ben je en wat heb 
je met Heemstede?
Ik ben geboren en opge-
groeid in Heemstede en een 
kleinzoon van de vroegere 
DE GROOT EN COPPENS smederij aan de haven. Op de plek 
waar KOK schadebedrijf heeft gezeten. Heb op de Valkenburg-
school gezeten, vooral bij mijnheer Van Noord.

Wat voor werk doe/deed je?
Ben begonnen bij de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschap-
pij, bij landmeetkundig tekenwerk. Later bij een lithograaf, Foli-
tho, in Haarlem. Daarna eerst bij drukkerij Van Soest en daarop-
volgedn het Haarlems Dagblad.

Waar vertoef je het liefst in je vrije tijd?
Het verenigingsleven. Ben 33 jaar lid geweest van GSV bij de af-
deling badminton.
Nu hier in Drenthe ben ik vrijwilliger bij een museum, maak het 
plaatselijke advertentiekrantje en ik speel hier badminton.

Waarom is ons land prettig om te wonen
(of misschien wel niet?)
Ons land is compact en heeft veel mooie gezichten, en dat be-
treft landelijke als culturele gezichten... Het heeft veel meer te 
bieden dan je denkt als je je ogen er voor openzet. Er zijn heel 
veel mensen die je graag willen helpen, ook al heb je dat niet
altijd in de gaten.

Wanneer ben je het meest in je sas?
Als je klaar kan staan voor je gezin en andere mensen, ondanks 
mijn handicap (parkinson), en je voor goede doelen nog steeds 
wat kan doen. Het zonnetje schijnt, en als je elke dag nog kan 
doen wat je wil, en dat je daarna kunt zeggen: Het was vandaag 
weer gezellig!

Pieter Coppens

Wie, Wat, Wat, W

Pieter Coppens
Pieter Coppens

De

Vijf W’s 
voor...

Met de HVHB naar ‘de Zwarte Tulp’
Heemstede - Ieder jaar orga-
niseert de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) een aantal excursies. 
Op donderdag 14 februari be-
zoekt de vereniging Bollenmuse-
um ‘de Zwarte Tulp’. In het mu-
seum is een fl inke collectie met 
historische materialen te zien die 
vroeger in de bollenteelt werden 
gebruikt. De aanvang van de ex-
cursie is 14.00 uur. 
Museum de Zwarte Tulp vindt u 
aan de Grachtweg 22, 21161 HN 
Lisse. Graag verzamelen voor het 

museum (het Vierkant). De kos-
ten bedragen per deelnemer 3 
euro. Koffi e/thee zijn voor ei-
gen rekening. Als u een muse-
umjaarkaart heeft, neemt u deze 
dan mee. Wilt u zich aanmelden 
voor deze excursie, stuurt u dan 
voor 31 januari 2013 een mail 
aan Tina Mascini van de Evene-
mentencommissie van de HVHB, 
e-mail:t.mascini@quicknet.nl of 
bel 023-5286496/06-26094840.
Het volledige excursieprogram-
ma van HVHB voor 2013 vindt u 
op www.hv-hb.nl.

Pieter Coppens.

Bach in de 
Binnenstad
Regio - Op 9 februari geeft het 
Haarlems Bach Ensemble o.l.v. 
dirigent Mark Lippe een concert 
in de serie ‘Bach in de Binnen-
stad’.  Solisten zijn Tanja Obalski 

(sopraan), Pierrette de Zwaan 
(alt), Uros Petrac (tenor) en Jan 
Hoffmann (bariton). Locatie: 
Doopsgezinde Kerk in Haarlem, 
ingang Frankestraat 24, aan-
vang: 17 uur. Er wordt een vrij-
willige bijdrage gevraagd (richt-
bedrag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensemble.nl.
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Foto: Willem Snitker.

Heemstede – Donderdag 10 
januari is actrice en zangeres 
Christel Adelaar overleden. Zij 
woonde in Heemstede werd 77 
jaar oud. Hoewel de actrice en 
zangeres meewerkte aan radio-
musicals en hoorspelen en te-
vens optrad op scholen en voor 
ouderen is zij toch vooral be-
kend geworden als ‘Mammaloe’ 
in de kinderserie Pipo de Clown. 
Christel Adelaar vertolkte die rol 
van 1958 tot 1963. Ze overleed 
aan de gevolgen van een ernsti-
ge ziekte.

Heemsteedse actrice overleden
Oproep

Ernstig 
gewonde kat
Jongstleden donderdag (10 
januari) troffen wij onze op-
paskat ernstig gewond aan in 
haar achtertuin. Beide ach-
terpoten waren volkomen 
ontveld en in 1 ervan zat ook 
nog een breuk.

Volgens de dienstdoende die-
renarts heeft zij in iets heel 
scherps vastgezeten, moge-
lijk een klem?

Wij vragen nu aan onze 
buurtbewoners: Heeft ie-
mand iets gezien of gevon-
den wat kan duiden op het 
vastzitten van een kat, in de 
omgeving Havenstraat, Jacob 
van Campenstraat, Heem-
steedse Dreef?

Zo ja? zou u dan contact met 
ons op willen nemen? Mocht 
er ergens een klem geplaatst 
zijn dan zouden wij de eige-
naar dringend willen verzoe-
ken die te verwijderen.

De kat heeft het niet over-
leefd, helaas moest zij in-
slapen zonder dat haar ei-
gen baasjes erbij waren. Me-
de voor hen plaatsen wij de-
ze oproep. 

M.Planting
Jac.v.Campenstraat 1
2101 VJ Heemstede
023-5285274

INGEZONDEN

Romantische dramafilm
Bijna iedere week draait er 
bij Casca de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede, een film 
in de Theaterzaal op het grote 
doek. Op woensdag 23 janua-
ri is dat Romantische drama-
film, een indringend verhaal 
over het leven van een jonge 
vrouw (Keira Knightly) aan de 
Engelse Upper-class in 1774. 
De film begint om 20.00 uur. 
De entree is 5,00. 
Duur van de film: 105 minu-
ten. Voor meer info over deze 
film of de titel óf om te reser-
veren kunt u bellen met Casca 
op werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1. 
In het speciale filmprogramma 
dat voor u klaar ligt bij de Lui-
fel vindt u alle informatie over 
de films die komen in janua-
ri en februari of kijk op www.
casca.nl. 

Film en lunch (55+)
Op donderdag 24 januari 
draait er bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede 
een prachtige dramafilm naar 
de bestseller van Jonathan 
Safran Foer. Na de film wordt 
er gezellig geluncht in de foy-
er van de Luifel.
Het film- & lunchprogramma 
is van 10.30 uur tot ± 13.30 
uur. De film duurt 106 min. En-
tree inclusief lunch: 10,00. 
Reserveren voor de film & 
lunch kan in verband met de 
lunch uiterlijk dinsdag 22 ja-
nuari. U kunt hiervoor bellen 
met de receptie van de Luifel 
op werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur, tel.: 023-548 38 28.

Literaire lezing door
Geert Mak
Altijd al was Amerika een ‘ge-
heime liefde’ voor Geert Mak. 
In Reizen zonder John volgt 
Mak het spoor van John Stein-
beck, die in 1960 met zijn poe-
del Charley een ontdekkings-
reis maakte dwars door het 
toenmalige Amerika. Precies 
50 jaar later vertrok Geert Mak 
vanaf het oude huis van Stein-
beck.  

Geert Mak is een van de 
meest succesvolle schrijvers 
van de laatste vijftien jaar. Hij 
schreef een aantal belangrijke 
boeken over sociale en cultu-
rele veranderingsprocessen in 
heden en verleden. 
Door zijn unieke verteltalent 
maakt hij complexe ontwik-
kelingen inzichtelijk, brengt 
hij het verleden tot leven en 
laat hij zien hoe een en ander 
doorwerkt in het heden. 
Organisatie: Casca samen met 
Boekhandel Blokker. Kaart-
verkoop bij de receptie van 
de Luifel, Herenweg 96 en bij 
Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, beiden in Heemste-
de. De literaire lezing is bij 
Casca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede op donderdag 31 
januari om 20.00 uur. De en-
tree is 15,00.  Reserveren is 
noodzakelijk, graag de kaar-
ten vooraf betalen en ophalen 
uiterlijk donderdag 24 januari. 
Tel. 023-548 38 28.

Zet het hart van je geliefde in 
vuur en vlam met een gedicht!
Wil jij  je geliefde echt eens verrassen met Valentijnsdag?  Schrijf 
dan een prachtig Valentijnsgedicht voor onze rubriek Dichtstorten 
en mail dit naar dichtstorten@yahoo.com, of stuur dit naar het re-
dactieadres zoals vermeld in de colofon op pagina 2, onder ver-
melding van Valentijnsgedicht. Stuur je gedicht uiterlijk maandag 
11 februari 2013 in. De mooiste liefdesgedichten zullen in de Va-
lentijnseditie van 13 februari gepubliceerd worden in onze speci-
ale rubriek ‘Hartstorten’. Succes!

Vacature Top 3 voor vrijwilligers
Heemstede - Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk Heemstede publiceert 
haar vacature Top 3. Staat er een 
leuke functie voor u bij, neem 
dan contact op met één van de 
medewerkers van het Steun-
punt Vrijwilligerswerk Heemste-
de. Bereikbaar van dinsdag t/m 
donderdag tussen 9-12 uur: 023 
– 5483824. Op de website www.
vrijwilligerswerkheemstede.nl 
kunt u nog veel meer leuke va-
catures vinden!

Chauffeurs voor diverse
organisaties
Voor diverse organisaties zoekt 
het steunpunt enthousiaste 
chauffeurs voor een paar uur per 
week. Het kan gaan om maaltij-
den rondbrengen, vervoer van 
jonge en oudere mensen naar 
het ziekenhuis, activiteit of hun 
club. Ook kunt u chauffeurswerk 
doen op een busje, zoals rol-
stoelgebonden-mensen vervoe-
ren naar diverse plaatsen of voor 
de dierenambulance gewon-
de dieren vervoeren. Reiskosten 
worden vergoed.

PR-commissie
Stichting Podiumprogramme-
ring Heemstede is op zoek naar 
leden voor de nieuwe PR-com-
missie. De PR-commissie krijgt/
heeft diverse taken, zoals onder 
meer het schrijven van persbe-

richten, het redigeren en laten 
maken van drukwerk zoals het 
programmaboekje en de maand-
flyers, maar ook het werven van 
sponsoren en adverteerders, het 
organiseren van de Open Dagen 
en het bijhouden van de website. 
In eerste instantie worden de ac-
tiviteiten uitgevoerd voor het Po-
dium Oude Slot/Oude Kerk en in 
een later stadium ook voor Thea-
ter de Luifel.

Sociaal Maatschappelijke
Dienstverlening
Kontext is in de regio Haarlem op 
zoek naar vrijwilligers die bereid 
zijn om zich voor langere termijn 
in te zetten bij de ondersteuning 
van burgers, die hulp nodig heb-
ben bij het oplossen van diverse 
problemen die zij hebben in de 
maatschappij. De doelgroep be-
staat hoofdzakelijk uit mensen 
met een inkomen van rond het 
minimum en/of hoge zorgkos-
ten en/of beperkingen. Aan deze 
ondersteuning kan op verschil-
lende manieren vorm gegeven 
worden. Het kan variëren van 
laagdrempelige dienstverlening 
bij het invullen van formulieren 
voor kwijtschelding of uitkerin-
gen, als het assisteren bij het or-
ganiseren van zijn/haar admini-
stratie ter voorbereiding op een 
gesprek met een professionele 
hulpverlener.

Parelvissers
En toen raapten wij parels:

schitteringen van genot
golven van ontelbare

bewegingen

Of slaat verlangen stuk
losgeslagen vurige

rondingen
verlamd in verzwolgen

jaloezie

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, Cam-
plaan 35, 2103 GV Heem-
stede. Inzendingen van 
foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Bart Jonker

Dichtstorten

Familievoorstelling 4+

Nachtegaal, door Rood Verlangen
Heemstede - Een prachtige 
voorstelling voor de hele fami-
lie naar het sprookje van Hans 
Christian Andersen ingebed 
in muziek van beroemde com-
ponisten, dat kan worden ge-
zegd van ‘Nachtegaal’, opge-
voerd door Rood Verlangen op 
zondag 27 januari in Het Oude 
Slot Heemstede. De aanvang is 
12 uur en Het Oude Slot Loca-
tie betreedt u via de ingang aan 
de Ringvaartlaan. Toegang be-
draagt 16,- /14,- (vrienden); kin-
deren: 7,50 euro. Reserveren: 
www.podiumoudeslot.nl of 06-
13133626. Spel: Mareen Hoek.
Accordeon: Nico-Jan Beckers .
Klarinet en tekst: Auke Reuvers.    
Muziek: Claude Debussy. Fo

to
: J

an
 S

ch
ar

tm
an

.
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Raadhuisstraat en Binnenweg bij laatste vijf 

NL Streets, nu kiezen voor de 
leukste kilometer van Nederland
Heemstede - Nodig uw familie, vrienden, kennissen maar uit om te winkelen op de Raadhuisstraat 
en Binnenweg in Heemstede. Kunnen ze zelf zien hoe de leukste kilometer van Nederland werke-
lijk eens beleven. Binnenlopen bij de unieke winkels, waar de eigenaar nog kan vertellen over zijn 
vak met een passie die verbaast. Ervaren hoe vriendelijk die eigenaar achter de toonbank staat en 
hoe aardig je koffi e geserveerd wordt op een terrasje. U vindt er alles wat u maar kunt bedenken! 
De Raadhuisstraat & Binnenweg uit Heemstede zijn in de verkiezing van de leukste winkelstraat van 
Nederland doorgedrongen tot de fi nale! NL.Streets organiseert de verkiezing elk jaar, om aandacht 
te vragen voor de positie van zelfstandige ondernemers en de oprukkende aanwezigheid van groot-
winkelbedrijven. Met een voorlopige derde plaats heeft de winkelstraat al een doel op zich bereikt, 
maar hoe leuk zou het zijn om de eerste plek te behalen? De NL.Streets awards is de grote prijs van 
het winkelend publiek; de leukste winkelstraat van Nederland 2013 wordt niet bepaald door een jury, 
maar door de shopper zelf. Op www.nlstreets.nl  kunt u uw stem uitbrengen op de Raadhuisstraat & 
Binnenweg als leukste winkelstraat van Nederland! 

Een greep uit

de bijzondere winkels

van de genomineerde

winkelstraat:

Winkel genomineerd
De beroemde Chocolaterie Van Dam uit de Raadhuisstraat in Heemstede is in 
de verkiezing Leukste winkel van Nederland ook doorgedrongen tot de fi na-
le! Met een voorlopige eerste plaats is de Chocolaterie van Willem en Miranda 
van Dam voorlopig goede kanshebber voor de titel. 
Ton van den Brink 

Stemmen op de laatste vijf kan nog tot

1 februari 2013 op: www.nlstreets.nl !  

Toddler. Begonnen als ‘peuter’winkel zijn ze meege-

groeid naar kleuter en puber en waar inmiddels moeder 

ook graag winkelt.

YAYA. Boetiek voor drie generaties, altijd actief en straks 

ook aan de overkant van de straat met nieuwe merken.

Les Tissus Colbert. Een internationale collec-

tie gordijnstoffen tot drie meter breed en hoog. De 

sfeerbrengers in uw huis.

Heemsteedse Vishandel. Waar je nog passie vindt voor het vissersvak en waar vis kiezen nog een beleving is. 

Kaasboerinnetje. Winnaar van de derde prijs 

2012 in de kaasproeverij van Nederland. Be-

roemd met zijn notenbar in heel Noord-Holland.

Agusto Edelsmid. Ambachtelijke edelsmid met 

een eigen, unieke collectie sieraden en werkt 

ook in opdracht.

Magasin du Sud. Het kleinste warenhuis in 

Heemstede. Mediterraan sfeertje en elke week 

weer anders.

Batifol. De ‘huiskamer van Heemstede’ heeft een toe-

gevoegde waarde voor het winkelend publiek. Met 

een het gezellig terras van de Binnenweg en gastheer-

schap met passie.

Dierenspeciaalzaak Bos. Kent 2 K’s, 2 S’en. Kennis, 
Kwaliteit, Service, Specialisme. Aardig voor baasjes, goed 
voor uw dier.

Ajéwé. De sportzaak voor fi tness, running, voetbal 

en tennis, waar service en goed advies heel gewoon 

zijn.

Candle de Lux. Nieuw in de Raadhuisstraat, al ver-

trouwd om zijn bloempotten, glaskunstwerken en gro-

te collectie kaarsen.

Lamp d’Or. De verlichtingszaak met een gou-den randje, eigen import en eigen gezicht.

Ariane Inden. Mooi zijn, mooi blijven. Vakvrouwen in 

schoonheid.





Heemstede – Ben ik een pret-
opa? Lekker vanmiddag naar de 
dierentuin!
Ben ik een plicht-oma? Zit ik 
vanmiddag weer met die vuile 
luiers en die snotneus! Wat zijn 
de verwachtingen van de groot-
ouders ten opzichte van hun kin-
deren en kleinkinderen? Wat 
wordt er van grootouders ver-
wacht? Het grootouderschap 
is een feest, maar kent ook zijn 
dilemma`s. De snel veranderen-
de samenleving vraagt veel van 
mensen. Van kleinkind tot groot-
ouder. Hoe gaan wij om met de 
veranderende vraag. Met de ver-
anderende economische en of 
financiële veranderde situatie. 
Schrijfster van het boek: ”Opa`s 
en oma`s van nu”, Marga Schiet, 
geeft dinsdag 22 januari een le-
zing en leest beeldende stuk-
jes voor uit haar boek, waarna 
u gelegenheid heeft om in klei-
ne groepjes de verschillende 
thema`s met elkaar te bespre-
ken.  Marga Schiet - zelf oma 
van een kleindochter - belicht al-
le aspecten van het grootouder-
schap. Ervaren opa’s en oma’s 
werkelijk alleen de lusten, als het 
om hun kleinkinderen gaat? Be-
staat er zoiets als het grootou-
dergevoel? Hoe verandert de re-
latie tussen ouders en hun kin-
deren als die zelf weer kinde-
ren krijgen? Zijn opa’s en oma’s 
ook opvoeders? Je bent een ge-
neratie opgeschoven en ziet je-
zelf weer door de knieën gaan. 
Toch wel vermoeiend, dat dag-
je uit met die drukke mensjes. 
Maar je durft geen nee te zeg-
gen, wil je nog wel een dagje ex-
tra? Welzijn Ouderen Heemstede 
heeft in samenwerking met Cas-

ca en de Pauwehof deze thema-
middag georganiseerd. 
U bent op dinsdag 22 januari om 
13.30 uur, welkom in de Pauwe-
hof aan de Achterweg 19. Kaar-
ten á 3,50 euro inclusief koffie of 
thee zijn te verkrijgen bij Welzijn 
Ouderen aan de Lieven de Key-
laan 24, tel 023 5288510.
Ton van den Brink
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Themabijeenkomst in de Pauwehof 

Opa’s en oma’s van nu

Droog Brood mobiliseert de Luifel
Humor als geschut in ‘Dat wordt oorlog’
Heemstede - Zondagavond 
20 januari zal cabaretformatie 
Droog Brood hun zesde theater-
show ‘Dat wordt oorlog’ in thea-
ter de Luifel spelen. Een oorlog 
van de lach, waarbij humor als 
offensief wordt ingezet.

Oorspronkelijk had Droog Brood, 
dat bestaat uit Bas Hoeflaak en 
Peter van de Witte,  de pijlen al 
eerder gericht op theater de Lui-
fel, nl. op 26 oktober jl. Een on-
gelukkig voorval met een vouw-
fiets in het verkeer van Amster-
dam zorgde er echter voor dat 
Peter van de Witte zijn pols brak. 
Droog Brood moest hierdoor 
noodgedwongen een aantal op-
tredens afzeggen. Gelukkig zijn 
de heren Heemstede niet ver-
geten en komen ze alsnog aan-
staande zondagavond 20 januari 
om hun munitie van lachsalvo’s 
af te schieten en een groot hu-
morspektakel te ontketenen in 
de Luifel. 
Dat Droog Brood staat voor een 
gezellig avondje uit, behoeft 

geen verdere uitleg. Een veel-
zijdige mix van humor, muziek 
en af en toe een traan van ont-
roering is het geschut van ‘Dat 
wordt oorlog’. 
Kaarten voor deze voorstelling 
zijn verkrijgbaar via de website 
www.theaterdeluifel.nl of aan de 
kassa van maandag t/m donder-
dag van 09.00 tot 16.00 uur, op 

vrijdag  van 09.00 tot 13.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang van 
de voorstelling, die om 20.15 uur 
begint. Telefonisch reserveren 
kan ook via de theaterlijn: 023- 
548 38 38. Meer informatie over 
Droog Brood is te vinden op hun 
website www.droogbrood.nl en 
op hun facebookpagina.
Bart Jonker

Fotograaf: Bob Bronshoff.

Heemstede - Energie, enthou-
siasme en een waarderend pu-
bliek.  Dat was het resultaat van 
het eerste optreden van Facto-
ry of Voices in de poptempel Pa-
radiso. Het stijlvol geklede koor 
bracht in de beschikbare 20 mi-
nuten hedendaagse popsongs 
ten gehore. Een daverend ap-
plaus viel het koor terecht ten 
deel. Cesar Latorre begeleidde 
het koor op fantastische wijze op 
de piano, zijn piano improvisa-
ties zijn mooi en complementair 
met de uitvoering. De samen-
werking tussen dirigent, pianist 
en koor is uitstekend en dat is 
dan ook goed hoorbaar. De be-

kende dirigent Jeroen J. Vermeu-
len is trots op zijn koor: “Dit koor 
bestaat in deze samenstelling 
bijna 2 jaar en we zijn goed op 
weg, het plezier dat men heeft is 
zichtbaar en vooral hoorbaar, dat 
blijkt ook uit de enthousiaste re-
acties van het publiek”. 
Wil je ook komen zingen in dit 
koor? Factory of Voices is nog 
op zoek naar mensen. Kom vrij-
blijvend eens naar de repetitie 
op maandagavond van 20.00-
22.00 in de Princehof in Heem-
stede. Neem vooraf even contact 
op met Annemarie van Uden 06-
2143118 of via annemarie@fac-
toryofvoices.nl

Welkom bij open 
repetitieavond Koor Encore
Heemstede - Iedereen die van 
zingen houdt is van harte wel-
kom op donderdagavond 24 ja-
nuari om een repetitie bij te wo-
nen. Gemengd koor Encore be-
staat uit circa dertig leden en 
zingt een gevarieerd repertoire 
met muziek van vroeger tot nu. 
Op dit moment studeert het koor 
liederen in van Henry Purcell en 
tijdgenoten voor een uitvoering 

in oktober dit jaar. Voor een vol-
ledig beeld van Encore en het 
repertoire zie de website www.
koor-encore.nl
Tenoren zijn hartelijk welkom. 
Schroom niet en doe wat u ei-
genlijk altijd al wilde, kom kijken 
en laat u inspireren!
Van 19.45 uur tot 21.45 uur in De 
Haemstede Barger school, Koe-
diefslaan 73 in Heemstede.

Klassiek gitaarspel in 
kapel Bosbeek

Heemstede - Zondagmiddag 20 
januari komt Navid Niknejad een 
klassiek gitaar concert geven in 
de kapel van Bosbeek. Het con-
cert begint om 15.00 uur en de 
toegang bedraagt 2,50 euro.
Stichting Sint Jacob werkt sa-
men Stichting Musicians World-
wide. Dankzij sponsoring is deze 
stichting in staat om jonge geta-
lenteerde musici in diverse zorg-
centra te laten spelen. Tegelij-
kertijd doen de musici concer-
tervaring op.

Buurtbewoners van Bosbeek 
worden van harte uitgenodigd 
om samen met bewoners te ge-

nieten van deze concerten. Be-
zoekers kunnen bovendien ge-
bruik maken van de facilitei-
ten van het restaurant. Voor een 
maaltijd graag reserveren via 
de receptie van Bosbeek: 023 – 
8929900 of receptie-bb@sintja-
cob.nl  Bosbeek bevindt zich aan 
de GlipperDreef 209 in Heemste-
de, vlak naast wandelbos Groe-
nendaal. Overige data van ge-
plande concerten zijn: zondag-
middag 17 maart, 21 juli en 20 
oktober. Voor concertdata in an-
dere locaties van Stichting kunt 
u contact opnemen met Jaco-
bActief@sintjacob.nl of 023 – 
8923959 bellen.

Optreden Factory of Voices in 
Paradiso een daverend succes!

Cinefile matinée 
met Joyce Roodnat
Heemstede - Joyce Roodnat, 
filmkenner, schrijfster en kunst-
criticus, neemt u mee in de rij-
ke en kleurige wereld van de Ita-
liaanse filmkomedie: de Com-
media all’Italiana. Met veel ken-
nis van zaken en zorgvuldig ge-
selecteerde filmfragmenten. Zij 
komt zondag 27 januari naar Het 
Oude Slot Heemstede. Aanvang 
van het matinée is 15 uur en de 
toegang voor de lezing bedraagt 
16,-/14 euro. Na afloop kunt u 
genieten van een heerlijke film 
in dat genre: Gianni e le donne
(alleen in combinatie met maal-
tijd-arrangement; kosten film, le-
zing en maaltijd: 39,50/37,50 eu-
ro) Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.
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Poolbiljart Plexat
Heemstede - Ga jij je vrijdag-
avond weer relaxed beginnen? 
Bij ‘T=Weer Vrijdag kun je on-
gestoord chillen en hangen, een 
potje poolen, airhockey spelen 
of WII-en op een groot scherm. 
Vaak doen de tieners ook een 
cool spel of een vette sportieve 
activiteit. 
Op vrijdag 25 januari is weer het 
jaarlijkse Plexat Poolbiljart Toer-

nooi! Er zijn natuurlijk leuke 
prijzen te winnen. Doe je mee? 
Meedoen kost niks.
‘T=Weer Vrijdag is altijd in de 
jongerenruimte van Plexat bij 
Casca in de Luifel,  Herenweg 
96, Heemstede.

Plexat is ook te vinden op www.
casca.nl en volg Plexat op: www.
facebook.com/plexat.casca, 
www.plexat-heemstede.hyves.nl 
of via twitter@PlexatHeemstede.
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Gratis oudergesprek met tips & tools

Vriendjestraining zelfvertrouwen 
(j/m) voor kinderen van 8 en 9 jaar
Regio - We hebben niet altijd in 
de hand hoe het leven zich ont-
wikkelt. Soms hebben kinderen 
een extra steuntje in de rug no-
dig om contacten te leren ma-
ken, beter om te kunnen gaan 
met plaag- of pestgedrag, voor 
zichzelf op te komen, grenzen 
te kunnen aangeven, gemakke-
lijker vriendjes te maken, tegen-
slagen het hoofd te bieden; kort-
om om meer zelfvertrouwen te 
hebben. Kinderen kunnen dat 
leren en daarvoor verdienen ze 
het vertrouwen van ons volwas-
senen. Als je wilt weten hoe je 
kind van 8 of 9 jaar weerbaarder 
kan worden, kom dan eens vrij-
blijvend praten bij Metanet Kin-
der- en jeugdtherapie. 
Als ouder krijg je zelf tips om je 
kind te helpen en je krijgt uit-

leg over de bijeenkomsten waar-
voor je je kind kunt aanmelden. 
Dit jaar zijn dat 4 bijeenkomsten 
waar kinderen spelenderwijs le-
ren meer zelfvertrouwen te krij-
gen en uit te stralen. De bijeen-
komsten zijn bedoeld om kinde-
ren meer plezier te laten beleven 
aan hun eigen houding, aan de 
manier waarop zij letterlijk en fi-
guurlijk in het leven staan. Zij er-
varen tijdens de LEF & GO! mid-
dagen op welke manieren zij 
zelf iets aan hun zelfvertrou-
wen kunnen doen. Twee ervaren 
coaches begeleiden de groep-
jes van maximaal acht kinderen 
waar wordt geoefend, gepraat, 
gespeeld en geknutseld. Daarbij 
hebben zij aandacht voor indivi-
duele aandachtspunten van de 
kinderen. Na de bijeenkomsten 

straalt je kind meer zelfvertrou-
wen uit en heeft het meer moed 
om lastige dingen te durven. In 
overleg met de ouders kunnen 
meer bijeenkomsten georgani-
seerd worden.

Kinderbijeenkomsten zijn op 
donderdag 7, 14, 28 februari en 
op 7 maart van 16.00 uur tot 
17.45 uur. 
Alle bijeenkomsten vinden plaats 
bij de praktijk voor Kinder- en 
jeugdtherapie: Metanet, Chur-
chilllaan 50, 2012 RP  Haarlem.

Informatie en aanmelden:
Praktijk Metanet Kinder- en 
jeugdtherapie, tel. 023-5472038 
of 06 54 337 519.
www.kinder-enjeugdtherapie.
com.

Kinderen met autisme
Cursus ‘Wennen aan de brugklas’
Regio – MEE Noordwest-Holland start in haar regiokantoor aan 
de Richard Holkade 2 in Haarlem met de cursus Wennen aan de 
brugklas.
Deze cursus begint op woensdag 30 januari met een ouderbij-
eenkomst en is bedoeld voor kinderen met een autisme uit groep 
8 van de basisschool en met een voorlopig advies voor VMBO-T, 
HAVO of VWO. Op woensdag 6 maart gaan de eigenlijke cursus-
middagen van start.

De bijeenkomsten starten om 15.30 uur en eindigen om 17.00 uur. 
Aanmelden via het Servicebureau van MEE Noordwest-Holland 
bereikbaar op telefoonnummer 088-6 522 522 of via vraag@mail-
mee.nl. Voor deze cursus wordt een bijdrage van 10,- gevraagd.

Dief ‘Regenboog-vlag’
toont berouw…

Hoe lang is het inmiddels wel niet geleden – ik denk al bijna 30 
jaar – dat ik op de Herenweg fietste en (bij Bed & Breakfast At 
Home, red.) een prachtige kleurige vlag zag hangen? Ik was jong 
en wist niet eens wat voor vlag het was, behalve dat ik ‘m mooi 
vond en nooit eerder had gezien. ‘s Avonds laat in het geniep ben 
ik teruggegaan en heb de vlag toen weggenomen van de vlaggen-
mast waarvan ik mij herinner dat de mast dichtbij het hek stond, 
doch mijn hart klopte in mijn keel bij het strijken ervan, mede om-
dat er op de Herenweg hoe laat ook, altijd wel auto’s rijden. Eerst 
als trofee thuis verstopt maar na een goede smoes toch de vlag 
op mijn slaapkamer in volle glorie aan de muur gehangen, zijlings 
aan mijn bed. Ironisch genoeg kreeg ik op mijn 17e of 18e mijn 
eerste homovriendje en hij kon mij duidelijk vertellen dat het hier 
een ‘gay’vlag betrof! Nadat ik ging samenwonen op mijn 21e met 
mijn tweede en tevens laatste vriend uit Heemstede, heeft de vlag 
in meerdere woningen in kamers gehangen, doch altijd uit de zon 
en in de derde woning zelfs 8 jaar op zolder.
De vlag is nog steeds in topconditie en onaangetast door licht. U 
was een pionier om deze vlag in volle glorie op een toch best wel 
drukke weg vrolijk te laten wapperen met een gayfriendly status, 
besef ik nu. 
Menigmaal heb ik mezelf voorgenomen de vlag ooit nog eens re-
tour te laten gaan naar de rechtmatige eigenaar. Het spijt mij dat 
ik u destijds ongenoegen heb aangedaan door de vlag weg te ne-
men. De vlag heeft, hoe mooi ik hem ook vond, altijd voor een last 
op mijn schouders gezorgd.

De volgende brief vond de vroegere eigenaresse van de Bed & 
Breakfast langs de Herenweg, genaamd ‘At Home’. Het is ge-
schreven door een man die als jongen een vlag stal uit de tuin 
van het logeeradres. Nu toont hij berouw en deponeerde niet 
alleen de vlag maar ook dus dit schrijven in haar brievenbus. 
De Herenwegbewoonster vindt het schrijven vertederend en 
wil graag in contact komen met de schrijver ervan. Afzender: 
Mr. P. Daarom doet zij deze oproep: “Kom gerust eens langs of 
bel: 023-5282157.”

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

U kunt uw kabaal nu ook opgeven via internet, surf hiervoor naar www.heemsteder.nl

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden
- Geen contactadvertenties

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade van welke aard dan ook, 
ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van 
hun inhoud, zonder opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

INGEZONDEN





 
12   de Heemsteder  •  16 januari 2013

Lelijk ten val
Heemstede - Een vrouw op de 
fiets is woensdagochtend ge-
wond geraakt bij een verkeers-
ongeval. De fietsster reed rond 
half elf over het Raadhuisplein in 
Heemstede toen ze werd geraakt 

door een auto. De vrouw kwam 
bij het ongeval lelijk ten val. 
Hulpdiensten kwamen ter plaat-
se en na de eerste zorg is de 
vrouw met onbekend letsel naar 
het ziekenhuis overgebracht. De 
fiets is tijdelijk bij een naastgele-
gen gebouw geparkeerd.

Fotografie: Michel van Bergen.

Huisarts vertelt bij Boekhandel Blokker
Heemstede – Boekhandel Blok-
ker verwelkomt woensdag 23 ja-
nuari huisarts Wouter van Kem-
pen.
Van Kempen vertelt die dag 
(aanvang: 10.30 uur) over zijn 
nieuwe verhalenbundel ‘De dok-
ter, de duif en de ambulance’.
Huisarts Wouter van Kempen 
heeft zijn praktijk in het Gezond-
heidscentrum Schalkwijk. Hij 

noemt zichzelf een huisarts van 
de oude stempel en vindt niet 
dat alles zakelijker en sneller 
moet worden. Zijn wachtkamer 
in zijn praktijk is vaak overvol, 
omdat hij nog echt de tijd neemt 
voor een patient.
Wouter van Kempen vertelt op 
een vlotte, toegankelijke manier 
over ervaringen uit zijn dagelijk-
se, kleurrijke praktijk.

In 2004 verscheen Vreemde Vo-
gels, zijn eerste bundel.

Wouter van Kempen geeft een 
korte lezing en staat uiteraard 
open voor het beantwoorden van 
vragen.

Toegang vrij. Reserveren ge-
wenst. Binnenweg 138, 023 – 
5282472.

Heemstede/Bennebroek - 
Speciaal voor baby’s, peuters en 
kleuters worden van 23 januari 
tot en met 2 februari De Nationa-
le Voorleesdagen georganiseerd. 
Deze dagen hebben als doel het 
voorlezen te bevorderen aan 
kinderen die zelf nog niet kun-
nen lezen. Nog 100 nachtjes sla-
pen van Milja Praagman is geko-
zen tot het Prentenboek van het 
Jaar. De Bibliotheek nodigt al-
le kleintjes en hun ouders uit bij 
het voorlezen van het bekroonde 
boek met het verteltheatertje én 
bij de interactieve voorstellingen 
van Aadje Piraatje. Of doe met 
je kindje mee aan de workshop  
Voorlezen met gebaren. Alle kin-
deren van 0 tot 6 jaar kunnen 
tijdens De Nationale Voorlees-
dagen gratis lid worden van de 
bieb en ontvangen dan het vin-
gerpopje Dorus cadeau.

Gratis voorstelling voor kinderen 
van 2-6 jaar ‘Nog 100 nachtjes 

slapen’, voorlezen met het ver-
telkastje en knutselen.
Woensdag 30 januari om 14 uur 
in Bibliotheek Bennebroek.

Aadje Piraatje in gevaar, een 
vertelvoorstelling. Entree: 2,50 / 
5,- (niet-leden). Voor kinderen 
van 5 t/m 8 jaar. Woensdag 30 
januari, 14 én 15.30 uur in Biblio-
theek Heemstede.  

Voorlezen met gebaren work-
shop voor ouders en kinderen (0 
t/m 4 jaar). Entree voor ouder en 
kind tezamen: 2,50 / 5, - (niet-le-
den). Woensdag 30 januari, 10 
uur in Bibliotheek Bennebroek.

Babygebaren en lezen work-
shop voor ouders en baby’s (tot 
1 jaar). Toegangsprijs voor ouder 
en kind tezamen 5,- / 7,50 (niet-
leden). Woensdag 13 februari, 10 
uur in Bibliotheek Heemstede. 

Kijk voor meer informatie op 

Voorleescampagne in bibliotheken 
met voorstellingen

www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl en op www.gebaarmetje-
baby.nl Het is raadzaam om voor 
alle activiteiten te reserveren. 
Bibliotheek Bennebroek: 023 – 
5847712 en Bibliotheek Heem-
stede: 023 - 511 53 00.

Goud
Ken je die fabel over die kip met 
die gouden eieren? Over die ar-
me boer die op een dag in het 
nest van zijn lievelingskip een 
schitterend mooi ei ziet lig-
gen? Eerst denkt hij dat het niet 
echt is, maar vlak voordat hij het 
weg wil gooien bedenkt hij zich 
en neemt het mee om het na-
der te bekijken. Het ei is van zui-
ver goud. Hij kan het haast niet 
geloven en zijn verbazing wordt 
nog groter wanneer hij de vol-
gende dag dezelfde ontdek-
king doet. Elke dag – wanneer 
hij wakker wordt - rent hij naar 
het nest en steeds weer vindt hij 
een gouden ei. Het lijkt te mooi 
om waar te zijn. Hij wordt enorm 
rijk. Maar niet alleen zijn rijkdom, 
ook zijn hebzucht en ongeduld 
worden groter. Het valt hem 
steeds zwaarder om de volgen-
de dag af te wachten en uitein-
delijk besluit hij de kip te slach-
ten om de eieren er allemaal te-
gelijk uit te halen. Maar als hij 
het dier opensnijdt, is er geen 
gouden ei te bespeuren. Hij zal 
ze nooit meer aantreffen. De 
boer heeft de kip die hem gou-
den eieren leverde om zeep ge-
holpen.

Gefeliciteerd, je hebt ook iede-
re dag goud in handen: tijd, ge-
zondheid, mensen van wie je 
houdt, de mogelijkheid om iede-
re dag te kiezen. Onbetaalbare 
waarden, niet te koop. De vraag 
is: wat doe je ermee? Neem nou 
de tijd die ons iedere dag ter be-
schikking staat. Mensen zeggen 
vaak: “Als je me vraagt, wat ik 
vandaag gedaan heb: Ik zou het 
niet weten”. Hoeveel tijd gaat 
niet verloren aan nutteloze ac-
tiviteiten terwijl we niet toeko-
men aan wat werkelijk belang-
rijk is? En wat dacht je van on-
ze gezondheid? We weten pre-
cies wat goed voor ons is, maar 
we doen vaak iedere dag het te-

genovergestelde. We zitten vast 
aan zelf opgebouwde gewoon-
ten en laten die niet los totdat 
we ons niet goed gaan voelen. 
En hoe gaat het met de men-
sen die we voor geen goud zou-
den willen missen? We letten 
vaak meer op wat we in hen 
missen dan wat ze iedere dag 
voor ons betekenen. Ja, we zeg-
gen hoe goed ze waren bij die 
laatste toespraak, wanneer ze 
het zelf niet meer kunnen ho-
ren. We hebben goud in handen, 
maar we gaan er achteloos mee 
om. Het lijkt alsof we het eerst 
moeten missen voordat we be-
seffen hoe rijk we zijn.

Daarom wens ik je besef van je 
rijkdom toe in dit nieuwe jaar, 
want het zou betekenen, dat 
je vandaag nog tegen iemand 
zegt hoeveel je om hem of haar 
geeft. Besef van je rijkdom wens 
ik je toe, zodat je nutteloze ge-
woontes vaarwel zegt en van-
daag nog gaat voor datgene wat 
je eigenlijk wilt bereiken. Dan 
gloort er een gouden tijd, die 
niemand je meer kan ontnemen. 
Want beseffen hoe rijk je bent, 
doet verrassen. Iedere dag.

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy
www.bogaart.nl

Leerlingen Sterren College leveren SterrenWerk
Regio – Met de campag-
ne SterrenWerk gaat het Ster-
ren College in Haarlem presta-
ties van leerlingen extra accen-
tueren. De vmbo-school werkt 
daarbij samen met partners uit 
de horeca, groenvoorziening, 
bouw en zorg. In die laatste 
sector doen onder meer Zorg-
balans en Tandem (centrum 
voor mantelzorgondersteuning) 
mee. SterrenWerk is bedoeld als 
visitekaartje van de school op 
basis van concrete projecten. 
Met als insteek dat leerlingen 
door met hun hoofd en handen 

te leren uitgroeien tot volleerde 
vakmensen.   

Binnenkort krijgen kleine groe-
pen cliënten van Zorgbalans 
een verzorgmiddag  op het 
Sterren College aangeboden 
door leerlingen van de afdeling 
zorg. 
De afdeling bouw van het Ster-
ren College maakt in het ka-
der van SterrenWerk tiental-
len mussenhuisjes voor bewo-
ners van groene wijken in de 
gemeente Haarlem. Die worden 
binnenkort cadeau gedaan aan 

de Haar-lemse wethouder Rob 
van Doorn. 
Voor geïnteresseerden houdt 
het Sterren College op don-
derdag 24 januari van 16.00 tot 
21.00 uur en op zaterdag 26 ja-
nuari van 10.00 tot 14.00 uur de 
jaarlijkse open dagen in het ge-
bouw aan het Badmintonpad 15 
in Haarlem. Die zijn toeganke-
lijk voor iedereen die meer wil 
weten over de school. Docenten 
en leerlingen geven er rondlei-
dingen en tekst en uitleg over 
de diverse niveaus waarop les 
wordt gegeven.

Cursus Klassieke Mythologie
Heemstede - De cursus biedt 
een kennismaking met de Grieks/
Romeinse goden- en helden-
wereld. De onderwerpen wor-
den steeds geïllustreerd en toe-
gelicht aan de hand van kunst-
werken van 800 voor Chr. tot he-
den. Bij elk thema lezen we pas-
sages uit de mythologische ver-
halen zoals ze zijn verteld door 
Griekse of Romeinse auteurs, zo-
als Ovidius, Vergilius, Homerus 
en de tragediedichters - steeds 

in een moderne vertaling. Ook 
de achtergronden van de mytho-
logie komen aan bod: waarom de 
verhalen ontstonden en waarom 
ze nog steeds aanspreken. Daar-
bij komt een stukje psychologie 
om de hoek kijken, met name uit 
de school van Jung. Aan de or-
de komen onder meer: de Olym-
pische goden, Zeus’ vrouwenver-
overingen, de verhalencycli rond 
Herakles, de Argonauten, Kre-
ta, Thebe, Orfeus en de Onder-

wereld, Amor en Psyche en de 
zwerftochten van Odysseus. Tij-
dens de cursus bespreekt de do-
cent mythologieboeken. Aan het 
eind van cursus ontvangen de 
cursisten een cd met alle ge-
toonde PowerPoints.
De cursus van 12 lessen is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede en start op dinsdag 
29 januari van 20.00 tot 21.30 uur.
Aanmelden kan telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 12 uur, 
tel. 023-548 38 28 kies 1 of via 
www.casca-cursus.info.
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Honderdste wedstrijdzwemmer bij HPC
Heemstede – Francisco de Me-
ij is afgelopen week verwel-
komd als honderdste wedstrijd-
zwemmer van HPC Heemstede. 
Een mijlpaal in de geschiede-
nis van de Heemsteedse zwem-
club die sinds het begin van dit 
seizoen maar liefst 23 nieuwe 
wedstrijdzwemmers heeft mo-
gen inschrijven. Bijna iedereen 
die komt proefzwemmen schrijft 
zich daarna gelijk in en dat is een 
groot compliment voor de en-
thousiaste trainersgroep! Buiten 
zoveel nieuwe wedstrijdzwem-
mers, heeft HPC ook nog een 
flinke ledengroei weten te rea-

liseren bij het synchroonzwem-
men, het minipolo, het G-zwem-
men en het Waterplezier. Maar 
vorige week vrijdag was het de 
dag van de 11-jarige Francisco, 
die zich gelijk met zijn jonge-
re broer Lorenzo had ingeschre-
ven. De grote vraag was natuur-
lijk wie nou toch nummer nege-
nennegentig en wie nou num-
mer honderd was. De voorzitter 
van de club, Frans Trouwen, was 
speciaal naar het zwembad ge-
komen om de jongens de club-
kleding, de rode badmuts en de 
HPC/van Oosten Groep/Sport 
2000 Heemstede tas te overhan-

digen. Maar het bleek dat Lo-
renzo die dag niet kwam trai-
nen waardoor Francisco auto-
matisch werd gebombardeerd 
tot nummer honderd. Hij was 
er beduusd van, maar vond het 
wel superstoer om met voorzitter 
Frans en met trainers Theo en Ed 
op de foto te gaan. Hij heeft wel 
tien keer “dank u wel!” geroe-
pen. Toen er naar zijn commen-
taar werd gevraagd zei hij: “De 
belangrijkste meneer van HPC 
kwam naar me toe en hij was zo 
aardig! Het lijkt wel of ik de lote-
rij heb gewonnen en ik kom ook 
nog in de krant!”

RCH-jeugd honkvast
Heemstede – Het jeugdig elan 
is terug bij RCH. De jeugd was 
even weg, maar heeft de weg 
naar leuk voetballen weer ge-
vonden als je de jongens van C1 
hoort. Er zijn weer jeugdweeken-
den, Sinterklaas komt weer een 
avondje, familiedagen worden 
gehouden en C1 vond een leu-
ke shirtsponsor, Broodje Bram, 
waar je twee keer per jaar uitge-

nodigd wordt om te komen lun-
chen met zijn allen.  Leuk om te 
zien hoe de jongens van C1, leef-
tijd ongeveer 14 jaar, met elkaar 
omgaan. Nigel Hoep was drie-
en-een-half toen hij begon en 
Rob Niedekker een maandje ou-
der. Nu beiden 14 jaar en honk-
vast bij hun RCH, maar daar zijn 
al honderd jaar goede voorbeel-
den van te vinden in de rijke his-

torie van de oud-landskampioen. 
Zaterdagmiddag kreeg het elftal 
C1 een lunch aangeboden door  
Walter van der Prijt, eigenaar van 
Broodje Bram. Rob Niedekker 
overhandigde een foto van het 
elftal aan Walter die er helemaal 
verguld mee was. Een leuk uitje 
voor C1 van RCH die blij is met 
zo’n sponsor als Broodje Bram, 
en Walter weet dat hij met de C1 
een bijzonder groep in huis heeft 
gehaald.
Ton van den Brink

Alle 4 turnsters GSV Heemstede door naar de halve finale
Heemstede - Zondag 13 janua-
ri vond de tweede voorwedstrijd 
plaats in Beverwijk in de 4de 
divisie. Charlotte en April turn-
den bij de jeugd een goede wed-
strijd. Met alleen wankelingen, 
maar zonder val, zette April een 
mooie balkoefening neer, met 
een 11.40 als beloning. Bij Char-
lotte was haar vloeroefening 
het beste, een 11.60. Charlot-
te werd 7de en April 11de. Mik-
ki turnde bij de pupillen 2. Zij be-
gon bij het moeilijkste toestel, de 
balk, maar ook zij bleef staan bij 
de radslag en de handstand. Op 
de vloer liet ze in haar muziekoe-

fening een mooie arabier flick-
flack, flickflack zien, wat de jury 
beoordeelde met een 13.55. Zij 
kwam hiermee op de 5de plaats 
te staan. 
In de middag kwam Myrthe in 
actie. Zij turnt bij de junioren in 
niveau 6. Bij haar brugoefening 
moeten nog wat extra elemen-
ten toegevoegd worden, maar 
haar vloer en balkoefening zijn 
compleet en werden goed uitge-
voerd. Hiermee kwam zij op een 
7de plaats te staan.
Alle 4 de meiden van GSV Heem-
stede mogen door naar de halve 
finale in Amsterdam.

Zwem-
diploma’s

Heemstede - Op zaterdag 12 
januari heeft een aantal kin-
deren in SportPlaza Groenen-
daal het  zwemdiploma  A, B of 
C  gehaald. Hieronder vindt u 
de namen. Allen gefeliciteerd!

Zwemdiploma   A 
Julian Binkhorst, Senna Bou-
ma, Lotte Broekhuizen, Bram 
Brouwer,  Hannes Coops,  De-
ven Duker, Sarah Haringman, 
Mara van den Hout, Julie van 
Liere, Ravi Namink, Caitlin 
Persaud, Anne Pluim , Dani-
el de Putter , Lhamo van der 
Starre, Tess Verschoor , Stein 
van der Werf , Maud van Wijk ,      
Fieke Zondervan.

Zwemdiploma  B  
Bram Assendelft , Jasmijn 
Bekkering , Thijmen Bloem , 
Marit Bots , Marit Brummel-
kamp ,   Joshua Crowlesmith 
, Sebastiaan Dingemans , Elin 
Erich , Boaz Geels,  Jasmijn 
van Haagen , Christian Loo-
nen , Floor Lutgerink , Mels 
Lutgerink , Lorenzo Martins , 
Diego Nieswaag , Tim Okker ,  
Shawn Persaud , Giel Schipper 
, Kevin Stam , Magalie Stigter , 
Max Weijts ,  Damian Wouters.

Zwemdiploma  C  
Dylan Blom , Luna Gerth , Car-
men Poch , Tijn Witteman. 

Brons voor HPC op 
Kring winter

Heemstede - Afgelopen zon-
dag vonden in Alkmaar de 
Winterkampioenschappen 
plaats voor wedstrijdzwem-
mers van de Kring Noord-
Holland. Voor HPC Heemste-
de mochten Anouk van Dam, 
Martijn Braspenning, David 
van Groen, Floris van Wierin-
gen, Michael van Dam en Je-
roen Braspenning aan de start 
verschijnen omdat ze zowel de 
limiet op de 100 meter wissel-
slag als op de 100 meter vrije 
slag hadden weten te beha-
len. In Alkmaar is er niet zo 
heel veel plek voor alle zwem-
mers, maar de HPC-ers waren 
er al bijtijds en konden nog op 
de bankjes plaatsnemen. De 
zwemmers moedigden elkaar 
zoveel mogelijk aan en dat 

heeft zijn uitwerking gehad. 
Van de 12 races eindigden er 
maar liefst 10 in een persoon-
lijk record en dat is een uitzon-
derlijk resultaat. Michael van 
Dam werd over de twee af-
standen derde bij de senioren 
en mocht een mooie bronzen 
medaille in ontvangst nemen. 
Trainer Theo was na afloop vol 
lof over zijn zwemmers: “De 
ploeg heeft niet alleen beslag 
gelegd op een goede zitplek 
maar ook op een flinke partij 
pr’s en daar ben ik supertrots 
op. Met deze zwemmers en 
het potentiële kader dat hier 
onder zit, moeten we met een 
grote ploeg af kunnen reizen 
naar de A- en B- kring finales 
die in juni worden gehouden. 
Ik zie het wel zitten!”

Heemstede - Zaterdag 19 ja-
nuari organiseert de sectie gym-
nastiek van GSV-Heemstede 
een open dag in het GSV cen-
trum aan de Fr. Schubertlaan 37 
in Heemstede.
Er worden demonstraties van 
verschillende sporten gegeven 
zoals T’ai Chi, meer bewegen 
voor ouderen, volksdansen, pi-
lates en dansen/ballet voor de 
jeugd.
Vanaf 9.45 uur is het centrum 
geopend en om 10.00 beginnen 
de demonstraties.
Het programma ziet er als volgt 
uit:
10.00-10.15 T’ai Chi Chuan.
10.15-10.30 Meer bewegen voor 
Ouderen. 
10.30-10.45 Volksdansen.
10.45-11.00 Pilates.
11.00-11.15 Dansen/ballet voor 
de jeugd.
11.15-11.30 T’ai Chi Chuan.
11.30-11.45 Meer bewegen voor 
Ouderen. 
11.45-12.00 Pilates.
12.00-12.20 Volksdansen. 
Het is ook mogelijk om aan 

de demonstraties deel te nemen.
U kunt deze zaterdag een kaart 
kopen voor een van de demon-
stratiesporten waarmee u tot het 
eind van het seizoen aan de ge-
kozen activiteit kunt deel nemen.

Open dag bij GSV Heemstede



Jong muziektalent in regiofinale 
Prinses Christina Concours Haarlem
Regio - Het Prinses Christi-
na Concours houdt de komen-
de maanden in heel Nederland 
regionale selecties voor het 
Prinses Christina Concours 2013. 
Op zaterdag 9 en zondag 10 
februari vinden deze voor de 
regio West 2 plaats in Haar-
lem. Ruim zeventig jonge geta-
lenteerde muzikanten uit onder 
meer Heemstede dingen mee 
naar een plaatsje in de regiona-
le finale.
Deze wordt gehouden op zon-
dagavond 10 februari in de Phil-
harmonie te Haarlem. Publiek is 
om 19.00 uur van harte welkom 

om te genieten van de optredens 
van de finalisten.
 
Regiofinale
Van de zeventig jonge deelne-
mers (12 t/m 19 jaar) die tijdens 
het weekeinde van 9 en 10 fe-
bruari optreden voor een ju-
ry, worden uiteindelijk acht mu-
zikanten geselecteerd om deel 
te nemen aan de regiofinale op 
zondagavond 10 februari. 
De winnaars van de regiofinale 
mogen terugkomen voor de Dag 
van de Genomineerden: de lan-
delijke halve finale van het Prin-
ses Christina Concours op zater-

dag 6 april in Den Haag. De Nati-
onale Finale wordt gehouden op 
21 april.
 
Compositieconcours
Op zaterdag 9 februari worden 
in Haarlem ook de selecties van 
het Prinses Christina Compositie 
Concours gehouden. Ruim twin-
tig jonge componisten (12 t/m 
21 jaar) laten een zelfgeschre-
ven compositie horen.  
Publiek is op deze dag om 10.30 
uur van harte welkom in De Ege-
lantier (Gasthuisvest 47) om de 
composities te beluisteren. Toe-
gang gratis.

 

Met nog twee zittingen te gaan in deze serie zal het nog span-
nend worden wie of er met de 100 punten vandoor gaat. Ans Pie-
ters en Jan warmerdam hebben de leiding nog, maar zagen Irma 
v.d. Meer en Tine Posthuma dichterbij komen. Het verschil is nog 
maar 4 %. Tiny Uitendaal speelde met Aad Groeneveld, omdat hun 
partners geveld waren door de griep. Met 54,17% waren zij best 
tevreden. Helmie v.d. Berg en Joke v.d. Lans behaalden 55,21%  en 
klommen weer een paar plaatsjes op de ranglijst.  Miep v.d. Raad 
en haar partner kwamen niet verder dan 45,49% en staat zeer ste-
vig op de laatste plaats. De heren Pim Houtzager met Jan Zwane-
veld en Marien en André Mesman staan ook op degraderen. Met 
een gemiddelde van precies 47,50% staan Kees Doorn en Gert v.d. 
Beld op het randje. Met een score van 40,97% vielen Jan Pieters 
en Piet v.d. Raad ver terug in de rangschikking.
Netty v. Egmond en Els Zonneveld staan er zeer goed voor. Met 
hun score van 68,33%  hebben zij al een voorsprong opgebouwd 
van 16% op Toos v.d.Tweel en Albert v.d. Moolen. Op de combita-
fel behaalden Els en Netty als enige het klein slem klaveren.  Spel 
6 in de B lijn was zo’n spel waar je van kan dromen. Groot slem 
SANS was er te halen. Slechts één paar (Ilse en Ron Rusman)  
haalde dat kunststukje uit.  Maria en Ton Bruseker bleven steken 
op klein slem met een overslag. Jet en Kees Gilijamse en Riek en 
Gerard Hageman boden het veilige klein slem schoppen uit. Toos 
v.d. Tweel en Albert v.d. Moolen hadden een biedmisverstand en 
bleven steken op klein slem ruiten met een overslag. Ondanks dit 
foutje kwamen zij uit op57,08%. Ondanks het groot slem kwamen 
Ilse en Ron niet verder dan 45,42% en daarmede vielen zij terug 
van plaats één naar drie.  Ook Riek en Gerard  vielen met 48,75% 
van het podium.
Jan v. Dam en Herre Mostert hebben maar een zitting kunnen 
genieten van hun eerste plaats. Met 34,17% vielen zij terug naar 
de zesde plek. Wieck v. Baars en Ria Lengers maakten een reu-
ze sprong. Met 71,25% klommen zij van twaalf naar twee. Rietje 
Koopman en Ingrid Roosendaal konden met 54,17% hun plaats op 
het podium vasthouden, terwijl Riek en Nico Timmers een greep 
deden naar de macht. Met 60,42% voeren zij nu de ranglijst aan. 
Han en Rob Bakker behaalden 58,75% en hebben nu kans op pro-
motie naar de B. Mieke de Ridder moest op het laatste moment 
met een andere partner spelen. Met Rieka Nieuwenhuizen kwam 
zij niet boven de 45%, waardoor  zij met Truus Rekké de  laatste 
plaats behouden.
Piet van den Raad

Bel Air
INGEZONDEN

Samenwerking Historisch Museum 
Haarlemmermeer en Museum de Cruquius
Regio – Historisch Museum 
Haarlemmermeer en Museum de 
Cruquius gaan samen. De staf 
wordt in maart samengevoegd. 
Het feit werd 10 januari jl. ge-
vierd tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie waar beide groepen vrijwilli-
gers bij aanwezig waren. 
Er werd stil gestaan bij de plan-
nen voor het oprichten van een 
museum met als werknaam 
‘Haarlemmermeermuseum De 
Cruquius’, een samenwerking 
van de beide musea op één lo-
catie. Hiermee beantwoorden de 

musea aan de doelstelling van 
de gemeente Haarlemmermeer, 
zoals gesteld in de Cultuurnota 
Haarlemmermeer 2013 – 2030, 
om te werken aan ‘de synergie 
in het presenteren van de ge-
schiedenis, het publiekbereik en 
het binden van een grote groep 
vrijwilligers’. Met deze samen-
werking zullen de musea be-
ter het erfgoed van Haarlem-
mermeer en het stoomgemaal 
kunnen presenteren. Het is het 
voornemen van de beide instel-
lingen om bij het stoomgemaal 

De Cruquius nieuwbouw te re-
aliseren. Het Historisch Muse-
um Haarlemmermeer en de his-
torische vereniging Meer Histo-
rie zijn in 2012 al gefuseerd. In 
2013 moet de fusie van Muse-
um De Cruquius en het Histo-
risch Museum Haarlemmermeer 
tot stand komen onder een nieu-
we raad van toezicht. De staf van 
beide musea gaat zich gezamen-
lijk inzetten voor het Haarlem-
mermeermuseum De Cruquius 
onder leiding van directeur Elise 
van Melis.  

Nieuwjaarsgroep.

Mama-café voor moeders 
die borstvoeding geven
Regio - Moeders die borstvoe-
ding geven kunnen binnenkort 
ervaringen uitwisselen onder 
het genot van een kopje koffie. 
Het Borstvoedingsplatform Zuid 
Kennemerland start op woens-
dag 30 januari namelijk met het 
mama-café voor Haarlem en om-
streken. Belanghebben zijn wel-
kom tussen 10.00 en 11.00 uur.
De inloop is vrij, koffie en thee is 
voor eigen rekening en er is al-

tijd een lactatiekundige of zeer 
ervaren vrijwilliger aanwezig om 
moeders tips en adviezen te ge-
ven met betrekking tot borstvoe-
ding.
In het Borstvoedingplatform Zuid 
Kennemerland zitten onder an-
dere het Kennemer Gasthuis, 
Spaarne Ziekenhuis, de JGZ en 
kraamzorgorganisaties. Meer in-
formatie via mamacafezuidken-
nemerland@gmail.com.

Gezamenlijke spoedpost Haarlemmermeer
Regio - De HuisartsenPost 
Haarlemmermeer, de Huisart-
senvereniging Haarlemmermeer 
en het Spaarne Ziekenhuis wil-
len samen de acute zorg aan pa-
tiënten verbeteren. Gisteren, 15 
januari, tekenen de deelnemen-
de partners een intentieverkla-
ring om te komen tot een ge-
zamenlijke spoedpost bij het 
Spaarne Ziekenhuis. Het is de 
bedoeling dat deze spoedpost 
op 1 januari 2014 open gaat.
Een spoedpost is een combina-
tie van een huisartsenpost en 
spoedeisende hulp van een zie-

kenhuis. De huisartsen en het 
ziekenhuis regelen samen de 
opvang  van patiënten die acuut 
hulp nodig hebben, óók in de 
avonduren, tijdens de nacht en 
in het weekend. Dat biedt veel 
voordelen. Patiënten hoeven zich 
niet meer af te vragen waar ze 
het beste naartoe kunnen, maar 
kunnen straks op één plek te-
recht. Daarnaast kunnen huis-
artsen en medewerkers van de 
spoedeisende hulp de hulpver-
lening rond patiënten beter af-
stemmen. En ook dat komt ten 
goede aan de zorgverlening.  

Het project om te komen tot een 
gezamenlijke spoedpost start 
met een haalbaarheidsonder-
zoek. Deze zomer wordt het defi-
nitieve besluit genomen over de 
oprichting. 

De intentieverklaring wordt on-
dertekend door Marijke ’t Hart, 
raad van bestuur Huisartsen-
Post Haarlemermeer, Bas Bernd-
sen, voorzitter Huisartsenvereni-
ging Haarlemmermeer, en Wil-
lem Schreuder, voorzitter Raad 
van Bestuur van het Spaarne 
Ziekenhuis.
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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.

Schilderij ‘De neus is Back’ van 
John Stijns.

T/m 2 februari
• Werk van Yvonne Louise 
Siemerink (digitale kunst), 
Jaap de korte (monumen-
tale schilderijen), Bert ten 
Hoorn (schilderijen), Joop 
van Zeitveld (grote paar-
den schilderijen), John 
Stijns (schilderijen) en Ma-
ria Pinxter en Paula de Wit 
(beelden van steen). Galerie 
open van woensdag t/m za-
terdag van 13.00 - 17.30 uur.En 
op afspraak. Het Kunstbedrijf, 
Raadhuisstraat 56a, Heemste-
de. Tel. 023-5474499 / info@
hetkunstbedrijf.nl.

Agenda
Cultuur

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 biblio-
theek Heemstede van An-
nelie Versteeg: acryl-schil-
derijen Zuid-Afrikaanse en 
modische vrouwen van nu. 
Gratis te bezichtigen.
Voor meer info: www.biblio-
theekhaarlem.nl.

Excursies
Donderdag 14 februari
• Excursie Historische Ver-
eniging Heemstede-Ben-
nebroek naar museum 
Zwarte Tulp, Grachtweg 22, 
Lisse. Verzamelen 14u. His-
torische bollenteelt. Aan-
melden voor 31 januari via 
t.mascini@quicknet.nl of 023-
5286496/06-26094840.

Kinderactiviteiten
Zaterdag 19 en
zondag 20 januari 
• ‘100 lapjes’, voorstelling 
poppentheater de Zilveren 
Maan, Landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 28, Overveen. 
V.a. 4 jaar. Aanvang: 14.30 
uur. Kinderen: 8,50 / volw. 
10,00 euro. Inlichtingen: 06-
22946290, www.poppenthea-
terdezilverenmaan.nl.

100 lapjes                                          
Is Druk, druk, druk, iedereen is 
druk.
Mama is thuiswerk druk.
Buurvrouw Nanette is druk.
De politie is druk met boeven 
vangen.
Dorus is ook druk, ze knipt heel 
veel lapjes, wel honderd.
Een vrolijke voorstelling met 
grote poppen, veel muziek en 
tot slot een feestje.

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.podiumoude-
slot.nl.

• Nachtegaal, door Rood 
Verlangen in Het Oude Slot 
Heemstede, Ringvaartlaan. 
Aanvang: 12.00 uur. Toegang: 
16,-/14,-/7,50 (kinderen).
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 06-13133626.

Woensdag 30 januari
• Kindervoorstelling ‘Nog 
100 nachtjes slapen’ (2-6 
jr), voorlezen met het vertel-
kastje en knutselen.
Om 14.00 uur in bibliotheek 
Bennebroek. Gratis entree. 

• Aadje Piraatje in gevaar, 
vertelvoorstelling (5-8 jr), 
entree 2,50/5,-.
Om 14.00 en 15.30 uur in bibli-
otheek Heemstede.

• Voorlezen met gebaren, 
workshop voor ouders en 
kinderen (t/m 4 jr). Entree 
2,50/5,-.
Aanvang: 10.00 uur in biblio-
theek Bennebroek.

Woensdag 13 februari
• Babygebaren en lezen, 
workshop voor ouders 
en baby’s (0-1). Toegang: 
5/7,50.
Om 10.00 uur in bibliotheek 
Heemstede.

Lezingen
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.

Woensdag 23 januari
• Huisarts Wouter van Kem-
pen vertelt vanaf 10.30 uur bij 
Boekhandel Blokker over zijn 
verhalenbundel ‘De dokter, 
de duif en de ambulance’. 
Toegang vrij. Reserveren ge-
wenst. Binnenweg 138, 023 – 
5282472.

Zondag 27 januari
• Cinefile matinée met Joy-
ce Roodnat in Het Oude Slot 
Heemstede, ingang Ringvaart-
laan. Onderwerp: de Comme-
dia all’Italiana. Aanvang: 15.00 
uur. Toegang alleen lezing: 
16/14 euro. Met maaltijd en 
film: 39,50/37,50 euro. Reser-
veren: www.podiumoudeslot.
nl of 06-13133626.

Donderdag 31 januari
• Literaire lezing Geert Mak 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De entree is 
15,-. Reserveren is noodza-
kelijk, graag de kaarten voor-
af betalen en ophalen uiter-
lijk donderdag 24 januari. Tel. 
023-548 38 28.

Muziek

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.

• Het Heemsteeds Philhar-
monisch Orkest olv diri-
gent Dick Verhoef te beluis-
teren in de Protestantse kerk, 
Kerkplein Zandvoort. Aan-
vang: 15.00 uur (kerk open om 
14.30 uur). Entree: 5 euro (incl. 
programma). Muziek van o.a. 
De Tsarenbruid en van Joh. 
Strauss jr en sr.

• Concert Navid Niknejad, 
klassiek gitaar. In de kapel 
van Bosbeek, aanvang 15.00 
uur. Toegang: 2,50 euro.

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 Ring-
vaartlaan, Heemstede. 
Meer info: www.podiumoude-
slot.nl.

Diversen
Dinsdag 22 januari 
•  Themaochtend Wel-
zijn Bloemendaal ‘Benne-
broek in de 20e eeuw’, van 
10.00 uur tot 12.00 uur in Huis 
te Bennebroek, Binnenweg 6 
Bennebroek. Kosten: 3,- incl 
kopje koffie.
In het begin van de 20e eeuw 
waren er nog geen auto’s en 
vervoer vond plaats met de 
stoomtram, de trein en in het 
dorp zelfs nog met paard en 
wagen of hondenkar. Mar-
tin Bunnik vertelt hoe Ben-
nebroek zich in de loop van 
de twintigste eeuw snel heeft 
omgevormd tot een forensen-
gemeente.
Aanmelden: 023-584 5300, 
Huis te Bennebroek, Binnen-
weg 6, Bennebroek.

Woensdag 23 januari
•  Romantische dramafilm 
bij Casca de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanvang 20u. 
Entree: 5,-.
Voor meer info over deze film 
óf om te reserveren: tel. 023-
548 38 28 kies 1 of kijk op 
www.casca.nl.

Donderdag 24 januari
•  Film en lunch 55+ bij Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede van 10.30-13.30u. 
Kosten: 10,-. Reserveren ui-
terlijk dinsdag 22 januari, tel.: 
023-548 38 28.



Muziek

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

Zaterdag 9 februari
• Prinses Christina Com-
positie Concours voor jon-
ge componisten van 12 t/m 
21 jaar. Publiek welkom van-
af 10.30 uur. Toegang gratis. In 
de Egelantier, Gasthuisvest 47 
Haarlem.

Zondag 10 februari
• Regiofinale Prinses Chris-
tina Concours Haarlem.
Aanvang: 19.00 uur. Loca-
tie: Philharmonie (Lange Be-
gijnestraat 11). Entree: 17,- of 
14,- (65+/CJP). Kaartverkoop: 
via Philharmonie, www.the-
ater-haarlem.nl of (023) 512 
1212.

Projectkoor 023, december 
2012 (foto: N.van Noppen).

• Projectkoor 023 zingt 
Spaanse barokmuziek van 
Valls en Torres ‘Missa Scala 
Aretine’. Aanvang: 15.00 uur, 
Haarlem, Groenmarktkerk, 
Nieuwe Groenmarkt 12. Kaar-
ten via voorverkoop: volwas-
senen 19,- (aan de zaal 21,-)

T/m 16 jaar en CJP: 10,-. Voor-
verkoop kaarten: www.pro-
jectkoor023.nl of via project-
leden.

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).

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
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.

Zondag 27 januari
• Workshop ‘Schrijver wor-
den?’ door Nicolien Mizee 

van 13–15.30 uur in Biblio-
theek Haarlem Centrum, Gast-
huisstraat 32 te Haarlem. Toe-
gang: 10,-; niet-leden beta-
len 12,50. Reserveren via 023 
– 511 53 00.

Dinsdag 29 januari 
• ‘Tussen kunst en curio-
sa’, taxaties door Heerkens 
Thijssen, aanwezig van 10-12 
uur. Vanaf 9.30 uur kunt u een 
voorwerp inleveren. De eerste 
25 stuks worden behandeld. 
Locatie: Voghelsanck, Teylin-
gerweg 75, Vogelenzang. Toe-
gang: 3,-.

Zondag 3 februari 
• Indische middag ‘Rumah 
Ngobrol’ (gezellig met el-
kaar praten, spelletjes 
doen) van 14.00-16.15 uur 
in Schalkweide. Met onder 
meer Rad van fortuin en op-
treden van Dewi Harten, Ba-
linese dans. Toegang gratis. 
Floris van Adrichemlaan 15 te 
Haarlem.

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.

Dienst Trefpunt
Bennebroek – Zondag 20 janu-
ari houdt Trefpunt Bennebroek 
een dienst met dr. Gerben Hei-
tink. Thema: ‘Leven met diep-
gang’ in het kader van de serie 
‘Levenskunst’.
Aanvang is 10.00 uur. U bent 
welkom aan het Akonietenplein 
1 te Bennebroek.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek - Bij de PKN, Bin-
nenweg 67 te Bennebroek vindt 
zondag 20 januari om 10 uur een 
dienst plaats. De dienst wordt 
geleid door kandidaat  mw. M.A. 
Muis uit Zegveld.

St. Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek – St Jozefparochie 
Bennebroek houdt vrijdag 18 ja-
nuari om 9.00 uur een eucharis-
tiedienst met past. Verhaegh.
Zaterdag 19 januari om 19.00 
uur is er eveneens een eucharis-
tie, ook met past. Verhaegh.
Zondag 20 januari om 10.30 uur 
vindt een woord- en communie-
viering plaats met past. M. Bal-
tus. Woensdag 23 januari om 
19.00 uur is er een eucharistie 
met past. Verhaegh.

PKN Heemstede
Heemstede – Zaterdag 19 ja-
nuari vindt in de Pinksterkerk 
om 19.30 uur een jongerenvie-
ring plaats ‘Kerosine’ (in Orakel-
ruimte).
Op zondag 20 januari is er een 
dienst in de Oude Kerk met ds. 
A. Molendijk.

Dienst Spaarne
Regio – Zondag 20 januari 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats. Het is een dienst van 
Woord en Tafel met een oecu-
menisch karakter. Voorganger is 
pastor Alie Hoekman.

Parochie
H. Bavo

Heemstede - Parochie H.Bavo 
houdt op zaterdag 19 januari een 
dienst om 19.00 uur. Het is een 
eucharistieviering waarin pas-
toor A. Hendriks voorgaat.
Op zondag 20 januari om 10.00 
uur gaat ook pastoor Hendriks 
voor in de eucharistieviering.
Het Bavokoor zingt tijdens de 
zondagviering.

‘De keuze van 
de kok’

Heemstede - Voor deze eerste 
Samen Eten maaltijd van 2013 
verzorgen de koks van Bosbeek 
voor een heerlijk menu! Dat zal 
zijn op dinsdag 29 januari van-
af 12.30 uur. De keuze van de 
kok is een rijk gevulde erwten-
soep, stokbrood met jong bele-
gen kaas, roggebrood met spek 
en het dessert is pannenkoek 
met appel en stroop. 
Tijdens de maaltijd krijgt u 2 
drankjes en het geheel wordt af-
gesloten met een kopje koffie of 
thee en dat allemaal voor slechts 
10,00 euro.
Maaltijdbonnen bij de receptie 
van Stichting Welzijn Ouderen 
Heemstede, Lieven de Keylaan 
24, telefoon 023-528 85 10.

Creatief in 
Bennebroek

Bennebroek - Creatief Centrum 
Bennebroek is deze week ge-
start met het vertrouwde en ge-
varieerde aanbod aan creatie-
ve cursussen. Alle lessen vinden 
plaats in De Oude Meelfabriek 
aan de Glipperweg  94 in Heem-
stede. Het volledig programma 
en een inschrijfformulier kunt u 
vinden op www.creatiefcentrum.
nl. De cursistenadministratie is 
te bereiken via 06 46575907. Petrakerk 

Heemstede
Heemstede – NGK Heemstede 
houdt zondag 20 januari dienst 
in de Limburglaan 3, Heemstede.
Aanvang 10.00 uur. In deze 
dienst gaat voor ds. Alex Bos-
huizen. Er is kinderopvang voor 
de kleinsten en Bijbelklas voor 
de kinderen in de basisschool-
leeftijd.
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Evert Jansen geeft anti-inbraak tips
14 februari bij Casca de Luifel

Wethouders in de wijk: vrijdag 18 januari

Op donderdag 14 februari organiseert de 
gemeente Heemstede in Casca de Luifel een 
voorlichtingsavond over het voorkómen 
van woninginbraken. Tijdens deze avond 
zal Evert Jansen een presentatie geven over 
woonhuisbeveiliging in de wijken rond het 
station. Evert Jansen, bekend van de AVRO tv-
serie ‘De Inbreker’, was vroeger inbreker maar 
is nu actief als voorlichter voor de Stichting 
Veiligheid & Preventie. De bijeenkomst is 
bedoeld voor bewoners van de Dichterswijk, 
Vogelpark en Bloemenbuurt. Als er nog 
plaatsen over zijn, zijn ook inwoners uit 
andere wijken uiteraard van harte welkom.

De ervaringsdeskundige zal in de buurt zelf de 
beveiliging testen en beoordelen en aan de hand 
van foto’s die hij gemaakt heeft de zwakke plekken in 
de buurt laten zien. Doel is om de bewoners aan het 
denken te zetten over de beveiliging van hun huis. 
Tijdens de avond zullen er ook vertegenwoordigers van 
twee bedrijven aanwezig zijn die producten bieden 
op het gebied van woonhuisbeveiliging, Safe & Secure 
en SeceurTronics. De bijeenkomst zal ingeleid worden 
door de burgemeester van Heemstede en de teamchef 
van de politie, basisteam Kennemerkust.

Aanmelden
De avond wordt gehouden in Casca de Luifel aan de 
Herenweg 96 te Heemstede. De bijeenkomst duurt van 

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.

20.00 tot circa 21.30 uur, vanaf 19.30 uur is de deur open 
en staat de koffie klaar.
Wilt u deze interessante avond meemaken, wellicht 
komt uw eigen huis ook aan bod, dan kunt u zich 
opgeven bij postbusveiligheid@heemstede.nl. Er is een 
beperkt aantal plekken beschikbaar. Bewoners van de 
betreffende wijken gaan in volgorde van aanmelden 
voor. Als u zich aanmeldt geeft u dan aan op welk adres 
u woont en met hoeveel personen u komt.
Indien u in een andere wijk woont, kunt u zich ook 
aanmelden. U krijgt dan bericht als er nog plaatsen over 
zijn. Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer  
D. Nieuweboer van de gemeente Heemstede, telefoon 
(023) 548 57 45.

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



Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? 
Bent u op zoek naar een sportclub of naschoolse 
opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en 
opgroeien in Heemstede kunt u terecht bij het 
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt 
alle kennis over opvoeding en opgroeiende kinderen 
bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de 
juiste instantie en helpen u graag bij het vinden van 
het antwoord op uw vragen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Heemstede
Lieven de Keylaan 7, 2101 VD  Heemstede
Telefoon (023) 529 19 14
e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 
maandag, dinsdag, donderdag: 
09.00 tot 12.00 uur
woensdag: 
14.00 tot 17.00 uur
vrijdag gesloten

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Einthovenlaan 3 het plaatsen van een stalen kolom 

2013.003 
ontvangen 23 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-  Maaslaan 20 het plaatsen van een erfafscheiding 

2013.004 
ontvangen 27 december 2012

-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2013.005 
ontvangen 28 december 2012

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

Omgevingsvergunning voor kappen en het verstoren 
van een monument (verbouwen, slopen of op andere 
wijze aantasten)
-  Glipper Dreef 209 het kappen van een populier 

2013.001 
ontvangen 27 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 17 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.

Voornemen verlenen omgevings- 
vergunning voor afwijking van het  
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaande bouwplannen 
een omgevingsvergunning voor afwijking van het 
bestemmingsplan te verlenen:
-  Leidsevaart ter hoogte van de Geleerdenwijk het 

wijzigen van de Geniebrug 2012.318
-  Cruquiusweg 176 het plaatsen van een 

erfafscheiding 2013.005

De verzoeken liggen vanaf 17 januari 2013 gedurende 
4 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 11- 01- 2013)
Omgevingsvergunning voor bouwen
-  Nijverheidsweg 27 het wijzigen van gevels en de 

entree van het bedrijfspand 2012.287
-  Ir. Lelylaan 6 het herinrichten van een toiletgroep en 

vergroten doorbraak in een muur 2012.334

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken 
bestemmingsplan
-   Maaslaan 33 het uitbreiden van een woonhuis 

en plaatsen van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak 2012.302

-  Heemsteedse Dreef 122 het plaatsen van een 
erfafscheiding 2012.305

Omgevingsvergunning voor kappen
-  Cruquiushaven 2, 7, 20 het kappen van 1 wilg,  

1 conifeer, 1 els 2012.332
-  Ir. Lelylaan 23 het kappen van 2 naaldbomen 

2012.347
-  Troelstralaan 32 het kappen van 1 naaldboom 

2012.344
-  Hugo de Grootlaan 10 het kappen van een prunus, 

een Japanse kers en twee berken 2012.327
- Marisplein 6 het kappen van een esdoorn 2012.345
-  N.K.J. van Waasplein 1 het kappen van 2 coniferen 

2012.333
-  Koediefslaan 22A het kappen van 2 wilgen, 1 berk,  

1 spar 2012.338
-  Jacob van Campenstraat 29 het kappen van een els 

2012.346

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 17 
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’.

Voorkom fraude met een kopie van uw  
identiteitsbewijs 
Steeds meer organisaties vragen om een 
kopie van uw paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of verblijfsdocument. 
Bijvoorbeeld als u een huurcontract of 
telefoonabonnement afsluit. U kunt dit 
tegengaan. 
 
Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand 
een kopie wil maken vraag dan altijd waarom dit 
nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs 
en het documentnummer is meestal voldoende. 
Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u toch een 
kopie af? Help dan misbruik te voorkomen. 
 
Schrijf op de kopie:
1. dat het een kopie is 
2. voor wie of welk product hij bedoeld is en 
3. de datum waarop u hem afgeeft. 

 
Zo maakt u het fraudeurs moeilijk om de kopie te 
bewerken. Kijk voor meer informatie op  
www.rijksoverheid.nl/identiteitsfraude.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van  
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste 
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in 
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.



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

Verkeersbesluiten
Instellen tijdelijke verkeersmaatregelen wijk 
Grotstuk
In verband met de werkzaamheden aan de Herenweg 
vanaf 18 februari zijn er voor circa 4 weken tijdelijke 
verkeersmaatregelen nodig om verkeershinder in de 
wijk het Grotstuk (de wijk in omgeving Van Merlenlaan 
en Wandelbos Groenendaal) te beperken. Deze 
tijdelijke maatregelen zijn:
 -  een aantal straten wordt ingericht als 

eenrichtingsweg m.u.v. fietsers en bromfietsers;

 -  een inrijverbod voor vrachtauto’s en bussen in de 
wijk;

 -  de maximum snelheid in de wijk wordt 30 km/uur;
 - op een aantal plekken zal een parkeerverbod gelden.

Het verkeersbesluit ligt vanaf 16 januari 2013 
zes weken ter inzage 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen 
van een bezwaar wordt dit besluit niet opgeschort. 
Bij een spoedeisend belang kan degene die een 

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

Nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning
Bij besluit van 19 december 2012 heeft de raad 
de Verordening maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede 2013 vastgesteld. De 
Verordening treedt met terugwerkende kracht met 

ingang van 1 januari 2013 in werking. De Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede is per diezelfde datum 
ingetrokken. De Verordening ligt tot en met 10 april 

Op 10 januari 2013 heeft de burgemeester besloten 
een ontheffing te verlenen aan de heren Rozhnov en 
Batalov voor het ten gehore brengen muziek met een 
accordeon voor de percelen van Albert Heijn aan de 
Zandvoortselaan 169 (op iedere dinsdag, donderdag 
en zaterdag tussen 10.30 en 18.30 uur)  

en Blekersvaartweg 57 (op iedere dinsdag en 
donderdag tussen 10.30 en 18.30 uur).

De ontheffing is verleend op grond van artikel 2:9, 
derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening  
 

en artikel II van het Aanwijzingsbesluit.
Neem voor meer informatie contact op met  
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
(023) 548 56 07.

Straatartiesten

2013 ter inzage op het gemeentehuis. De Verordening 
is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl 
onder ‘Lokale regelingen’.
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