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Wij zijn op
1 januari

geopend!!!
Publieksprijs Kunstlijn 
uitgereikt aan Piet Koster
Heemstede - De uitdaging naar 
het publiek was om mee te doen 
met de jaarlijkse Kunstlijn expo-
sitie, gehouden begin novem-
ber. Bewust kijken naar kunst en 
kiezen welk kunstwerk de mooi-
ste is. Uit werken van 29 kun-
stenaars konden bezoekers hun 
favoriete keuze maken, invul-
len op een formulier en in de 
bus doen. De organisatoren, Jan 
Reijnders en Albert Röllich kre-
gen bij de opening van de ex-
positie al een applaus voor dit 
initiatief, dat overigens vroe-
ger ook al eens deel uitmaakte 
van dit evenement dat veel be-
zoekers trok naar de Burgerzaal 
en de Luifel aan de Herenweg. 

Koen Siegrest van de gemeen-
te, Jan Reijnders en Albert Röl-
lich hebben inmiddels de stem-
biljetten geteld, een kunstwerk 
van Francis van der Meer kreeg 
15 procent van de stemmen. Uit 
deze veertig stembiljetten heeft 
wethouder van cultuur, Jur Bot-
ter, de winnaar getrokken en Piet 
Koster uit Bennebroek, de oud-
Heemsteedse architect Piet Kos-
ter, was de winnaar. Hij heeft de 
winnende  kunstenares al in haar 
atelier bezocht en er, samen met 
zijn vrouw, een zeegezicht uitge-
zocht, dat een plaats in de slaap-
kamer krijgt.  Er gaat zoveel rust 
van uit, was het commentaar van 
Piet Koster en zijn vrouw voeg-

de bij de uitreiking er aan toe dat 
zij steeds meer gaat ontdekken 
in dat kleine schilderij, dat er op 
het eerste oog zo eenvoudig uit-
ziet. De prijs van 400 euro was 
bijeengebracht door de kunste-
naars zelf, de Kunstlijn-organisa-
tie en de gemeente. Woensdag-
middag vorige week reikte wet-
houder Jur Botter de publieks-
prijs uit in het raadhuis. Het suc-
ces van de publieksprijs zal de 
komende jaren zeker een ver-
volg krijgen.
Ton van den Brink 

V.l.n.r. Jur Botter, Francis van der Meer, Piet Koster en Jan Reijnders.

Zingend de Kerst in
Heemstede – Kerst. Voor de een bezinning, voor de ander 
juist heel veel vrolijkheid. Je kunt die twee ook combineren. 
De afgelopen dagen hebben scholen in Heemstede en Ben-
nebroek, verenigingen en ouderenorganisaties kerstactivi-
teiten ontplooid, in veel gevallen met (samen-)zang. Geniet 
nog even mee op een van de binnenpagina’s in deze krant 
waar Ton van den Brink terugblikt met tekst en foto’s van een 
aantal kerst-activiteiten. Op de foto de Kerstsamenzang met 
St. Michael in de Bavokerk zondagmiddag. De muzikanten 
maakten het de vele bezoekers gemakkelijk om de bekende 
kerstliederen mee te zingen. Heerlijk om zo mee te kunnen 
doen! De samenzang was georganiseerd door de Raad van 
Kerken die hiermede tevens afscheid nam van haar activitei-
ten in Heemstede wegens een te smalle basis, maar stellen 
wel met vreugde vast dat de verschillende kerken elkaar wel 
degelijk weten te vinden in gezamenlijke activiteiten.
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Medewerkers
van de Heemsteder

wensen alle lezers een
bijzonder mooie Kerst

en een lezenswaardig 2013, 
boordevol nieuws!

t gemarineerde 
biefstuk-
puntjes

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

6.95€

400 GRAM
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Ook deze zullen we u binnenkort 
tonen.

Meer informatie over onbekend 
Heemstede? 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. 

Grenspaal  (foto’s: Theo Out).

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

Tijdens de feestdagen een fris-
se neus halen in Groenendaal, 
dat fantastische wandelbos van 
Heemstede, aangekocht in 1913. 
Bijna jubileumjaar en dat gaat
u hier in De Heemsteder merken!
De eerste stal van kinderboer-
derij ’t Molentje werd gebouwd 
in 1951 en daarmee is deze kin-
derboerderij de eerste gemeen-
telijk kinderboerderij in Neder-
land. Toch even iets om bij stil 
te staan, als u daar naar bin-
nenloopt met kinderen of klein-
kinderen, richting de geiten, 

schapen en andere dieren. 1U 
passeert dan ook een grens-
paal, zoals er op Groenendaal 
nog een aantal zijn bewaard en 
die vroeger werden gebuikt om 
het terrein af te bakenen. De-
ze bij de kinderboerderij is wel
verplaatst. Hij bevat de inscrip-
tie MB en H, verwijzend naar
Meer en Berg – dat natuurlijk 
een stuk zuidelijker lag dan de 
huidige kinderboerderij. De H 
staat voor Heemstede. Ook be-
vat de paal het cijfer 6. Elders is 
er nog een paal, genummerd 10. 

Het spoor van toen

Beide foto’s zijn van de heer Koelewijn, ge-
maakt op 22 april 2008 ter hoogte van de 
oude ‘halte Mannepad’ en later Woestduin 
genaamd. Inhakend op het feit dat de nieu-
we dienstregeling van de NS veel meer van 
dit soort oudere dubbeldekkers laat zien 
op het spoor... DDM (DubbelDekkersMate-
rieel) werd ingevoerd in 1985 en bij herin-
nering langzaamaan in Heemstede te zien 
vanaf 1986 toen de sneltrein Den Haag 
Centraal-Haarlem-Hoorn volop reed in een 
halfuursdienst; mede door ingebruikname 
van de spoorlijn tussen Sloterdijk en Schip-
hol verdwenen hier treinsoorten zoals Be-
neluxtrein.
In vroeger dagen waren er alleen dubbel-
dekkers met een locomotief ervoor, serie 
1700 e.a. Rond de eeuwwisseling kwamen 
er ook dubbeldekkers op het spoor zonder 
loc en dus meer eenheid vormend. Het zou 
een ellenlang artikel worden als hier in de-
tails wordt ingegaan. Enkele tientallen ja-
ren waren deze treinen zoals of de foto’s 
zijn te zien beeldbepalend tot december 
2011 toen ook intussen het begrip sneltrein 
werd afgeschaft. Nu Intercity genaamd.

Vanaf de zomer van 2000 (opening station 
Hillegom) werden de dubbeldekkers ver-
gezeld van stoptreinen in allerlei soorten 
en maten, Sprinters vandaag de dag.
Tussen 1884 en 1902 was aan de noord-
zijde een stopplaats voor treinen genaamd 
Mannepad en met wachterswoning nr-32 
oogde het als een stationnetje. Vanaf 1902 
t/m 1928 waren er perrons te zien met 
een voetbrug over de sporen aan zuidzijde 
overweg, toen heette het Woestduin.
Aan zuidwestzijde van de overweg is nog 
steeds een grasstrook te zien waar ooit 
het westelijke perron was van Woestduin. 
Meer feiten te lezen op website www.stati-
onheemstedeaerdenhout.nl
Bovenleidingsconstructie is over de hele 
lijn wel het bekijken waard, de gedeeltes 
die zo ver doorsteken op de staande por-
talen zijn nog uit de tijd dat de electriciteit 
naar het schakelstation (nabij Hilleshog) 
en andere punten van elektra bovengronds 
te zien waren; in de vijftiger jaren zijn de 
meeste leidingen ondergronds gegaan en 
men heeft deze ver uitstekende delen niet 
verwijderd.

Onbekend Heemstede
Grens paal  kinderboerderij

Fleur  haalt 
200,-  op

voor  KiKa
Heemstede - Tijdens de Kerst-
markt zondag vorige week werd 
een actie gehouden voor KiKa. 
Fleur Steenbergen, dochter van 
Roy Steenbergen, captain van 
team VII, Bollenstreek for Life, 
hield een grote verkoop op de 
Kerstmarkt in Heemstede. Die 
was succesvol want zij haalde 
maar liefst 200 euro op voor dit 
goede doel!
Fleur is 11 jaar oud en zit in 
groep 8 van basisschool de Eve-
naar. Op 5 juni 2013 gaat haar 
vader op de fi ets, samen met 
buurman
Johan Barnhoorn, de Alpe 
d’HuZes beklimmen en ze wil 
graag haar steentje bijdragen.
Alle winkeliers op de Binnenweg 
en de Raadhuisstraat hebben de 
vraag gehad of ze een bijdra-
ge konden leveren voor dit goe-
de doel waarbij de opbrengst ten 
goede komt aan onderzoek naar 
kanker. Dat heeft Fleur geweten, 
want met de Kerst in aantocht 
hebben de winkeliers zeer gul 
gegeven. Op de kraam van Fleur, 
sponsormanager van team VII, 
werden alle ontvangen artike-
len verkocht. Haar kraam stond 
vlakbij verfhandel Ree. Met spe-
ciale dank aan Jasper de Zwart 
van de fi rma Ree voor de en-
thousiaste ontvangst van Fleur 
haar idee en het faciliteren van 
de verkoop. 
Heeft u nog vragen of wilt u ook 
uw steentje bijdragen? Stuurt u 
dan een e-mail naar:
fl eur-alpedhuzes@kpnmail.nl.

Nieuwjaarsduik 
bij  jou  in  de 

buurt
Regio – In Zandvoort is er op 
1 januari, Nieuwjaarsdag, een 
Nieuwjaarsduik. Dit fenomeen 
groeit elk jaar in populariteit. De 
duik in Zandvoort vindt plaats 
ter hoogte van Boulevard Pau-
lus Loot om 14.00 uur. Meer in-
formatie op: www.nieuwjaars-
duikzandvoort.nl of op de websi-
te van Unox: www.unox.nl/event/
nieuwjaarsduik
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Heemstede – Hageveldleerling Stefan Pieper (14) koos voor zijn 
schoolproject een campagne tegen kinderslavernij. Hij maakte 
er een cartoon over om de verschrikkingen tegen dit fenomeen 
aan de kaak te stellen.

Campagne  tegen 
kinderslavernij

Geëtste ramen
Wij wonen in Heemstede op 
Voorweg 7, in een huis uit 
1900. Met schitterende geëts-
te ramen in de vestibule in de 
art-nouveau stijl. Helaas alleen 
de bovenrramen, de onder-
partij is voor onze tijd gesneu-
veld.
Nu hebben wij een bedrijf ge-
vonden dat geëtste ramen zou 
kunnen maken, maar het ont-
werp voor de onderramen ont-
breekt. We weten niet hoe die 
eruit hebben gezien. Volgens 
dat bedrijf echter, is het denk-
baar dat in de Heemstede dit 
ontwerp meer werd toege-
past, maar ja, we kunnen moei-
lijk huis aan huis aanbellen om 
daar navraag naar te doen. Wie 
kan ons hier meer over vertel-
len? 
Familie Veerkamp, Voorweg 
7 in Heemstede, telefoon: 
023-5295149.

INGEZONDENScreening  gratis  bij
fysiotherapie  Praktijk  DEEN

Heemstede - Voor alle verze-
kerden van de Achmea-groep 
geldt dat in 2013 bij Praktijk 
DEEN de screening gratis is. Dit 
betekent dat u per aandoening 
of klacht een behandeling extra 
heeft uit uw aanvullende verze-
kering!
De regeling met gratis screening 
geldt voor alle PLUS praktijken 
in Nederland. Praktijk DEEN is  
de enige PLUS praktijk in Heem-
stede omdat de praktijk alle au-
dits en controles van de verze-
keraars met goed gevolg heeft 
doorstaan. Praktijk DEEN is erg 
blij dat de verzekeraars het kwa-
liteitsbeleid van de praktijk be-
lonen. De praktijk onderscheid 
zich naast het kwaliteitsbeleid 
ook door het brede aanbod.
Tevens krijgt u in 2013 bij een 
verwijzing voor een beweegpro-
gramma, dit alleen vergoed bij 
een PLUS praktijk. ( dit is een 
traject voor: osteoporose, diabe-
tes, COPD, hart aandoeningen, 
oncologie en artrose )

Specialisme
Naast manuele therapie en fy-
siotherapie, is de praktijk gespe-
cialiseerd in orthopedische reva-
lidatie, oncologische revalidatie, 
neurologische aandoeningen en 
hart, long en vaat problematiek. 
Ook is Praktijk DEEN lid van Par-
kinsonnet en Claudicationet. 
Ook is praktijk DEEN gespecia-
liseerd in oncologische revalida-
tie en geeft de praktijk het pro-
gramma Herstel en Balans
Tevens presenteert de prak-
tijk zich als de rugspecialisten 
van Kennemerland. Voor de be-
handeling van (chronische) lage 
rugklachten beschikt de praktijk 
ook over een ORIGENE  test- en 
trainingsapparaat. Deze geheel 

nieuwe, wetenschappelijk getes-
te behandelmethode helpt bij het 
verbeteren van de functie van de 
bewegende wervelkolom en is 
daarmee ongekend succesvol 
gebleken.
Door de vestiging in het Spaar-
ne Ziekenhuis Heemstede, zijn 
er zeer goede contacten met de 
specialisten van het ziekenhuis. 
Deze korte lijnen zorgen voor 
een snelle doorverwijzing. 
De praktijk heeft in samenwer-
king met het ziekenhuis de be-
schikking over een echo. Echo-
grafi e geeft inzicht in verschil-
lende weefseltypes in het li-
chaam waardoor wij een beter 
inzicht krijgen in de klacht! Hier-
door wordt het behandelplan 
nauwkeuriger en krijgt u doelge-
richt advies.
Ook in 2013 kunt u weer op bei-
de locaties gebruik maken van 
ons preventie en leefstijl aan-
bod. Zo kunt  u gebruik maken 
van de medische fi tness facilitei-
ten (fi tness in groepen onder lei-
ding van een fysiotherapeut), yo-
ga, massagebehandelingen en 
bewegen op muziek.
Nieuw in 2013 is de mogelijkheid 
van dry needling. Dry Needling 
behandelt Triggerpoints (spier-
knopen). Triggerpoints zijn druk-
pijnlijke punten in de spieren. Bij 
Dry Needling wordt een dun-
ne naald in het pijnpunt geprikt, 
met als reactie het blokkeren van 
de pijn. De spier ontspant zich 
en de doorbloeding verbetert. 

Kijk ook op: www.praktijkdeen.nl
Afspraak maken? Bel 023-
5293919 of 0235285677.
Praktijk Deen vindt u op locatie 
Spaarne Ziekenhuis Heemste-
de en Locatie Meijerslaan 258, 
Heemstede.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open 
podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht 
in de Heemsteder publi-
ceren, dan kunt u dit e-mai-
len naar dichtstorten@ya-
hoo.com. Per post kan ook: 
de Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV Heemstede. 
Foto´s kunnen niet worden 
geplaatst.

Goed voornemen
 

Luister naar dat
wat wordt gezegd

geen advies
alleen maar wachten

zodat je er deel
van wordt

en je je kunt laten
meevoeren

verder dan de dingen zijn.

Ada Lodder

St.  Jozefparochie 
Bennebroek

Bennebroek - Dienst st Jozef-
parochie Bennebroek op vrij-
dag 28 december, 9.00 uur Eu-
charistie, past. Verhaegh. Op za-
terdag 29 december is er dienst 
op 19.00 uur. Eucharistie, past. 
Verhaegh, Nederlandse liede-
ren. Dan zondag 30 december, 
10.30 uur Eucharistie, past. Ver-
haegh, klassieke muziek en 31 
december om 19.00 uur Eucha-
ristie, past. Verhaegh, Dames-
koor, Oude jaarsavond. Dinsdag 
1 januari, 10.30 uur Eucharistie, 
past. Verhaegh, Ned. Liederen 
en woensdag 2 januari om 19.00 
uur Eucharistie, past. Verhaegh.

PKN  Bennebroek
Bennebroek - Hervormde Ge-
meente Bennebroek (PKN), Bin-
nenweg 67 Bennebroek houdt 
zondag 30 december een dienst 
om 10 uur met ds. R. Werrie uit 
Beusigem – Zoelmond.

HBC  Tafeltennis  neemt 
afscheid  van  trainer

Heemstede – Henk  Hoonings  heeft  vorige week  afscheid 
genomen  als trainer  van  HBC  Tafeltennis.  Hoonings  werd  8 
jaar  geleden  aangetrokken  als  hoofdtrainer  van  de  Heem-
steedse  club.  Jarenlang  trainde  hij  jeugdleden  van  startend 
tot  landelijk  topniveau.  Naast  het  training geven  begeleid-
de  de  trainer  de  kinderen  tijdens  competities  en  toernooi-
en. De inmiddels 73-jarige Amsterdammer beleefde zijn 
hoogtepunt  in  2007.  In  dat  jaar  werd  hij  als  coach  van  het 
toenmalige 1e  jeugdteam  van  HBC  kampioen  van  Neder-
land  in  de  jongenscompetitie.  Met  die  prestatie  werd  ge-
schiedenis  geschreven  voor  de  club.
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Heemstede - Ilonka de Haan: “De Art of Breathing cursus geeft 
me de rust terug die ik verloren was.  Alles liep door elkaar en 
het voelde als een last. Nu ervaar ik stabiliteit, plezier en gemak.”
In de afgelopen jaren hebben duizenden mensen in Kennemer-
land, en tientallen miljoenen wereldwijd, de ‘Sudarshan Kriya’ 
geleerd tijdens de Art of Breathing cursus. Dit is een unie-
ke ademtechniek die in korte tijd ons hele systeem harmoni-
seert door het te zuiveren van opgehoopte stress. De Sudars-
han Kriya kent specifi eke natuurlijke ritmes van ademen die li-
chaam, geest en emoties in harmonie brengen. Het verwijdert 
stress, vermoeidheid en negatieve emoties als boosheid, frustra-
tie en depressie: je voelt zich in korte tijd weer kalm en tegelij-
kertijd energiek, gefocust en ontspannen. 
De Art of Breathing cursus vindt in Haarlem plaats op 25, 26, 27 
en 28 januari 2013.
Als introductie kunt u een workshop bezoeken.
Op deze praktische introductie avond,  ervaart u hoe eenvoudig 
toepasbare technieken in korte tijd je hoofd helder maken, je 
ontspanning geven en tegelijkertijd meer energie.  
Data zijn:
zo 6 jan, 14.00-15.30 ( Herenweg 40, Heemstede)
ma 7 jan, 20-21.30 (Linnaeuslaan 2, Haarlem)  
wo 16 jan 10.00 -11.30 ( Herenweg 40, Heemstede)

Aanmelding bij Esther Verhoek, tel: 06-42016240 | email: work-
shop-regiohaarlem@aofl .nl. De bijdrage voor deze praktische 
workshop is slechts 7,50. 

Meer energie en focus
Groter enthousiasme 

Bloeddruk en cholesterolverlagend
Betere slaap en verlichting depressie

Zeer effectief bij stress
Uw adem als instrument

Ontdek  het  krachtige
effect  van  Art  of  Breathing

 Ilonka de Haan.

Heeft terugblikken wel zin?
Mij bekruipt aan het einde van het jaar het gevoel om even terug te 
kijken naar wat er zich zoal in ons dorp heeft afgespeeld in het afge-
lopen jaar. Stof genoeg om twintig columns te vullen. Maatschappe-
lijk gaat het de mensen in Heemstede zo te zien niet slecht, al zul-
len de ruim 300 mensen in de bijstand daar anders over denken. Het 
gros laat zich weinig gelegen liggen aan de crisis die vooral door po-
litici en journalisten aan ons is opgedrongen. Er vestigen zich steeds 
meer mensen in Heemstede, omdat er her en der wordt gebouwd, 
al is de groep voorstanders van nieuwbouw kleiner dan de tegen-
standers. Honderden inwoners kwamen in actie om bouwplannen 
te dwarsbomen. In het kader van Heemstede een mooie gemeen-
te te laten blijven, hebben zij gelijk. Als je zelf een betaalbare wo-
ning zoekt denk je daar weer anders over. De nieuwe Vomar stond 
in de belangstelling van velen en ook de Havendreef, Albert Heijn, 
Slottuin en de Cloosterweg vonden tegenstanders op hun pad. Het 
gemeentebestuur knoopt de eindjes aan elkaar en wordt eindelijk 
geconfronteerd met een broekriem die eens moet worden aange-
haald. Dat politici niet verder kijken dan een week of twee of soms 
wel een hele maand breekt ze nu op.
De Binnenweg hield ook dit jaar weer de gemoederen bezig. Is de 
wegindeling wel goed, is de auto wel te gast? Wat nog veel erger 
is zijn alle winkels die leegstaan of komen. Een ‘goeroe’ uit Haar-
lem maakte een rapport met louter open deuren. Ja, natuurlijk ko-
pen mensen steeds meer via internet. Dat is niets nieuws en dat de 
hoge parkeertarieven en dito regime van bekeuren de mensen weg-
jaagt van de Binnenweg, daar hadden wij de goeroe niet voor nodig. 
Mooi hoogtepunt was Heemstede Live op het Wilhelminaplein, een 
plein dat er verder troosteloos bij ligt door vooral het lege Japanse 
restaurant. Het bestuur van het tennispark in Groenendaal is zoe-
kende naar een oplossing om de komende jaren weer te fl oreren. 
De gemeente beweegt echter weinig want het gaat over een lan-
getermijnvisie en dat strookt niet met maximaal een maand voor-
uitzien. 
Inwoners met peuters verzetten zich tegen de bezuinigingen op 
de kinderopvang, ouderen zagen hun voorzieningen afbrokkelen. 
Hoogtepunt is dan wel weer het Bios busje dat het het aanmerke-
lijk beter doet dan Connexxion het ooit deed. De beoogde nieuw-
bouw op de plek van het voormalige AWVN-gebouw op de hoek 
van de Randweg en de Leidsevaart (Haarlem) bracht de bewoners 
van de Spoorzichtlaan e.o. in beweging. Steeds meer verkeer zodat 
het woongenot van velen wordt vergald. Lief dat u dit allemaal leest 
maar heeft het wel zin om achterom te kijken? Wat brengt het nieu-
we jaar?  Neemt u maar van mij aan dat ook 2013 weer de nodige 
aanleiding geeft de straat op te gaan en te protesteren. Wat gaan de 
woonlasten doen?  Hoeveel groen moet er nog verdwijnen, krijgt de 
overheid nog meer greep op de inwoners en wie kijkt er in uw pa-
tiëntendossier? Terugkijken heeft alleen zin als wij er iets van leren. 
Voor nu een gelukkig kerstfeest en een probleemloos 2013!
O. Oosterkoon

ColumnFoutief  adres 
Van  den  Putten 

makelaars
Heemstede – In de krant van 
woensdag 19 december is he-
laas een foutief huisnummer 
van ERA-Makelaarskantoor 
Van den Putten vermeld. In het 
artikel stond dat het ging om 
Bronsteeweg 15. Dat is niet 
correct. Het moet zijn Bron-
steeweg 45.
Excuses van de redactie.

Dienst  Cruquius
Regio – Op zondag 30 decem-
ber om 15.00 uur wordt in ge-
bouw De Rank op de Cruqui-
ushoeve een dienst gehouden 
met pastor Mariëlle Roosen-van 
der Lans. Het is een dienst van 
Schrift en Tafel.

Themadienst  in 
Het  Trefpunt

Bennebroek - ‘Levenskunst’ is 
het thema dat in de maand ja-
nuari en de laatste zondag van 
december op verschillende ma-
nieren belicht zal worden in het 
Trefpunt aan het Akonietenplein 
in Bennebroek. Zondag 30 de-
cember is het onderwerp ‘Leven 
in het licht’. Voorganger is dr. Aad 
van Egmond. Aanvang 10.00 uur.

Dienst  Spaarne
Regio - Zondag 30 december 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis in 
Hoofddorp een kerkdienst plaats. 
Voorganger is ds. Petra Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
het Interkerkelijk Koor Aalsmeer 
(avondmaalviering).

Vieringen  OLV 
Hemelvaart

Heemstede - Op kerstavond-
avond is aan het Valkenburger-
plein om half acht de gezins-
viering, met kindje wiegen. (Er 
is dan geen eucharistie.) Om 
half elf is de plechtige nachtmis 
waarin de Missa brevis in D van 
W.A. Mozart wordt gezongen. 
Eerste kerstdag is de dageraads-
mis om 9 uur en om half 11 is 
de hoogmis, waarin het koor de 
Fünfte Messe van A. Faist zingt.
Tweede kerstdag is er alleen om 
9 uur een stille mis. 
Zondag 30 december is er om 9 
uur de stille Mis en om half 11 de 
Eucharistieviering met Samen-
zang. ’s Avonds is er om 7 uur lof.

Open Atelier in 
de  Molenwerf
Heemstede - Voor wie zich wil-
len blijven ontwikkelen in te-
kenen en schilderen. Het Open 
Atelier geeft de mogelijkheid je 
verder te verdiepen in vaardighe-
den, beeldaspecten, materialen, 
technieken en inspiratiebronnen. 
Een cursus op maat met ruimte 
voor de persoonlijke belangstel-
ling en het herkennen van het ei-
gen handschrift in expressie bin-

nen de groepslessen, evenals tij-
dens het zelfstandig tekenen en 
schilderen. Gastlessen, muse-
umbezoek en tekenen/schilde-
ren naar waarneming, maken 
onderdeel uit van het aanbod. De 
cursus Open Atelier is bij Casca 
in activiteitencentrum de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede op maandagen van 13.30 
tot 16.00 uur en start op maan-
dag 14 januari. Inschrijven kan 
al! Bel daarvoor met Casca de 
Luifel, tel. 023-548 38 28 kies 1 of 
ga naar www.casca-cursus.info. 

De  wereld
als  een  tuin

Heemstede - Schilders heb-
ben tuinen ontworpen en ook 
geschilderd. Hans Vredeman de 
Vries ontwierp de eerste geome-
trische tuinen. De landschappen 
van Claude Lorrain inspireerden 
tuinarchitecten. Monet, Charley 
Toorop en Matthijs Röling schil-
derden hun eigen tuin. 
De tweede lezing De wereld 
als een tuin door kunsthistorica 
Aukje Bos uit de serie De natuur 
en het atelier  is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede 
op woensdag 16 januari van 9.30 
tot 12.00 uur. Opgeven kan tele-
fonisch op werkdagen tussen 9 
en 12 uur: tel. 023-548 38 28 kies 
1 of  via www.casca-cursus.info. 
Hier vindt u nog veel meer infor-
matie over cursussen, lezingen, 
workshops en fi lms! Neems eens 
een kijkje!

Maandag 31 december is de ou-
dejaarsviering met samenzang 
om 7 uur ’s avonds.
Op nieuwjaarsdag is om 9 uur 
een stille mis en om half 11 is de 
gezongen mis met de kleine Ba-
rokmis van Van Haperen.
Woensdag 2 januari is om 10 uur 
de Eucharistieviering voor oude-
ren en ieder die erbij kan zijn. 
Aansluitend wordt er koffi ege-
dronken.
Zondag 6 januari is het Drieko-
ningen. Om 9 uur is de stille mis 
en om half 11 wordt de H. Mis 
gevierd met Nederlandse gezan-
gen. Na de mis van half 11 is er 
gelegenheid om elkaar de bes-
te wensen over te brengen on-
der het genot van een kopje kof-
fi e. Om 7 uur is er lof. 
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KBO met koffi euurtje    
De Katholieke Bond van Ouderen 

Heemstede begon ruim een jaar 

gelden met een koffi e-uurtje op 

de zondagochtend vanaf 11 uur in 

het EHBO gebouw. Begonnen met 

20 leden onder de naam `Koffi e Bij 

Ons` komen nu al bijna 90 gasten. 

Een ongekend succes. Zondag jl. 

liet de familie Bannink  hun mooie 

collectie kerststallen uit de hele 

wereld zien. 

door Ton van den BrinkKerst in vogelvlucht
Crayenesterschool            

De kleuters van de Cray-
enester Basisschool 
straalden tijdens het 
kerstoptreden voor de 
bewoners van verpleeg-
huis Zuiderhout. Ze zon-
gen de sterren van de 
hemel en bezorgden de 
bewoners een ochtend 
om niet snel te verge-
ten. Een traditie met een 
mooie kerstgedachte 
is geboren. De kleuters 
van de Cray wensen ie-
dereen een vrolijk kerst-
feest! 

Christmas Carols         
Christmas Carols klonken zater-
dag in de Oude Kerk waar honderd 
zangers en zangeressen uit het he-
le land een kerstconcert gaven na 
een hele zaterdag repeteren met 
dirigent Piet Hulsbos. Voor de der-
tiende keer een prachtige voorbe-
reiding op het kerstfeest.

Zonnebloem Valkenburg    
In het Dorpshuis Cruquius ver-
wende gastvrouw Henny van Son, 
de Valkenburg Zonnebloemgasten 
met gebak, een heerlijke lunch en 
een zeer aangeklede borrel. Zang-
koor De Vrolijke Noot van de KBO 
zong met haar veertig leden onder 
leiding van Rob Draijer meezingers 
en kerstliederen. 

FM Health Club          

Clubleden van de gezellige sportclub FM Health 

kwamen woensdagavond bij de kerstboom sa-

men om met team even stil te staan. In de vijf jaar 

dat de club gevestigd is aan de Kerklaan blijkt dat 

veel trouwe leden de persoonlijke aandacht zeer 

waarderen in deze prestatiegerichte maatschap-

pij.

Valkenburgschool       
“Een bijzondere Nacht” is het verhaal dat groep 
3 van de Valkenburgschool donderdag uitvoerde 
in de OLV Hemelvaartkerk. Isa Jansen las het ver-
haal voor. Kinderen zongen de kerstliederen en de 
volle kerk bleef niet achter. 

dirigent Piet Hulsbos. Voor de der-
tiende keer een prachtige voorbe-
reiding op het kerstfeest.

Zonnebloem Berkenrode     

In het EHBO gebouw genoten 45 

gasten van de Zonnebloem van het 

dameskoor van de Bavo, kerststol 

van Van Vessem, een winters drie-

gangen diner van Burghave kok Ton 

Roodenrijs en de loterij en bingo.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot en met eind december
• Expositie  cartoons  Leonie 
Palsma in Praktijk Deen, loka-
tie Meijerslaan 258, Heemste-
de. Te bezichtigen op dinsdag 
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00 
uur. Op dinsdag tot 20.30 uur, 
op vrijdag ook tot 17.00 uur.

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

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

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

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

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

Kinderactiviteiten
• Kinderkerstfeest  in  de  Ou-
de Kerk Wilhelminaplein.  
Met kerstliedjes en een kerst-
spel. Voor kinderen van 4-10 
jaar. Aanvang: 17.30 uur. Toe-
gang gratis.
Info: www.pkntrefpunt.nl of 
www.kerkpleinheemstede.nl.

Agenda
Cultuur • Open Kerststal,  Jozef-

kerk, Kerklaan 9 Bennebroek. 
Kerstmuziek door koren en te-
kenen voor kinderen. 14-15.30 
uur. Entree gratis.

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
Maandag 31 december
• Voordracht ‘Het oliebol-
lenverhaal’ van Hugo Hoes 
voor de gebakkraam vlak-
bij boekhandel Blokker op de 
Binnenweg. Van 11-14 uur.
Info:  023-5282472, www.
boekhandelblokker.nl.

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

Muziek

Zondag 30 december
• Om 15.00 uur zal de Cor-
sicaanse zanger Stépha-
ne Casalta  (voormalig lid van 
de bekende groepen A Filetta 
en Giramondu) een eenmalig 
concert verzorgen in de paro-
chiekerk van de Heilige Bavo, 
Herenweg 88 in Heemstede. 
De toegang is vrij, na afl oop 
wordt een deurcollecte ge-
houden en is er gelegenheid 
om samen met de zanger nog 
wat na te praten. Voor alle in-
formatie: 06-38755879 of cor-
sicaincantu@gmail.com.

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

Dinsdag 15 januari
• Kamermuziek: Daria van 
den Bercken, ‘Händel on 
the piano’,  aanvang 20.15 uur. 
Het Oude Slot, Ingang Ring-

vaartlaan, Heemstede. Meer 
informatie: www.podiumou-
deslot.nl.

Woensdag 30 januari
• Jazz: TBA Trio: Anne Guus 
Teerhuis – piano, Tobias Nij-
boer – bas, Bobby Petrov, 
drums, aanvang 20.15 uur. 
Het Oude Slot, Ingang Ring-
vaartlaan, Heemstede.Meer 
info: www.podiumoudeslot.nl.

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

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

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

Regio
Exposities

Tot en met 30 december
• Veelzijdig werk nieuwe lich-
ting Waagkunstenaars. Gale-
rie De Waag – Spaarne 30 te 
Haarlem. Open: donderdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur) Deze tentoon-
stelling zal op zondag 9 de-
cember om 16.00 uur feeste-
lijk worden geopend (zie ook 
www.kzod.nl).

Tot eind december
• Schilderijen van Nien-
ke Muijser  in het theehuis, 
Cruquiusdijk 32 in Cruquius. 
Info: www.nienke-art.com.

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

Saskia Minoli.

Tot 5 januari 
• Expositie Haarlemse 
Kunstkring in Bibliotheek 
Centrum, Gasthuisstaat 32 te 
Haarlem. De tentoonstelling 
heeft als thema Hoe verschil-
lend kan roze zijn?! en is een 
van de laatste activiteiten van 
Haarlem Roze Stad 2012. Wer-
ken van Saskia Minoli, Coby 
Schonenberg en Luna Meis 
zijn gratis te bezichtigen tij-
dens openingsuren van de Bi-
bliotheek. Informatie: www.bi-
bliotheekhaarlem.nl.

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

13 januari t/m 3 maart
• In 37PK, Platform voor 
Kunsten aan het Groot Heilig 
37 te Haarlem: tentoonstel-
ling My love which is a buil-
ding #2. In dit project staat 
een sterke fascinatie voor het 
gebouw en specifi ek het ge-
geven van verwijzing centraal. 
Tekeningen, fi lms, installaties 
en sculpturen. Open: donder-
dag 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.

Kinderactiviteiten

Zondag 30 december
• Om 15.00 uur speelt Lilalu-
na  Verteltheater  de  gezins-
voorstelling De verwende 
Prinses in Theater Nieuw Vre-
denhof  aan de van Oldenbar-
neveltlaan 17 in Haarlem.
In deze interactieve en grappi-
ge voorstelling wordt het ver-
haal vertelt door en over Prin-
ses Paula, een zeer verwen-
de prinses die moet leren 
niet altijd haar zin te krijgen. 
V.a.4 jaar. Entree: 7,50. Kaar-
ten: via info@lilaluna.nl of 06-
11215626. Meer informatie op 
www.lilaluna.nl.

Theater
Vrijdag 18 t/m
zondag 20 januari
• Theatergroep Eglentier 
speelt het toneelstuk ‘Na 
de Vrede’.  Het stuk is ge-
baseerd op oorlogsverha-
len van Gerhard Ahlers, oud-
penningmeester van Theater-
groep Eglentier en vader van 
de auteur. Speeldata: 18 (pre-
mière), 19 en 20 januari. Aan-
vang 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 gewenst).

Diversen
Woensdag 26 december
• Kerstwandeling  in  de  Am-
sterdamse Waterleiding-
duinen onder leiding van na-
tuurgidsen door het IVN Zuid-
Kennemerland. Tijd: 13.00 uur. 
Duur: 1,5 uur. Start: Ingang 
Oase aan de Vogelenzangse-
weg Vogelenzang. Geen kos-
ten, wel een toegangskaart, te 
koop bij het vertrekpunt. Aan-
melden verplicht via ivnzk.
kerstwandeling@gmail.com of 
06-31305324.

Maandag 31 december
• 25up New Years Party in 
het Belasting Paradijs, Haar-
lem. Locatie: Voormalig Be-
lastingkantoor, Surinameweg 
2. Feestelijke avondkleding
Partytime van 21 tot 3 uur. 
Parkeren voor de deur is
gratis. Kaarten á 25,- via www.
Swingsteesjun.nl en telefo-
nisch 0900-9000500. Na 23 
december kost een kaart 30,- 
(indien voorradig).



Raadhuis op maandag  
31 december tot  

13.00 uur geopend.
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Nieuws Informatie van de gemeente Heemstede, 24 december 2012

De gemeente Heemstede wenst u prettige kerstdagen en 
een gelukkig Nieuwjaar!

Nieuwjaarsbijeenkomst Heemstede 
7 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen  
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede  
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 7 januari 
vanaf 19.30 uur. De receptie vindt plaats in de 
Burgerzaal en de ontvangsthal van het raadhuis. 
Rond 20.00 houdt burgemeester Marianne Heeremans 
de nieuwjaars toespraak. 
Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. U bent van harte welkom!

Kerstsamenzang 
Maandagavond 24 december

Het is inmiddels een traditie in Heemstede: kerstliedjes 
meezingen met de Teisterband, onder leiding  
van Bert Steinnman. Op zaterdag 24 december vanaf 
23.45 uur is het weer zover. De kerstzang vindt plaats 
in de Raadhuisstraat, ter hoogte van Chocolaterie Van 

Dam. De gemeente Heemstede biedt u glühwein 
aan en Chocolaterie Van Dam zorgt voor warme 
chocolademelk. Er worden tekstboekjes uitgedeeld, 
zodat iedereen mee kan zingen! 

Tips voor veilige feestdagen 
Oud en nieuw is altijd een groot feest maar een ongeluk zit soms in een klein hoekje. De gemeente Heemstede en 
de politie vinden het heel belangrijk dat de jaarwisseling feestelijk, maar vooral ook veilig verloopt. Informatie en 
allerlei tips rondom de feestdagen leest u op www.heemstede.nl.

Prorail aan het werk bij spoorwegviaduct 
Zandvoortselaan 
Prorail gaat tussen 27 december 2012 en 7 januari 2013 
twee afschermconstructies aanbrengen onder het 
spoorwegviaduct aan de Zandvoortselaan. De plaatsing 
van de afschermconstructies heeft als gevolg dat de 
doorganghoogte van het viaduct aan de ventwegzijde 
blijvend wordt beperkt tot 3 meter. Dit houdt in dat 
vrachtverkeer niet meer vanaf de Leidsevaartzijde 
de ventweg op kan rijden en moet doorrijden naar 
de kruising met de Stormvogelweg. Om de periode 
van overlast voor verkeer en omwonenden tot een 

minimum te beperken worden de werkzaamheden 
uitgevoerd in de kerstvakantie.

Deze afschermconstructies worden geplaatst 
boven het fietspad aan de zuidzijde en de ventweg 
aan de noordzijde van het viaduct. De nieuwe 
afschermconstructies voorkomen dat vuil vanuit 
voornamelijk stilstaande treinen op het fiets- en 
voetpad terechtkomt.

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

Laanbeplanting 
Industrieweg

Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de  
juiste sticker!  

Het oude riool uit 1956 in de Nijverheidsweg en de 
Industrieweg moet worden vervangen. De uitvoering 
van dit werk is gepland in de tweede helft van 2013. 
De gemeente wil dit werk benutten om meteen 
aanpassingen te doen aan de laanbeplanting in de 
Industrieweg. De bomen in de Industrieweg zijn voor 
een deel niet meer zo vitaal. Een aantal bomen wordt 
daarom vervangen en de laanbeplanting verder 
aangevuld. 
Voordat de gemeente een besluit neemt over het 
plan, willen wij u graag de gelegenheid geven  
uw mening kenbaar te maken over het plan voor  
de laanbeplanting.  
U vindt het plan op www.heemstede.nl.

Vanaf 27 december kunt u de nieuwe afvalkalender 
voor 2013 ontvangen. Net als in voorgaande jaren 
krijgen gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe 
sticker bij deze afvalkalender. Het is de bedoeling dat 
u deze sticker direct plakt op het deksel van de grijze 
rolemmer. In 2013 moeten de grote rolemmers met 
een inhoud van 240 liter voorzien zijn van een rode 
sticker en de kleine rolemmers van een blauwe sticker. 
De stickers met barcode vormen een controlemiddel 
dat onder andere informatie geeft over het adres 
waartoe de rolemmer behoort.

In januari 2013 worden de aangeboden grijze 
rolemmers die nog geen juiste sticker hebben, 
voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit 

label staat het 
verzoek om de 
sticker alsnog aan 
te brengen.
Vanaf maandag 
28 januari 2013 
worden alleen 
nog grijze rolemmers geleegd die voorzien zijn van 
een juiste sticker. 

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.

Heemstede heeft één centrale plek waar u voor al uw  
vragen op het gebied van wo nen, zorg en welzijn 
terecht kunt, namelijk Loket Heemstede aan het 
Raadhuisplein 1. Of het nu gaat om het aanvragen 
van een voorziening in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij het 
huishouden, OV-taxi, aanpassingen in de woning of 
een rolstoel) of om informatie en advies, wij helpen u 
graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur kunt u, 
zonder afspraak, bij het Loket langs komen. U kunt ons 
ook bellen om uw vraag te stellen.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.  
van 08.30 tot 13.00 uur.

Loket Heemstede is er 
voor u!

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

woensdag 9 januari 2013 van 19.00 tot 23.00 uur op 
het trapveldje aan de Vrijheidsdreef. Tegen het besluit 
tot ontheffing is bezwaar mogelijk. 

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

Vergadering commissie Ruimte
De agenda van de commissie Ruimte van 17 januari 
2013 verschijnt op 2 januari 2013.

  
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.



Gezonken vaartuig Leidsevaart

Handhavingsactie gezonken vaartuigen  
Leidsevaart en Zuider Buiten Spaarne

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau 
Handhaving van de gemeente hebben een gezonken 
vaartuig, kleur blauw, aangetroffen in de Leidsevaart 
ter hoogte van de Asterkade 33. 

De gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken 
vaartuig is verplicht het zinken te melden bij het 
college of de politie én er voor te zorgen het gezonken 
vaartuig binnen de door het college te stellen termijn 

uit het water te verwijderen (artikel 17 Verordening op 
het gebruik van openbare havens en binnenwateren).

De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot 
en met 7 januari 2013 de gelegenheid om te zorgen 
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel 
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze 
termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, 
wordt het vaartuig in opdracht van het college gelicht 

(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor een 
periode van 13 weken opgeslagen. Binnen die  
periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig 
ophalen tegen betaling van de gemaakte kosten. 

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

In het kader van artikel 17 van de Verordening op het 
gebruik van openbare havens en binnenwateren zijn 
in opdracht van burgemeester en wethouders de 
volgende gezonken vaartuigen gelicht:

-  Een wit polyester vaartuig, met oranje bovenzijde 
en oranje plastic kuipstoel, in de Leidsevaart aan de 
Asterkade ter hoogte van de Azalealaan.

-  Een grijs stalen vaartuig, met buitenboordmotor 

(merk: Mariner) en een laag betuma aan de 
onderzijde, in de Leidsevaart aan de Asterkade ter 
hoogte van de Azalealaan.

-  Een wit polyester vaartuig met gele banken in het 
Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van het Marisplein.

De vaartuigen worden tot en met 29 januari 
2013 opgeslagen. Binnen deze periode kunnen 
de rechtmatige eigenaren hun vaartuig ophalen 

tegen betaling van de gemaakte kosten. Indien de 
vaartuigen niet worden opgehaald, zal het college 
de vaartuigen verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.

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

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

voorgeveldakvlak  2012.328 
ontvangen 10 december 2012

-  Reggelaan 17 het uitbreiden van een woonhuis 
2012.339  
ontvangen 13 december 2012

Omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Leidsevaartweg 83 het uitbreiden van een woonhuis 

2012.336 
ontvangen 10 december 2012

-  Dr. J.R. Thorbeckelaan 119 het uitbreiden van een 
woonhuis aan de voorzijde en het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak 2012.337 

ontvangen 10 december 2012
-  Glipperweg 32 het vervangen van een erfafscheiding 

en plaatsen overkapping 2012.341 
ontvangen 14 december 2012

-  Albert Neuhuysstraat 3 het uitbreiden van een 
woonhuis op de begane grond en 1e verdieping,  
het wijzigen van gevels 2012.342 
ontvangen 13 december 2012

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

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

1 spar  2012.338 
ontvangen 13 december 2012

Omgevingsvergunning voor het oprichten van een 
inrichting (Wet milieubeheer)
-  Leidsevaartweg 15-17 het in werking hebben van 

een aannemings-, handels-, boomverzorgings- en 
groenvoorzieningsbedrijf 2012.340 
ontvangen 12 december 2012

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

De bovenstaande aanvragen en meldingen liggen 
vanaf 27 december 2012 op 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.

Raadsbesluiten 19 december 2012
Aanwezig waren 20 van de 21 raadsleden.

De raad heeft het volgende besluit gewijzigd 
vastgesteld:
Bestemmingsplan Woonwijken zuidoost 
(geamendeerd)
Amendement op initiatief van de VVD
De raad wijzigt het besluit tot vaststelling in die zin, 
dat de verbeelding van het bestemmingplan als volgt 
wordt aangepast:
-  voor de woonwagens de bouwhoogte van het 

bestemmingsvlak ‘Wonen’ ter plaatse van de 
aanduiding ‘woonwagenstandplaats’ wordt gewijzigd 
van 4 meter in 6 meter;

-  voor de beide garages op de woonwagenlocatie 
aan het bestemmingsvlak ‘Wonen’ ter plaatse van 
de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen-garages 

woonwagenstandplaats’ een hoogtescheidingslijn 
wordt toegevoegd en een aanduiding voor de goot- 
en bouwhoogte van 4 meter elk.

Het amendement is aangenomen met 20 stemmen 
voor.

Geamendeerd besluit:
1. De ambtshalve wijzigingen over te nemen.
2.  De wijzigingen naar aanleiding van de ingediende 

zienswijzen over te nemen.
3.  Het in bovenstaande zin gewijzigde bestemmings-

plan ‘Woonwijken zuidoost’, bestaande uit de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in 
het GML-bestand: NL.IMRO.0397.BPZuidoost-0201.
GML met de bijbehorende bestanden vast te stellen 
overeenkomstig het ontwerpbestemmingsplan 
dat ter inzage heeft gelegen en waarbij voor de 

locatie van de geometrische planobjecten gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke ontleend is 
aan de GBKN (versie april 2010) en kadastrale kaart 
(versie april 2010) samengevoegd tot één bestand 
genaamd o_NLIMRO.0397.BPZuidoost-0201.DGN

Het besluit is vastgesteld met 18 stemmen voor en  
2 stemmen tegen. De fractie van HBB stemde tegen.

De raad heeft de volgende besluiten unaniem 
en zonder beraadslaging vastgesteld
-   Belastingverordeningen 2013.
-  Herziening Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
-   Verlenen budgetsubsidie 2013-2014 aan de Stichting 

Kontext.
- Budgetsubsidie Stichting CASCA 2013 t/m 2014.
- Verordening maatschappelijke ondersteuning.



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

De  december concerten ten 
huize  van  Loek  van  der  Meer
Heemstede - Kent u ook dat ge-
voel van “Oh ja… zo was het ook 
weer”? Deze huisconcert formu-
le van Loek van der Meer, intus-
sen zijn zeventigste huisconcert 
in dertien jaar, zal hij dan ook 
nooit wijzigen. Zijn ingrediënten: 
een warm welkom,een thuis ge-
voel en het idee dat je, behalve 
in zijn eigen keuken met heerlij-
ke hapjes, in de keuken van de 
kunst met een grote K mag kij-
ken. Toch is voor een artiest een 
huisconcert nogal een sprong in 
het ongewisse. Het publiek zit als 
het ware bij jou op schoot. Als 
er daarmee geen match is, dan 
wordt het doordouwen gebla-
zen. Loek, pianist en entertainer, 
kent dat gevoel maar al te goed 
en stelt zijn nog jonge muzikan-
ten dadelijk gerust. In dit relax-
te sfeertje kan er gewoon niks 
fout gaan. Esmee Schoones, drie 
en twintig jaartjes maar toch al 
midden in haar master opleiding 
zang in Tilburg, mag voorzich-
tig van start. Nee, dat valt inder-
daad niet mee. Van de akoestiek 
mag zij het niet cadeau krijgen. 
Haar techniek en haar represen-
tatieve persoonlijkheid geven de 
doorslag. Eerst von Gluck daarna 
twee keer Mozart met als topper-
tje Max  Regers “Maria Wiegen-
lied”. Prachtig intiem gezongen. 
Zo ook Mozarts “Abendempfin-

dung”. Vooral interessant omdat 
met name dit heel bekende lied 
voor de latere Schubert tot de 
basis van zijn liedkunst is gewor-
den. Esmee was later te horen in 
Richard Strauss en als Suzanne 
uit de Figaro. Mooi gezongen en 
nu ook haar publiek, toch enige 
generaties ouder dan zij, bewust 
aankijkend. Wat lijkt het Italiaans 
toch geschapen voor de mense-
lijke stem! Overigens zong Esmee 
haar hele concert uit het hoofd. 
Als je nu kiest voor een solo car-
rière in de muziek ben je dapper. 
Je moet namelijk werkelijk alles 
mee hebben. Een virtuoze tech-
niek mag dan wel het uitgangs-
punt zijn maar representativiteit 
en meer van zulk soort eigen-
schappen vormen mede de sleu-
tel tot succes. Steeds meer vraagt 
een, door TV nogal verwend pu-
bliek, om entertaining.
Esmee Schoones (Breda), Tom 
Wolfs (A’dam, opleiding master 
klarinet) en Tom Edskes (mas-
ter op gitaar uit Zwolle) bezaten 
al deze eigenschappen in ruime 
mate. Hoe jeugdig zij ook nog 
zijn. 
Tom Wolfs koos daarbij voor-
al de technische hoogstand-
jes, virtuoos gebracht voor een 
dankbaar publiek. Toch mag ook 
zijn prachtige toonvorming wor-
den genoemd. Iets dat niet ie-

dere klarinettist is gegeven. Na-
tuurlijk opent dan een Carl Ma-
ria von Weber hiertoe talloze mo-
gelijkheden.
Tom Edskes, was een opmerke-
lijke gast bij Loek. Eigenlijk werd 
hij door Loek aangediend als een 
artiest die, ook voor hem, nog 
een volslagen onbekende was. 
En hoe het komt komt het, maar 
Loek schiet dan blijkbaar toch 
steeds weer in de roos. Want de-
ze, hier onbekende meester gita-
rist en troubadour, wist zijn pu-
bliek volledig in te pakken met 
zijn eigen composities en zijn 

sprookjesachtige verhalen als in-
leiding daaromheen. Tom Eds-
kes is een rasartist en zijn instru-
menten, hij gebruikte twee gita-
ren, zijn stem en persoonlijkheid 
lijken geschapen voor het huis-
concert.
We zouden bijna vergeten dat 
Loek van der Meer met zijn con-
cert piano bij deze optredens 
steeds voor het muzikaal fun-
dament zorgt. Zijn grote erva-
ring in het begeleiden van solis-
ten staat daarvoor borg. En dan 
mag er wel es een toontje an-
ders gaan of worden toegevoegd, 

Loek houdt namelijk van alle 88 
toetsen op de piano evenveel, 
zijn artisticiteit maakt het succes 
van zijn optredens. Dat geldt ook 
voor zijn solo’s: Zdenko Fibich en 
Mendelssohn.
Wij kunnen ons voorstellen dat 
u ook wel eens zo een concert 
wil meemaken. Er komen er de-
ze winter nog twee, te weten op 
zaterdag 16 en zondag 17 febru-
ari (matinee).
Telefonisch reserveren: 023-
5284495 bij Loek van der Meer 
Strijboschlaan 1 Heemstede.
Rudolf  Konersmann

‘recensie’




