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STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€19,50

Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf

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

www.mandarin-heemstede.nl

Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok 

1 uur teruggezet
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U aangeboden door

Staande ovaties voor musici
Maja Bogdanovic en Julien Gernay

Het spits werd afgebeten met 
het stuk ‘Pohádka’, dat ‘sprookje’ 
betekent, gecomponeerd in 1910 
door de componist Leoṧ Janá-
cek uit Moldavië. Een verrassen-
de compositie voor de cello, uit-
gevoerd in uitgekiende techni-

sche perfectie zonder maar iets 
van haar emotionele kracht in te 
boeten. Dan volgt sonate nr 1. 
in e-klein op. 38. Onmiskenbaar 
Brahms: de poëtische snaren van 
de cello weten de schoonheid en 
kracht van dit stuk weer te geven 
in melancholische verleiding. Na 
de pauze sonate in g-klein op. 
65: het laatste grote werk van de 
destijds bijna op instorten staan-
de Frédéric Chopin. De geterg-
de Chopin voltooide deze uit-
zonderlijke en bijna onmogelijke 
cellosonate in 1846. Een gevoeli-
ge en vernuftige compositie die 
Maja en Julien met gevoel, me-
lancholie en gepaste uitbundig-
heid binnen de typische karak-
teristieken van Chopin een vol-
waardig podium geven. 
Na afloop een kort en sympa-

Heemstede – Verrukkelijke klassieke muziek die het oor 
streelt, uitmuntend uitgevoerd in de ongekende akoestiek 
van de Oude Kerk. Zo wisten de Servische celliste Maja Bog-
danovic en de Belgische pianist Julien Gernay de harten van 
de aanwezige toehoorders te veroveren afgelopen zaterdag. 
De indrukwekkende uitvoering was in drie woorden samen te 
vatten: bewondering, verwondering en passie. En dat werd na 
afloop direct beloond met welverdiende staande ovaties.

thiek onderonsje met Maja en 
Julien. Beiden studeerden aan 
het conservatorium in Parijs en 
wonen daar nog steeds. Ze wa-
ren vol lof over het Heemsteed-
se publiek in de Oude Kerk en 
dankbaar voor de staande ova-
ties. In een exemplaar van de 
Heemsteder van 9 oktober, 
waarin het interview met Maja is 
opgenomen schreven zij spon-
taan ‘Thank you!!!’: een mooie 
opsteker. In de Oude Kerk zijn 
regelmatig prachtige en tot de 
verbeelding sprekende klassieke 
uitvoeringen. Kijk voor meer in-
formatie en kaarten op www.po-
diaheemstede.nl.
Bart Jonker

Blekersvaartweg 57 
Heemstede
023-5282741

AH Blekersvaartweg:
voortaan elke

zondAg open
van 12.00 - 19.00 uur!

Cardio fitness Heemstede
www.cfh-sport.nl  ZIE ARTIKEL ELDERS IN DEZE KRANT

28 oktober {open!}{open!}{open!}{open!}{open!}{open!}

Herfst op Hageveld
Heemstede - “Deze 
prachtige paddestoel trof ik 
aan op het terrein van Ha-
geveld”, vertelt Ursula van 
Duijvenbode. Zij stuurde de 
foto vervolgens naar de re-
dactie en de vraag of het 
een vermelding waard is in 
de krant. Dat is het zeker! 
Hét symbool van de herfst.

Wie heeft andere mooie 
exemplaren gespot?
Mail naar:
redactie@heemsteder.nl.

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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GRATIS
tomatensalsa

Bij 2 vers
gepaneerde

kipschnitzels

YOGA/medische fitness 
Bewegen op muziek
Praktijk Deen - Spaarne ZH 
Heemstede - 023-5285677



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
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

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: 15.375

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
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Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Groenendaal - Flora (6)

In 2002 werd de Floriade in de 
Haarlemmermeer gehouden, in 
2012 in Venlo en in 2022 is Al-
mere aan de beurt. Maar wist u 
dat de voorloper van de Floria-
de, de Flora, maar liefst drie keer 
in Heemstede werd gehouden, in 
1925, 1935 en 1953? 

Flora 1935 – detail inrichting
Ongelofelijk, maar dit heeft 
daadwerkelijk in Heemstede ge-
staan. Bij de Flora van 1935 ston-
den op het terrein dergelijke ko-
lossale zuilen, die ’s avonds een 
diffuus licht verspreidden. De 
lichttechnisch architect Ducha-
teau had er 75 geplaatst, die al-
len indirect licht gaven, waar-
door er geen tegenlicht was en 
de kleur van de bloemen natuur-
lijk bleef. Fijn voor de toeschou-
wers die in 1935 ook ’s avonds 
konden komen om de tentoon-
stelling te bekijken. Er kwamen 
er ruim 610.000.
Op de achtergrond links zien we 
een van de gebouwen, die de ar-
chitect J.C. Brand speciaal had 
ontworpen in een stijl verwant 

met die van de Amerikaanse ar-
chitect Frank Lloyd Wright. Die 
Flora 1935 in Heemstede moet – 
zeker ’s avonds - een sensatio-
neel evenement zijn geweest.

Meer over de Flora’s in Groenen-
daal, met foto’s, perspectiefte-
keningen en veel onbekende en 
nog nooit gepubliceerde afbeel-
dingen in het boek ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandelbos’, 
240 pagina’s in full colour. Ver-
krijgbaar in de Heemsteedse 
boekhandels. Meer informatie 
op www.hv-hb.nl. Detail inrichting Flora 1935.

Basisschool de Evenaar 
loopt al 25 jaar vooruit
Heemstede – Basisschool de 
Evenaar bestaat 25 jaar. En 
dat vieren ze. Een enthousias-
te school die zich al 25 jaar op 
een eigen manier op de kaart 
zet. Directrice Domien Geluk, 
zelf al 23 jaar verbonden aan 
de Evenaar, vertelt hoe.

“We zijn gewoon een hele leuke 
school, waarin wij ouders, leer-
lingen en leerkrachten via werk-
groepen nauw in onze activitei-
ten betrekken”, legt Domien uit. 
“Zo hebben wij voor ons 25-ja-
rig jubileum een speciale werk-
groep. En we hebben een leer-
lingenraad die bestaat uit leer-

lingen van groep 6 tot en met 8. 
Uit de werkgroep jubileum kwam 
het idee van de ouders om mee 
te doen met de Heemstede Loop, 
die zondag 27 oktober van start 
gaat. Zowel leerlingen als ou-
ders gaan spontaan 1,5 kilome-
ter hardlopen en zoeken daar-
bij hun eigen sponsors, die hun 
prestatie met een vast bedrag 
willen belonen. Gewoon een ge-
zellig evenement met en door 
jong en oud. We dragen hier-
bij onze eigen gele T-shirts. Het 
opgebrachte sponsorgeld dient 
om ons schoolplein op te knap-
pen, gericht op meer duurzaam-
heid en groen. Deze wens kwam 

ook voort uit de leerlingenraad. 
Een andere wens is een activi-
teit vanuit de school in de vorm 
van een schoolreisje, naar bij-
voorbeeld een attractiepark, me-
de vanwege ons 25-jarig be-
staan. Zo’n schoolreisje is eigen-
lijk nooit eerder georganiseerd. 
Wel doen we regelmatig cultuur- 
en natuurexcursies, bijvoorbeeld 
naar musea. In het kader van ons 
jubileum organiseren we een 
feestweek van 2 tot en met 6 juni 
in 2014, met activiteiten die leuk, 
interactief en leerzaam zijn. We 
nodigen bijvoorbeeld een chef-
kok uit die een speciale kook-
workshop met de kinderen gaat 
doen. En we gaan een ontdek-
kingsreis maken naar het ont-
staan van de Geleerdenwijk sa-
men met Oudheidkundig Heem-
stede, waar we de leerlingen en 
de bewoners van de wijk in wil-
len betrekken.”
“Met onze drie pijlers ‘hoofd, 
hart en handen’ en de individu-
ele aandacht die wij onze leer-
lingen geven, vormt de Evenaar 
op een unieke wijze haar leerlin-
gen”, vervolgt Domien. “Kort ge-
zegd: ‘hoofd’, staat voor het le-
ren van onder meer taal en re-
kenen, ‘hart’ staat voor de soci-
ale ontwikkeling en omgangs-
vormen van het kind en de ‘han-
den’ ten behoeve van de creatie-
ve expressie. Al onze leerkrach-
ten komen zelf uit het vakgebied 
waarin zij lesgeven. Daarnaast 
werken wij volgens het tutorsy-

Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – Zondag 27 oktober 
wordt in Trefpunt Bennebroek 
een viering gehouden ds. 
J.E.Th.Nak- Visser. Er is ook 
Kindercafé. De dienst gaat van 
start om 10.00 uur.  

steem. Dit houdt in dat een leer-
ling uit een jongere groep wordt 
gekoppeld aan een leerling uit 
groep 5 tot en met 8 geduren-
de het schooljaar. Zij voeren sa-
men wekelijks een opdracht uit. 
Bijvoorbeeld: de jongste maakt 
een tekening en de oudere leer-
ling schrijft er een verhaaltje bij 
en leest dit voor. Dit draagt bij 
tot wederzijds begrip voor elkaar 
en de ontwikkeling van sociale, 
emotionele en expressieve vaar-
digheden van het kind binnen 
een veilige en geborgen omge-
ving. En dat werkt heel goed”, al-
dus Domien Geluk.
Bart Jonker





Heemstede - Cardio-Fitness Heemstedel opent maandag 28 ok-
tober aanstaande haar deuren voor leden en alle andere Heem-
stedenaren die onbeperkt willen sporten tegen zeer betaalbare 
prijzen. CFH is de enige sportschool in Heemstede waar al vanaf 
20 euro per maand onbeperkt gesport kan worden inclusief be-
geleiding, douchegelegenheid en gebruik van de lockers. Daar-
naast worden ook de prijzen van (sport-)drankjes en sportvoe-
ding zo betaalbaar mogelijk gehouden. De bijna 70 apparaten en 
banken in combinatie met de tientallen losse dumbels en halters, 
bieden een ieder de gelegenheid zijn/haar persoonlijke doel(en) 
na te streven, al dan niet aan de hand van een door CFH beschik-
baar gesteld schema. Cardiofi tness, krachttraining, blijvend afval-
len, u mag het zeggen. De ruim 170m2 grootte lounge met straks 
meer dan 60 zit-en staanplaatsen biedt leden de gelegenheid lek-
ker met elkaar te ‘socializen’ voor en na het sporten. Ook niet-le-
den zijn welkom om even lekker met onze leden te chillen al dan 
niet onder het genot van een drankje. 

Gratis WiFi
Wilt u zich na het sporten liever even afzonderen, pak dan een 
magazine of de krant en kies een plekje aan de grote loungeta-
fel of maak gebruik van de gratis WiFi in de lounge. Bij CFH wordt 
naar de leden geluisterd. Op-en aanmerkingen, ideeën en wensen 
kunnen direct met het managementteam gedeeld worden. Naast 
het persoonlijke contact met andere leden kunnen ook online din-
gen met elkaar gedeeld worden op de diverse social media of via 
het mededelingenbord in de sportruimte. 

Loop even binnen
Loop voor meer informatie en/of een kleine rondleiding aanstaan-
de zaterdag (26 oktober) gerust even binnen tussen 12 en 16 uur 
of vanaf 28 oktober wanneer de leden voor het eerst zullen spor-
ten bij Cardio-Fitness Heemstede aan de Raadhuisstraat 15.
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‘Barn sale’ en spelletjes voor de kinderen

De Dinkelhoeve organiseert 
een biologische boerderijmarkt
Heemstede - Op de laatste za-
terdag van de herfstvakantie, 
zaterdag 26 oktober van 10.00 
tot 16.00 uur, gooit de Dinkel-
hoeve (Herenweg 61 in Heem-
stede) de deuren van de oude 
koeienstal open en is iedereen 
van harte welkom om te komen 
proeven, snuffelen en kopen.
Al sinds jaar en dag kunt u bij 
de Dinkelhoeve terecht voor 
een litertje (of meer) verse bi-
ologische melk. Dit kunt u zelf 
tappen middels een heuse 
melkautomaat. Voor 0,80 euro 
kunt u een liter melk krijgen uit 
deze automaat. U dient hiervoor 
wel zelf even een pan/kan of 
zoiets dergelijks mee te nemen 
om de melk in op te vangen en 

mee te nemen. Als u wilt kunt u 
bij de Dinkelhoeve ook een fl es 
kopen voor 50 eurocent. Deze 
fl es is gemakkelijk schoon te 
maken en kunt u meerdere ke-
ren gebruiken. 

Wel melk, maar geen 
koeien (meer)?
De koeien zijn al een paar jaar 
weg van de Herenweg, die ge-
nieten van meer ruimte en vrij-
heid in een nieuwe stal achter 
de Waterzuivering in Heemste-
de. De oude koeienstal staat 
daarom al een poosje leeg. Van-
daar dat nu het idee is opgevat 
om een zogenaamde ‘barn sa-
le’ te organiseren, naar goed 
Engels gebruik. Wat kunt u van 

deze barn sale verwachten? Er 
zijn diverse kraampjes, met uit-
eenlopende producten: biolo-
gische groente en fruit, honing 
uit de Haarlemmermeer, biolo-
gische geitenkaas, historische 
bloembollen, keramiek, en een 
rommelmarkt. Er is een ‘smul-
hoek’ waar u terecht kunt voor 
een kopje koffi e, thee of limo-
nade met wat lekkers, een kop 
soep of een broodje erbij. Voor 
de kinderen zijn er spelletjes en 
– als het weer het toelaat – po-
nyritjes.

Uiteraard kunt u ook gewoon 
langskomen voor een praatje 
en wat informatie over de melk 
en het bedrijf.

Regio - Op zaterdag 9 en zon-
dag 10 november wordt voor de 
tweede keer het Hobbyfestival in 
Nieuw-Vennep georganiseerd.
De grote creatieve hobbybeurs 
in de ‘Van Zantenhal’ is net als 
vorige keer 2 dagen. De eer-
ste editie van deze hobbybeurs 
was een groot succes, voor zo-
wel het bezoek als de standhou-
ders. Deze keer zijn er nog meer 
kramen verhuurd, circa 125 kra-
men - dus de Van Zantenhal is 
zeer goed gevuld met al het ma-
teriaal voor uw creatieve hobby!

De prijswinnaars van links naar rechts: Thijs, Mare (tweelingzusje van 
winnaar Thijn), Elza, Noa, Arno, Casper en Florence.

Feest in boekhandel Blokker
Heemstede - Het was woensdag 16 oktober feest in boekhandel 
Blokker. Uit handen van Arno Koek, mede-eigenaar van de boek-
handel, kregen de winnaars van de teken- en schrijfwedstrijd van de 
Voorwegschool hun prijs uitgereikt. De wedstrijd was een samenwer-
king tussen de Voorwegschool en boekhandel Blokker in het kader 
van de Kinderboekenweek. De kinderen van groep 1 t/m 4 konden 
een tekening insturen die met het thema van de Kinderboekenweek, 
‘Klaar voor de start’, te maken moest hebben. Groepen 5 t/m 8 stuur-
den een verhaal, gedicht of strip in. Met maar liefst 75 tekeningen en 
120 verhalen ging de jury (Arno Koek, Jeroen Rol (LifeFit) en Wim de 
Wagt (schrijver) aan de slag. Daar rolden uiteindelijk voor ieder on-
derdeel drie winnaars uit. De jury was overigens vol lof over de ori-
ginaliteit, vrolijkheid en fantasie van alle deelnemers. De schrijfwed-
strijd was een onderdeel van de activiteiten die boekhandel Blokker 
en de Voorwegschool hadden georganiseerd in het kader van de Kin-
derboekenweek. Zo was er een boekenmarkt en bezocht de bekende 
kinderboekenschrijver Rindert Kromhout de Voorwegschool. 

Dichtstorten

Herfst
 De schoonheid van verval

hangt in blauw licht
immers…

niets is blijvend
niets is wat het lijkt

alles is altijd in beweging
nooit is iets hetzelfde

trouw blijven aan jezelf
is durven verliezen,
zodat het nieuwe

ruimte krijgt
zich te ontvouwen.

Ada Lodder

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

Diverse hobby’s
Op het Hobbyfestival in de Van 
Zantenhal zullen de materia-
len aanwezig zijn voor o.a. (3D-)
Kaarten, miniaturen, sieraden, 
scrapbooken, stempelen,  pon-
sen, breien, mozaïek, pixelhobby, 
decopatch, beren, etc. Ook kunt 
u aanschuiven bij diverse de-
monstraties en workshops.
Vele creatieve hobby’s worden 
al jaren beoefend, maar steeds 
wordt er wel iets bedacht of uit-
gevonden om deze hobby’s te 
vernieuwen of te verbeteren. Ui-
teraard komen er ook elke keer 
nieuwe hobby’s bij die nog nooit 
aan het publiek getoond zijn. 
Het Hobbyfestival in Nieuw-Ven-
nep is de uitgelezen plek voor 
de standhouders om de novi-
teiten op hobbygebied te tonen. 
Een bezoek aan het Hobbyfesti-
val is de beste manier om u te 
laten informeren over de nieu-
we producten. Demonstraties, 
workshops of een gesprek met 
een ‘kenner’... daar kan geen in-
ternet tegenop!

Gratis Magazine
Nieuw verschenen: Nr. 2 van het 
magazine ‘Hobbyfestival’: 36 pa-
gina’s gevuld met informatie 
over diverse hobby’s. De bezoe-
kers krijgen het magazine gra-
tis (zolang de voorraad strekt) bij 
de entree. Er is teveel aanwezig 
om alles op te noemen, u kunt 
het totale programma bekijken 
op www.hobbyfestival.nl, u kunt 
daar ook een kortingsbon down-
loaden.

Het Hobbyfestival wordt geor-
ganiseerd door Heins & Hob-
by’s en de Van Zantenhal vindt 
u aan de IJweg 1415 in Nieuw-
Vennep (Getsewoud-Noord). Za-
terdag  en Zondag geopend van 
10.30 - 16.30 uur. Entree volwas-
senen: euro 6,- / kinderen tot 12 
jaar gratis (onder geleide).

Inlichtingen
Heins & Hobby’s, Gaffelweide 24, 
3437 XH Nieuwegein, tel. 030-
7370855, e-mail: info@heins-
hobbys.nl, www.hobbyfestival.nl.

CFH in de Raadhuisstraat 

Hét nieuwe centrum 
van Heemstede

Alles voor uw creatieve hobby
Voor de 2e keer het Hobbyfestival Nieuw-Vennep!
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Een uitvaart zonder kerk-
dienst is niet voor iedereen 
gemakkelijk in te vullen. Hoe 
kan de afscheidsbijeenkomst 
eruit zien? Wie spreekt? 
Welke muziek? Welke manier 
past?
Er zijn diverse rituelen die 
kunnen helpen het afscheid  
een persoonlijk afscheid te 
laten zijn.

Bloemen voor oma
Bij dit ritueel verzamelen de 
kinderen en/of de kleinkinde-
ren zich om de kist, spreken 
één voor één een regel uit 
van het vers en leggen een 
bloem op de kist:
een bloem voor je lieve ogen
een bloem voor je zachte lach
een bloem voor de gegeven 
koekjes
ook een bloem voor elke dag
dat je kwam met je verhalen
elke dag dat ik je zag.

Lichtceremonie
Dit ritueel biedt de mogelijk-
heid dat meerderen (bijvoor-
beeld kinderen en kleinkin-
deren) een kort tekstje van 
een paar regels zeggen. Zij 
vertellen iets over wat dege-
ne die overleden is voor hen 
betekend heeft of wat zij van 
hem/haar geleerd hebben. 
De zevenarmige kandelaar 
kan hiervoor gebruikt wor-
den, maar waxinelichtjes of 
stompkaarsen zijn ook mo-
gelijk. Steeds komt er iemand 
naar voren, steekt een kaars 
aan en zegt zijn/haar bijdra-
ge. Of de betrokkenen staan 
bij  elkaar en stappen even uit 
de groep voor hun bijdrage. 

Eigen vorm
Door onze persoonlijke be-
nadering ontstaan heel ver-

schillende afscheidsbijeen-
komsten. Ter illustratie zal ik 
een aantal voorbeelden uit 
onze praktijk noemen:
bij een gepensioneerde man 
werd in één oogopslag dui-
delijk wat zijn hobby was: tui-
nieren. Zijn kinderen hadden 
geregeld dat het rond zijn kist 
vol stond met kleurrijke plan-
ten. Heel herkenbaar voor 
alle nabestaanden.
Voor de afscheidsbijeen-
komst van zijn moeder had 
een man een fotoserie ge-
maakt. Hierdoor ontstond 
een beeld van haar hele le-
ven. De zoon vertelde zelf het 
levensverhaal erbij.
Zo’n twintig mensen namen 
afscheid van hun moeder en 
oma. Zij zaten rond de kist en 
haalden samen herinnerin-
gen aan haar op. Een groot 
gevoel van verbondenheid 
gaf dit aan alle aanwezige fa-
milieleden.
Om de band met haar echt-
genoot en hun vader te 
verwoorden had ieder een 
voorwerp meegenomen dat 
symbool stond voor die band. 
Zij vertelden ieder een kort 
verhaaltje hierover.
Deze paar voorbeelden geven 
aan dat je vaak niet ver hoeft 
te zoeken om een persoonlij-
ke invulling te geven aan een 
uitvaart.

Marry Brokking van
Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding 
in Haarlem
Tel. 023-5310 238

Mogelijkheden rond het
laatste afscheid

De afscheidsbijeenkomst (2)

Theeconcert met Groenendaal Trio 
Beethoven en Dvorák in Oude Kerk
Heemstede – Het Groenendaal 
Trio heeft in diverse samenstel-
lingen al eerder theeconcerten 
in de Oude Kerk ingevuld. Zon-
dagmiddag speelden vioolbou-
wer Geerten Kooi op viool, Kees 
Melief, hoogleraar immunologie, 
cello en Peter van Heerde, was 
klinisch patholoog, piano.  Beet-
hoven en Dvorák. Voor de musi-
ci  altijd een hoogtepunt in hun 
muzikale optredens om te spe-
len in de Oude Kerk vanwege de 
mooie akoestiek en een publiek 
dat kan genieten van dat moei-
lijke stuk van Ludwig van Beet-
hoven, het Pianotrio Op. 70 nr.1, 
Geistertrio dat hij componeerde 
in 1808, dezelfde periode waar-
in hij de 5e symfonie en 6e Pas-
torale, componeerde. Het pu-
bliek luisterde met ernstige, wat 
gespannen gezichten bij de uit-
voering van het pianotrio,, mis-
schien dat de onwerkelijke, bui-
tenaardse of spookachtige stem-
ming van het tweede deel dit op-
roept. De musici speelden in op-
perste concentratie. Een hartelijk 
applaus zorgde voor de nodige 
ontspanning om daarna te gaan 
luisteren naar Antonin Dvorák`s 
Op.90 Dumky Trio, een Bohe-
miens klaagzang ballade-achti-

ge liederen en dansen met een 
sterke afwisseling van weemoed 
en lust, ernst en vrolijkheid, die-
pe treurnis en wild temperament. 
Op de gezichten uit het publiek 
kon je aflezen welke emoties 
meespeelden bij de contrastrijke 
thema`s. De musici haalden al-
le mogelijkheden uit hun instru-
ment en je kon meegenieten met 
hun inspanningen die zij als ont-
spanning ervoeren. Een staande 
ovatie voor het Groenendaal Trio 
voor de uitvoering van de Dum-
ky Trio. Na afloop werd nog bij-
gepraat bij de koffie met thuis-

gemaakte taart in de Pauwe-
hof. Het volgende theeconcert is 
op zondag 7 november om drie 
uur in de Oude Kerk waar dan 
het Accordeon Orkest Esmeral-
da speelt. Toegang is gratis maar 
na afloop is er een schaalcollec-
te waar u uw waardering tot uit-
drukking kunt brengen met een 
donatie  van bijvoorbeeld 5 eu-
ro. Wat meer is altijd welkom. 
Het Restauratiefonds van de Ou-
de Kerk komt nog tekort om hun 
toekomstplannen te verwezenlij-
ken. 
Ton van den Brink 

Kunstenaars Nicolaas Beetsschool 
maken zich voorlopig zorgen om niets
Heemstede - De kunstenaars 
met een atelier in de voormali-
ge Nicolaas Beetsschool had-
den toevallig in de gemeente-
begroting voor 2014 gelezen dat 
het pand, waarin zijn ruimtes hu-
ren, zou worden verkocht. Nu is 
het al jaren het beleid van de ge-
meente om, als de gelegenheid 
zich voordoet, zij gemeentelijk 
onroerend goed willen verkopen. 
Tijdens de vergadering van de 
commissie ruimte op 17 oktober 
vroegen de kunstenaars aan-
dacht voor datgene dat hen mo-
gelijk boven het hoofd hang. Ka-

rola Veldkamp, een van de kun-
stenaars met een atelier in het 
pand, sprak haar bezorgdheid 
uit over de toekomst: “Collega’s 
zitten hier al meer dan 20 jaar. 
Waar moeten de 2000 kunst-
werken en wij heen als we daar 
wegmoeten?” Voorzitter Jaspers 
van de Stichting Kunstbeurs 
Heemstede nodige de wethou-
der uit om samen naar een op-
lossing te kijken. Ze stelde een 
aantal mogelijkheden voor om 
het pand voor de kunstenaars te 
behouden. De soep werd niet zo 
heet gegeten als hij werd opge-

diend. Ja, er staat al jaren in de 
begroting dat gemeentelijke ei-
gendommen verkocht kunnen 
worden. Zo’n vaart loopt het niet. 
Wethouder Pieter van de Stadt 
onderkende dat bij alle huurders 
van gemeentelijke panden enige 
onrust heerst. Hij zit bij de voor-
malige Nicolaas Beetsschool 
met het probleem dat de jaarlijk-
se onderhoudskosten 36.000 eu-
ro bedragen. Tot eind 2013 huur-
den, naast de kunstenaars, de 
Stichting Sein een deel van het 
gebouw. Sein heeft de huur op-
gezegd en de 10.000 euro die de 
kunstenaars betalen is onvol-
doende om de kosten te dek-
ken. De wethouder is druk doen-
de om nieuwe huurders te vin-
den voor het vrijgekomen deel. 
Alle huurders samen moeten mi-
nimaal het bedrag dat het ge-
bouw jaarlijks kost gaan opbren-
gen. Leenders (VVD) vroeg zich 
wel af, dat wanneer een koper 
zich meldt voor het gebouw en 
die voldoende wil betalen of het 
college en de raad dit dan zou-
den afwijzen. Hij dacht het niet, 
evenals collega Maas (PvdA), die 
wil vasthouden aan het vastge-
stelde beleid om gemeentelijke 
eigendommen te verkopen. Als 
dat anders moet, vindt hij, dan 
zal de raad zich daarover moet 
uitspreken.

Voorlopig kunnen de kunste-
naars blijven zitten. Zicht op een 
koper is er vooralsnog niet.
Eric van Westerloo

Knutselclub met Renate:
Halloweenpompoen maken
Heemstede - Woensdagmiddag 
is knutselmiddag, voor meisjes 
én jongens van 5 tot en met 10 
jaar. 
Heel veel kinderen zijn gek op 
knutselen. Knutseljuf Renate be-
denkt prachtige en originele din-
gen om te maken. En dat zijn 
echt niet alleen meisjesdingen! 
Er wordt gewerkt met hout, stof, 
papier, verf, kralen etc. 
Het is weer bijna Halloween, het 
feest waarbij kinderen in Ame-
rika verkleed langs de deuren 
mogen om te griezelen en voor 
snoepjes. Huizen worden ver-
sierd met spinnen, vleermui-
zen, heksen en pompoenen! Op 

woensdag 30 oktober maken 
de kinderen voor dit griezelfeest 
een leuke pompoen om voor het 
raam te hangen. 
De Knutselclub (5-10 jaar) is el-
ke woensdag van 13.30 tot 15.15 
uur in activiteitencentrum de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. 
Kosten per keer zijn: 4,00, een 
kaart voor 10 keer kost 35,00.
Kinderen graag per keer van te 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1. (op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur). Kin-
deren die zich van te voren heb-
ben aangemeld gaan voor. Voor 
meer informatie: www.casca.nl.
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Trefpunt-Casca Culturele
Middag (55+ )                                                     
Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos
Welke Heemstedenaar kent 
niet het Groenendaalse bos? 
De speeltuin, de kinderboer-
derij, Restaurant Groenen-
daal en natuurlijk de natuur? 
Dit jaar bestaat het bos 100 
jaar. Ter ere daarvan kwam het 
boek ‘Groenendaal van bui-
tenplaats tot wandelbos’ uit. 
Een team van auteurs heeft 
2 jaar gewerkt aan het boek, 
waarin tal van nieuwe feiten 
over de geschiedenis van het 
bos worden onthuld. Maar 
ook alles waar het bos zo be-
kend om is. Om te voorkomen 
dat het bos zou worden om-
gezet in bollengrond nam in 
1913 de toenmalige burge-
meester David Eliza van Len-
nep de beslissing om de net 
aangekochte buitenplaats 
open te stellen als wandelbos. 
Een voor die tijd visionair be-
sluit, dat het Heemstede van 
nu zo groen en aantrekkelijk 
maakt! Twee auteurs, Marc de 
Bruijn en Wim de Wagt, zul-
len aan de hand van foto’s in-
gaan op de geschiedenis van 
Groenendaal. Deze Trefpunt-
lezing is bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede op 
dinsdag 29 oktober om 14.00 
uur. De entree bedraagt 4,00. 
Telefoon (023) 548 38 28 kies 
1 – wwww.casca.nl

Film in de Theaterzaal
op groot doek
Bijna iedere week draait er bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede, een film in de 
Theaterzaal op het grote doek. 
Op woensdag 30 oktober is 
dat een romantisch drama.
Aanvang: 20.00 uur – entree 
6,00. Duur van de film: 115 
minuten. Voor meer informa-
tie over de titel en/of het on-
derwerp van de film of om te 
reserveren kunt u bellen op 
werkdagen tussen 9 en 12 
uur: tel. 023-548 38 28 kies 1.

Is het kunst of kitsch?
Lezing en taxaties van schil-
derijen door Willem de Winter
De eigenaar van Kunsthan-
del E.J. van Wisselingh & Co 
uit Haarlem, Willem de Winter, 
beëdigd taxateur in kunst en 
antiquiteiten, geeft een boei-
ende lezing over zijn ervarin-
gen en belevenissen. 
In het AVRO tv-programma 

Tussen Kunst en Kitsch taxeert 
hij als deskundige schilderijen 
uit de 19e en 20e eeuw. Ook 
particulieren, overheden, mu-
sea en bedrijven kunnen van 
zijn diensten gebruik maken.  
Na de pauze zullen meege-
brachte schilderijen door Wil-
lem besproken worden. Er zul-
len ongeveer 10 schilderij-
en besproken worden. Er zijn 
hiervoor al voldoende aanmel-
dingen.  
De lezing is bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede op donderdag 31 okto-
ber om 20.00 uur. De entree is 
8,00.

Kitty Courbois leest haar
favoriete gedichten en
vertelt
In ‘Courbois, Parels van Poë-
zie’ draagt Kitty Courbois, één 
van de grootste actrices van 
ons land, haar lievelingsge-
dichten voor, afgewisseld met 
verhalen over haar privéleven, 
carrière en persoonlijke band 
met de auteurs. Zo zullen ge-
dichten van Hans Lodeizen, 
Remco Campert, Judith Herz-
berg, Hugo Claus, Wislawa 
Szymborska, Nico Scheepma-
ker en Shakespeare deel uit-
maken van deze intieme thea-
terproductie.
Kitty Courbois vierde vorig 
jaar haar vijftigjarig jubileum. 
Bij deze gelegenheid ontving 
zij de naar haar vernoemde 
Courbois-Parel, een nieuwe 
toneelprijs die zij naar eigen 
inzicht door kan geven aan 
een volgende actrice. 
In de afgelopen vijftig jaar 
speelde Courbois ontelbare 
rollen in toneelstukken (o.a. 
Medea), speelfilms (o.a. Leed-
vermaak) en televisieseries 
(o.a. Het Wassende Water). 
Voor diverse producties werd 
zij onderscheiden. Met haar 
liefde voor de poëzie maakte 
het grote publiek tot op heden 
maar incidenteel kennis: tij-
dens speciale gelegenheden 
als de dodenherdenking op 
de Dam, de rouwdienst voor 
Harry Mulisch en een prijsuit-
reiking aan Remco Campert.                                                                                                                          
Samenstelling, regie en ver-
bindende teksten: Ilonka Ver-
durmen, Paul van Ewijk en 
Lars Boom.
De voorstelling Courbois, Pa-
rels van Poëzie is bij Cas-
ca in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede te zien op don-
derdag 14 november om 20.15 
uur. De entree is 18,50. Reser-
veren kan op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: telefoon (023) 
548 38 28 – kies 1.

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 Steunpunt 
Vrijwilligerswerk Heemstede, be-
reikbaar van dinsdag t/m don-
derdag tussen 9-12 uur: 023 – 
5483824. Kijk ook op www.vrij-
willigerswerkheemstede.nl voor 
meer vacatures.

Vrijwilligers voor praktische 
klussen/ondersteunende
taken in een Zorgcentrum
Bent u handig met van alles en 
nog wat of kunt u goed onder-
steuning bieden? Wilt u meehel-
pen met allerlei praktische zaken 
ter ondersteuning van een cli-
ent of voor de locatie in het al-
gemeen? U kunt kiezen uit een 
grote diversiteit aan taken. Hele 
praktische klussen zijn schilde-
ren, tuinieren, opknappen meu-
bels, bezorgen poststukken, ver-
zorgen van dieren. In de onder-
steuning valt te denken aan hulp 
bij het invullen van formulieren, 
posters maken, kabelkrant be-
heren, foto’s maken, werkzaam-
heden in het restaurant of biblio-
theek en nog veel meer. 

Barmedewerker
Voor activiteitencentrum de Mo-
lenwerf wordt een actieve vrijwil-
liger gevraagd. Er zijn op dins-
dagmiddag van 13.00 – 16.30 uur 
cursisten van verschillende crea-
tieve clubs in huis, waar u het ge-
zellige aanspreekpunt voor bent. 
U gaat de bar runnen, de was 
doen voor de kinderopvang die 
in hetzelfde pand zit en zorgen 
dat de ruimtes er netjes uitzien.

Vervoersvrijwilligers
Vrijwilligers rijden met eigen au-
to op werkdagen ouderen uit 
Heemstede naar o.a. de fysiothe-
rapie, de dokter, het ziekenhuis of 
allerlei leuke activiteiten. Er wordt 
volgens rooster gereden, het is 
mogelijk om op een vast dagdeel 
per week te rijden, éénmaal in de 
twee weken is ook mogelijk. Vrij-
willigers ontvangen een vergoe-
ding voor het rijden met de eigen 
auto. U vindt autorijden en een 
praatje maken met ouderen leuk, 
neem dan contact op. 

Bloemendaal G1 – HBC/
Overbos G1  2 - 4: oefenen, 
oefenen, oefenen….
Het hele leven bestaat uit oefenen. We leren lopen en fietsen door 
te oefenen. Dat is handig voor je mobiliteit. We leren de tafel van 
10 door te oefenen. Dat is handig als je in de kantine zit en je wil 
een rondje voor 10 man geven. Dan weet je gelijk of je dat redt 
met je zakgeld. We leren omgaan met emoties door te oefenen. 
Dat is handig in de interactie met andere mensen. We leren hoe 
je het beste tegen een bal kan schoppen. Dat is handig als je een 
wedstrijd moet voetballen. De meeste dingen doe je al automa-
tisch, maar dat komt omdat je al zoveel geoefend hebt. Het voet-
bal gaat niet altijd zo automatisch. En het kan altijd beter. Daar-
om toch maar een oefenwedstrijd op de vrije zaterdag. Bloemen-
daal was daar een willige tegenstander voor. Vanwege de oefe-
ning stond ASHWIN op doel en kwam DAAN van Overbos een 
keer meedoen. Die proef pakte niet slecht uit, maar behoeft nog 
wel wat oefening. Verder was zichtbaar dat HBC beter  geoefen-
de spelers heeft dan Bloemendaal. Minder fysieke maar veel meer 
voetballende  kwaliteiten. En dat geeft dan toch de doorslag. Met 
een overwinning, door doelpunten van JEROEN en DAVY, en een 
goed gevoel sloten we de dag af met een lekker patatje in de kan-
tine. Dat hoeven de meesten niet meer te oefenen............
Leo Holdorp

INGEZONDEN

Generatiemix 
2013:

Dans je mee?
Heemstede - Welzijn Ouderen 
Heemstede organiseert ‘Dans je 
mee’.
Onder de enthousiaste begelei-
ding van dansdocente Jolein van 
der Geest leren oma en kleinkind 
een dansje. 

Christmas carols zingen, nu aanmelden
Heemstede - Op 14 december 
weer Christmas carols zingen 
in de verwarmde Oude Kerk in 
Heemstede met deelnemers uit 
het land onder leiding van Piet 
Hulsbos. Inschrijven is mogelijk 
vanaf 1 november. Alle zangers 

zijn welkom! Gijs Boelen bege-
leidt op het orgel. De aanvang 
van het gratis concertje is 16.30 
uur, collecte na afloop.  

Opgeven om mee te zingen: 
carolsheemstede@gmail.com 

023-5288742. De kosten zijn 16,- 
euro, incl. 2x koffie of thee. Er 
komt een aantal midi-files be-
schikbaar. Muziek ophalen en 
betalen: zaterdag 23 november 
van 11.00 tot 14.00 uur op No-
bellaan 7 in Heemstede.

Soulmachine live in
de 1ste Aanleg

Heemstede - Op zaterdag 26 
oktober speelt een waanzinni-
ge soulformatie in Café de 1ste-

Aanleg. Met 2 dames en 8 he-
ren komt the soulmachine naar 
Heemstede. Soulmachine is een 
van de weinige bands in Neder-
land die alle soul- en funkhits 
nog speelt zoals ze in de jaren 
60, 70 en 80 gespeeld werden. 
De band speelt pure authentie-
ke soul en funk met krakers als 
Mustang Sally, I’m A Soulman, 
Feel Good en andere onvergete-
lijke hits van o.a. James Brown, 
Wilson Picket, Otis Redding, 
Sam & Dave en Tina Turner. Het 
is maar goed dat sinds septem-
ber het biljart is verwijderd uit de 
Aanleg want deze 10-koppige 

soulformatie bestaat uit zanger, 
twee zangeressen, slag/sologi-
taar, bas, drums, toetsen en een 
strakke blazerssectie bestaande 
uit twee saxen en trompet. Kort-
om: een professionele soulband 
die de Aanleg op z’n kop zet met 
vette funk en dampende soul.
Live muziek in de 1steAanleg is 
standaard op de laatste zater-
dag van de maand een (cover)
band met een dansbaar karakter. 
Daarnaast biedt de 1ste Aanleg 
op de 2e zondag van de maand 
podium aan akoestische duo’s, 
combo’s of kleine akoestische 
bands. De toegang is altijd gra-
tis. Zaterdag vanaf 21.00 uur, Ca-
fé de 1ste Aanleg, hoek Raadhuis-
straat/Kerklaan.

Barmedewerker 
en meer

Vrijwilligers 
Vacature

Top 3
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Heemstede - De kunstenaars 
die de eerste kunstbeurs van 
Heemstede in het voorjaar in 
de Pinksterkerk zo tot een suc-
ces maakten, exposeren dit na-
jaar tijdens de Kunstlijn Haar-
lem 2013. Zo heet die officieel, 
maar wij praten over de Kunstlijn 
Heemstede 2013 die nog wel on-
derdeel is van de Haarlemse or-
ganisatie, maar toch een eigen 
lijn volgt. Een Kunstlijn Heem-
stede 2013 met een Centrale Ex-
positie in de Burgerzaal van het 
Raadhuis, waar van de deelne-
mende Heemsteedse kunste-
naars werken zijn te zien. Als 
een voorproefje van wat u in de 
diverse eigen ateliers of cham-
bres d`amis kunt verwachten. Op 
een handige flyer is de kunstrou-
te gemakkelijk te volgen. Van de 
Glipperweg 94, waar in de Oude 
Meelfabriek Mariska Pisam, Mie-
ke Mostermans, Lucia Bezemer 
en Gonnie Niermna hun Atelier 
hebben, naar de Glipperdreef bij 
Jack Prins. Op de Valkenburglaan 
8 zit beeldhouwster Guusje Ha-
melynck. In de oude school aan 
de Voorweg 49 hebben Fernan-
de en Ger Daniels, Jacintha Rein-
des en Henk Koelemeijer onder-
dak. Op de Herenweg 96 in Cas-

ca exposeren  Leo Divendal, Wil-
lem Snitker en Jan Willem Post 
en postuum fotograaf Harm Bot-
man. Henk – Claire Loeffen houdt 
open huis op de Lorenzlaan 53. 
Albert Röllich exposeert in het 
raadhuis in de Merletzaal. In het 
Kunstbedrijf JUr Fortuin met an-
deren, op het Binnendoor 5 Ger-
lach van Beinum. Vera Brugge-
man op de Zandvoortselaan 107 
en Vera de Backker aan de Ble-
kersvaartweg 20. Charles Koop-
man op het J.M.Molenaerplein 7 , 
Ellen Wolff aan de Frans Listzlaan 
27 en Ria Peperkorn aan de Wag-
nerkade 21. Een aantal adressen 
waar u kunt zien dat in Heemste-
de kunstenaars werken en wo-
nen die interessant werk maken 
en de kunstlijn geeft Heemsteed-
se kunstenaars de gelegenheid 
om in Heemstede te exposeren. 
Albert Röllich en Jan Reinders 
gaven jaren hun beste krachten 
om dit evenement te organiseren. 
Het werd tijd om andere krach-
ten aan te spreken. Dus stuurde 
ze een mailtje naar alle kunste-
naars met de vraag wie zich ge-
roepen voelde om de organisa-
tie voort te zetten. Ook edelsmid 
Rosita van Wingerden-Haarsma 
ontving de mail. Net als Hanne-

Links Rosita van Wingerden en rechts Hanneke Prins.

“Beauty is in the eye of the beholder”
Expositie Gerlach van Beinum 
Heemstede – Van 26 oktober 
tot en met 3 november kun-
nen belangstellenden – in het 
kader van Kunstlijn - een kijk-
je nemen bij kunstenaar Ger-
lach van Beinum op de loca-
tie Binnendoor 5 van 12.00 tot 
17.00 uur. Gelach maakt kera-
miek en beelden. Meer over 
zijn werk vindt u op www.ger-
lachvanbeinum.nl.

Gerlach vertelt: “De laatste keer 
dat ik nieuw gedraaid werk pre-
senteerde was in 2004. Persoon-
lijke omstandigheden dwongen 
mij vervolgens tot het opzijzetten 
van de draaischijf, waarmee een 
periode van 30 jaar onverbidde-
lijk werd afgesloten. Ik ging op 
zoek naar een andere materi-
aalinterpretatie en creëerde ver-
schillende nieuwe collecties. Al-
len vonden zij uiteindelijk slechts 
een weg naar de rolemmer.

In 2009 ging een 40 jaar lang 
gekoesterde wens in vervulling. 
Bij Koninklijk Besluit werd mijn 
verzoek tot het aannemen van 
de familienaam van mijn moe-
der toegewezen. De naam Baas 
werd vervangen door Van Bei-
num.  In mijn ervaring werd hier-
mee een wezenlijke ontwikkeling 
in mijn creatieve proces in gang 
gezet.

En zodoende was daar ineens de 
lente van 2010. 
Wat al vanaf 1977 sluimerde, 

werd ineens met een schok tot 
leven gewekt.

Voorzichtig begon ik aan een 
nieuwe collectie. Eindelijk vond 
ik een intuïtieve wijze van wer-
ken. En de rolemmer: die bleef 
leeg...
Drie verschillende soorten por-
selein en vijf verschillende soor-
ten steengoed vormden het be-
gin van een creatieve ontdek-
kingsreis die zijn weerga in het 
atelier nooit eerder had gekend. 
Honderden glazuur- en materi-
aalproeven plus tientallen proef-
potjes kwamen in korte tijd uit 
de oven.
Langzaam begonnen de contou-
ren zichtbaar te worden van het 
door mij nog onverkende ver-
haal.
Eindelijk heb ik een intuïtieve 
wijze van werken weten te vin-
den: een manier van werken 
waarbij een vorm van pure po-
ezie de vrijheid krijgt, terwijl het 
evenwicht met een heldere orde 
niet uit het oog verloren wordt.

In mijn huidige werk is de asso-
ciatie met traditionele Aziatische 
keramiek evident. Ook in mijn 
eerdere gedraaide unica was dit 
al zichtbaar. De oplettende be-
schouwer zal echter opmerken 
dat ik mij door deze vorm van 
keramiek laat inspireren, maar er 
niet naar streef om haar te vol-
ledig over te nemen. Bepaalde 
aspecten van de Aziatische ke-

ramiek ontbreken in mijn werk, 
terwijl andere juist zijn uitver-
groot. Bovendien voeg ik aspec-
ten aan mijn werk toe die abso-
luut niet in deze sfeer thuisho-
ren.

In het voor mij nieuwe werk staat 
het materiaal nog steeds cen-
traal. Elk materiaal heeft een ei-
gen identiteit die onherroepelijk 
tot uiting zal komen in de ver-
schijningsvorm. De beeldtaal 
staat voor mij dan ook niet op de 
eerste plaats.
In deze tijd, waarin het individu 
centraal gepositioneerd is en al-
les lijkt te draaien om uiterlijkhe-
den, is dat waarschijnlijk vloe-
ken in de kerk. Zoals een goe-
de vriend het echter altijd zegt: 
Door de vorm wordt de inhoud 
zichtbaar.

Reminiscenties
Het niet meer kunnen maken 
van een collectie gedraaid werk 
is een realiteit die eigenlijk niet 
te verteren is. Zo af en toe kan ik 
de verleiding dan toch ook niet 
weerstaan om naar de draai-
schijf terug te keren. De kleine 
stukken die ik op zulke momen-
ten creëer, noem ik de Reminis-
centies. Ook in deze collectie zult 
u er een aantal aantreffen.

Fotografie
Ik kocht mijn eerste camera toen 
ik nog op de middelbare school 
zat. Fotografie heeft mij altijd ge-

boeid. Kort nadat ik de draai-
schijf opzij moest zetten, heb 
ik de camera weer opgepakt. 
Verschillende tentoonstellingen 
volgden. Naast de keramiek, zult 
u in deze tentoonstelling mijn 
Typy serie aantreffen: close-up 
fotografie van de memorietafels 
in de Grote Kerk in Haarlem.”

Porselein / unicum 2013.

‘Een periode 
Bleekersvaart’

Kunstlijn
bij Casca

in de Luifel
Heemstede - Sinds een aan-
tal jaar exposeren kunste-
naars bij Casca in de Luifel 
aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. De wanden in de foyer 
werken heel uitnodigend om 
kunst te exposeren. Het ten-
toonstellingsbeleid is in han-
den van kunstenaar Max Ko-
ning, beeldend kunstenaar in 
Overveen en teken- en schil-
derdocent bij Casca. Door 
zijn kennis en deskundigheid 
staat hij garant voor kwali-
teitstexposities. Hij zoekt de 
kunstenaars persoonlijk uit en 
nodigt ze uit om te exposeren. 
Die kwaliteit zal tot uiting ko-
men in de Kunstlijn die in no-
vember voor de tweede keer 
in de Luifel te zien zal zijn. 
De Kunstlijn in de Luifel heeft 
als titel ‘Een periode Bleekers-
vaart’ en toont werk van twee 
fotografen en 2 beeldend kun-
stenaars: Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Alle vier heb-
ben zij aan de Bleekersvaart 
gewerkt. Laatstgenoemde 
doet dat nog steeds. Deze lo-
catie was een broeinest van 
kunst, een periode van kruis-
bestuiving en van individuele 
ontwikkeling. Max Koning wil 
met deze expositie een stuk 
historie tot leven brengen. 
De opening is op donderdag 
31 oktober om 16.00 uur in de 
Luifel en zal verricht worden 
door Boudi van Vlijmen, ge-
meenteraadslid in Heemstede. 
Kunstlijn is het eerste week-
end van november: 1, 2 en 3 
november. 
De expositie is van donderdag 
31 oktober tot en met donder-
dag 19 december tijdens ope-
ningsuren van de Luifel.
Bertil Arends, oud-gemeente-
voorlichter van de gemeente 
Heemstede, is bereid gevon-
den een schriftelijke toelich-
ting voor de expositie te ma-
ken.
U vindt de Luifel aan de He-
renweg 96 in Heemstede.

ke Prins-Roozen, echtgenote van 
Jack Prins en als kunstliefheb-
ber van het eerste uur. Hanne-
ke is pas gepensioneerd als di-
recteur van de Jacobaschool en 
geniet hiervan intens, maar or-
ganiseren is ook zeer leuk en 
vooral als je er de tijd voor hebt 
en het is in de sfeer van kunst. 
Daarnaast kennen ze elkaar heel 
goed, het nieuwe team Kunst-
lijn 2013 staat klaar. Klaar voor 
de gesprekken met Joke Bree-
mouer van de Kunstlijn Haarlem, 
Coen Siegrest van de gemeente 
Heemstede, Wethouder Jur Bot-
ter, Max Koning van Casca, me-
dewerkers van de gemeente be-
treffende de Burgerzaal en met 
de deelnemende kunstenaars. 
Het `oude ` team van Albert en 
Jan werkt nog mee aan de orga-
nisatie van deze kunstlijn 2013, 
zij het dat er toch enkele veran-

deringen zijn. De opening is niet 
op de dag dat de Kunstlijn Haar-
lem opent, maar is op dinsdag 
29 oktober om 17.00 uur, door 
Joke Breemouer, directeur Haar-
lemse Kunstlijn waarna Jur Bot-
ter, wethouder cultuur, een kor-
te uitleg zal geven over welk cul-
tureel icoon hem heeft geraakt 
en waarom. Voor de muzikale 
omlijsting zorgt zangeres, com-
poniste en tekstschrijfster Fre-
die Kuiper. Beide dames van het 
nieuwe team Kunstlijn Heemste-
de 2013 vinden dat het een uit-
daging om er iets van te maken.
Ze vinden  het belangrijk dat ie-
dere gelegenheid aangepakt 
moet worden om kunst en cul-
tuur onder de aandacht te bren-
gen, benut  moet worden. Volg 
dus op 2 en 3 november de 
Kunstlijn 2013 in Heemstede.
Ton van den Brink 

Kunstlijn Heemstede 2013 
met nieuw elan





 
12   de Heemsteder  •  23 oktober 2013

PvdA Heemstede trekt de wijk in
Heemstede - De PvdA Heemstede heeft afgelo-
pen jaren al meerdere wijken bezocht, en dit keer 
ging een delegatie van raadsleden en bestuur naar 
de wijk rondom de Diepenbrocklaan. 

Elk bezoek kent een vast werkwijze. Gewoon aan-
bellen en vragen naar het wel en wee in de buurt 
en de gemeente en wat de politiek kan doen om 
het leven in de buurt en de gemeente te verbete-
ren. In totaal zijn zo’n 30 tal gesprekken gevoerd 
over uiteenlopende onderwerpen, in de buurt en 
de gemeente.

Veel bewoners van de straten rondom de Die-
penbrocklaan waren tevreden over de woonom-
geving. De huurhuizen van de woningbouwco-
operatie worden nu in de verf gezet, het is rus-
tig en groen, er is weinig doorgaand verkeer en 
veel mensen kennen elkaar. Toch waren er ook 
een aantal opmerkingen. De samenstelling van de 
buurt is wat eentonig (veel ouderen, alleenstaan-
den), de coöperatie zou kunnen bekijken hoe ook 
enkele kleine gezinnen gehuisvest kunnen wor-
den.  Daarnaast zijn er klachten over het beheer 
van het groen en over het verkeer:  een enkele 
te hoge, schaduwrijke boom, weinig tot geen re-
actie op meldingen, te weinig toezicht op het on-
derhoudswerk van Paswerk, meer overleg over het 
snoei- en onderhoudswerk zodat beter rekening 
gehouden kan worden met de wensen, te hard rij-
dend verkeer van en naar de Prinses Beatrixschool 
en enkele oneffenheden van de looppaden. En na-
tuurlijk haalden enkele bewoners de commotie 
aan in de buurt over het uitzetten van een asielge-
zin, maar gelukkig heeft de wethouder woord ge-
houden en hen bij terugkomst weer gehuisvest. 

Ook werd gevraagd naar de mening over de ge-
meente. Veel bewoners waren te spreken over de 
dienstverlening vanuit de gemeente, maar er wa-
ren ook een aantal kritische geluiden. Zo waren 
veel bewoners beducht voor het sluiten van het 

zwembad en de bibliotheek. Een aantal bewo-
ners uitten waardering voor de herinrichting van 
de Binnenweg, maar vonden de openslaande deu-
ren van de auto’s in de parkeervakken levensge-
vaarlijk voor de fietsers. Een enkele bewoner vond 
dat de gemeente het oor teveel laat hangen naar 
projectontwikkelaars, en suggereerde een pei-
ling te doen naar de mate van steun voor bijv. een 
nieuwe VOMAR. Ook was er kritiek over de warri-
ge verkeerssituatie rondom de Dekamarkt, en het 
ontbreken van handhaving daarbij. Tot slot waren 
er een aantal klachten over de lange wachttijden 
voor fietsers over de Dreef, en hadden vooral ou-
dere buurtbewoners moeite met de steeds verder 
gaande digitalisering van de dienstverlening van 
de gemeente en de welzijnsinstellingen.

De PvdA Heemstede zal alle reacties bundelen, en 
via de raadsleden actief onder de aandacht bren-
gen van het college.

INGEZONDEN

Heemstede - Heel verve-
lend, zo’n vastzittende slijm-
hoest. Het is vies, maakt je be-
nauwd en houdt je ook nog eens 
uit je slaap. Hoesten is overi-
gens wel heel nuttig. Het is na-
melijk een natuurlijke reactie 
van het lichaam om de luchtwe-
gen schoon te houden. Toch wil 
je tijdens een hoestbui maar één 
ding: de hoest stoppen. En dat is 
nu juist niet zo slim.
Vastzittende hoest gaat gepaard 
met kleverig taai slijm en wijst 
vaak op een luchtweginfectie of 
virus. Je kent het vast: snotver-
kouden, vastzittende rochels en 
de strijd die je moet leveren om 
in slaap te komen. Je bent niet 
de enige. A.Vogels grote hoest-
onderzoek toonde aan dat slecht 
slapen de meest hinderlijke 
klacht is bij vastzittende hoest. 
Maar liefst 85% van de Neder-
landers valt erdoor moeilijk in 
slaap. Niet zo gek, want hoest 
heeft de neiging om ’s nachts te 
verergeren. Waarom? De groot-
ste boosdoener is zwaartekracht. 
Als we gaan liggen, verzamelt 
slijm zich achter in de keel. Het 
lichaam reageert dan automa-

tisch door ons te laten hoesten. 

Stop de hoest niet…
Het enige wat je tijdens zo’n 
nachtelijke hoestbui wilt is: de 
hoest stoppen. Vaak grijpen we 
dan naar middelen die de hoest-
prikkel in de hersenen dempen. 
En ja, dan stopt de hoestreflex en 
kun je fijn slapen. Maar het los-
gekomen slijm wordt niet meer 
opgehoest en blijft in de lucht-
wegen achter. Niet zo slim: want 
het ophoesten van slijm is juist 
nodig om de luchtwegen weer 
schoon te maken.

…los het op!
Gebruik liever een hoestmiddel 
die de hoestprikkel in de keel 
dempt en het slijm dusdanig ver-
dunt dat je het makkelijk op kunt 
hoesten. Effectief en handig voor 
op je nachtkastje is de hoest-
spray van A.Vogel bij Vastzitten-
de hoest. Verlossing van het slijm 
is dan nog maar 1 spray away. 
Dat betekent: geen gedoe meer 
met plakkerige dopjes hoestsi-
roop of vervelende hoesttablet-
jes. Plus: alle ingrediënten zijn 
puur natuur en geven geen ge-

wenning. Kijk, zo kun je pas echt 
gerust gaan slapen.
De hoestspray van A.Vogel bij 
Vastzittende hoest(8,99) en ve-
le andere A.Vogel producten zijn 
verkrijgbaar bij apotheek Groe-
nendaal, Valkenburgerlaan 50 te 
Heemstede. Apotheek Groenen-
daal helpt u graag verder!

Apotheek Groenendaal helpt u graag verder
Hoesten is nuttig

Heemstede – U kunt in de mooie 
vaste bloemenkiosk van Han van 
Baekel aan het Van Ostadeplein 
6 terecht voor prachtige bloe-
men waar de allermooiste boe-
ketten van worden gemaakt. Of 
het nu regent of zonnig weer is, 
van bloemen knapt u altijd op! 
Kom eens langs en laat u ver-
rassen door de grote keuze aan 
kleurige snijbloemen. En… ont-
dek dat u via een spaarsysteem 
in aanmerking komt voor gra-
tis bloemen. U kunt sparen met 
een speciale klantenkaart, waar-
mee u punten verzamelt. Voor el-
ke euro ontvangt u 1 punt. Bij 
besteding van 25 euro spaart u 
dus gelijk 25 punten. Heeft u 100 

punten gespaard dan kunt u een 
gratis boeket komen halen ter 
waarde van 8,95 euro. De ge-
spaarde punten zijn niet inwis-
selbaar voor contant geld. Als u 
de pas aanvraagt (kosten: 3 eu-
ro) zet Han er voor u direct een 
punt op. Als u de pas weer inle-
vert, ontvangt u 2 euro. Tijdens 
de uitverkoop of andere acties 
ontvangt u geen punten en bij 
ruilen of geldteruggave op een 
andere manier worden punten 
verrekend. U kunt zelf uw saldo 
inzien op www.mijnspaar.nl.
Geweldig toch? Zet vaker een 
bloemetje in huis en spaar voor 
een gratis boeket. Informatie: 
06-21423623.

Gedenken op Westerveld
Begraafplaats & Crematorium Westerveld staat op zaterdag 2 no-
vember op een bijzondere manier stil bij de gedenkdag ‘Allerzie-
len’. Tussen 17.00 tot 19.30 uur is het gedenkpark sfeervol verlicht 
en wordt op verschillende manieren gelegenheid geboden over-
leden dierbaren te gedenken en een kaarsje te branden. De band 
‘Venice’ zal deze gedenkavond muzikaal opluisteren. Verschillen-
de muzikanten en koren zorgen daarnaast voor passende achter-
grondmuziek. 

Samen herdenken
Westerveld vindt het belangrijk om herinneringen levend te 
houden en nabestaanden te helpen de draad van het le-
ven weer op te pakken. Carla Bosua, directeur van Wester-
veld: “Er is een toenemende behoefte van mensen om hun dier- 
baren gezamenlijk te herdenken. Dat merkten wij bijvoorbeeld 
ook vorig jaar op 2 november toen er zo’n tweeduizend mensen 
naar Westerveld kwamen.” 

Live-uitzending
In het kader van een televisieprogramma van de RKK wordt op 
2 november vanaf Westerveld een live-uitzending verzorgd. Tij-
dens de uitzending (Nederland 2, 17.45 uur) geven presentato-
ren Wilfred Kemp en Hella van der Wijst een indruk van de manier 
waarop Nederland Allerzielen beleeft. Hella van der Wijst: “Waar 
je ook staat, op momenten van groot verdriet om een geliefde, 
komt kracht vaak uit de kleinste rituelen. Het ‘simpel’ aansteken 
van een kaarsje is zo’n ritueel. Zo is mijn eigen ervaring elk jaar 
opnieuw met Allerzielen.” 

Sparen voor gratis bloemen 
bij Han van Baekel

Vlnr: de raadsleden Johan Maas, en Joke Ruiten-
berg, en de (bestuurs)leden Coby Kroon en Jan 
Schonewille.
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Wie zijn jullie?
“Ik ben Ubbo Boellaard. Als fi-
nancieel vertrouwenspersoon 
bied ik diensten aan als de afwik-
keling van nalatenschap, het op-
maken van een testament, estate 
planning en het ordenen van pri-
vé administratie. Mijn werkplek 
is flexibel, omdat ik ben aange-
sloten bij De Daalse Lente met 
vestigingen in Haarlem, Bloe-
mendaal en in mijn woonplaats, 
Heemstede.”
Onze klanten komen bij ons,
omdat...
“Ik mijn werkzaamheden afstem 
op het individu, het is echt maat-
werk. Ik heb me tijdens mijn 
loopbaan onder meer verdiept in 
kredieten, vermogensbeheer en 
financieel advies aan particulie-
ren, met in het bijzonder erfrecht 
en schenkingsrecht. Al mijn er-
varingen zijn nu gebundeld in 
mijn eigen bedrijf. Het doel is 
mijn cliënten zo goed mogelijk in 
te lichten. De beslissingen liggen 
altijd bij de klant. Ik maak inzich-
telijk wat de mogelijkheden zijn 
om uit te kiezen. Ook voor de na-
bestaanden scheelt het ontzet-
tend veel als de noodzakelijke 
informatie na een overlijden net-
jes op een rijtje staat.”
De mooie kant van mijn vak
is: 
“Ik help ouderen om orde te 
scheppen in hun financiële ad-
ministratie. Ik bezoek de mensen 
thuis in hun eigen omgeving. De 
administratie blijft daar. Vaak is 
het overzicht bij de mensen zoek. 
Of het nu gaat om een nalaten-
schap, waarbij er soms een emo-
tionele blokkade is of om de fi-
nanciën. Ik ken cliënten die er 
slecht van sliepen. Als je dan een 
stukje rust kan creëren, vind ik 

Heemstede – Winkels en be-
drijven in Heemstede halen 
mooie cijfers bij het publiek. 
Ook staan ze voortdurend in 
rijtjes als: ‘De Beste winkel-
straat’ en ‘De Leukste win-
kel van Nederland’. Waar in 
veel dorpen en steden onder-
nemers noodgedwongen de 
deur moeten sluiten, lijkt het 
in Heemstede mee te vallen. 
Of niet soms? Hoe gaan ze 
om met de recessie die door 
de overheid inmiddels beti-
teld is als een economische 
crisis? De Heemsteder maakt 
nader kennis met enkele van 
hen en legt ze tien indringen-
de vragen voor.

DEZE WEEK:
FINANCIEEL

VERTROUWENS-
PERSOON

UBBO BOELLAARD

dat het mooiste wat je kan be-
reiken.”
Hoe wij omgaan met de
recessie...
“Na een dienstverband van 14 
jaar bij de AbnAmrobank werk 
ik sinds 2011 zelfstandig als fi-
nancieel vertrouwenspersoon. 
Als ik in een florissante econo-
mie was begonnen, was de start 
wellicht  wat simpeler geweest. 
Maar de recessie heeft geen in-
vloed op mijn bezigheden. De 
afwikkeling van een nalaten-
schap of het op orde brengen 
van de financiën voor mijn cliën-
ten moet gedaan worden. Het is 
mijn taak dat zo efficiënt moge-
lijk uit te voeren.”
Mijn dierbaarste bezit is...
“Mijn surfboard. Ik ben dol 
op surfen, in Nederland en in 
het buitenland. Wat dat betreft 
woon ik op de juiste plek, dicht 
bij de kust.”
De zomer van 2013 is voor
mij…..
“Een prima zomer! Het was 
prachtig weer en dat maakt 
mensen blij. Dus maakt het mij 
ook blij. Mijn klanten waren ook 
positief gestemd.”
Wat vind je van Heemstede?
“Zelf kom ik uit Amsterdam. 
Mijn vrouw en ik woonden met 
drie kinderen op de derde ver-
dieping. Op een bepaald mo-
ment werkt dat niet meer. Je 
hebt te maken met parkeerpro-
blemen enzovoort. De keus voor 
Heemstede was gauw gemaakt; 
de kust trekt mij als surfer na-
tuurlijk. Nu wonen we al acht 
jaar met veel plezier in Heem-
stede. Daarnaast is Zuid-Kenne-
merland  echt mijn werkgebied, 
mijn klanten komen voor een 
groot deel uit Haarlem, Heem-

stede, Aerdenhout en Bloemen-
daal.”
Ik heb bewondering voor:
“Het klinkt wellicht vreemd, 
maar ik heb best bewondering 
voor de stap die ik heb gezet 
naar het zelfstandig onderne-
merschap. Dat het contact met 
ouderen zo goed verloopt is toch 
een kunst. Je moet geduldig zijn, 
maar ook op het juiste moment 
gas kunnen geven. Mijn werk-
stijl is een combinatie van ver-
trouwen scheppen en op z’n tijd 
samen kunnen lachen. Maar 
ook alert zijn als actie nodig is.”
De economische crisis 
heeft wel opgeleverd dat...
“Dat er weer echt gewerkt moet 
worden. Er is een tijd geweest 
dat er heel veel geld werd ver-
dient, waarvan je je nu afvraagt 
of het niet te veel was voor de 
geleverde inspanning. Het is 
goed om je af te vragen waar het 
nu werkelijk om draait. Dat geldt 
zowel voor bedrijven als voor in-
dividuen. Als je ontslag krijgt, 
doet dat zeker even pijn, maar 
het kan ook tot nieuwe keuzes 
leiden. Je weet niet wat er ach-
ter een gesloten deur zit als je 
hem niet openmaakt. Wanneer 
je ertoe wordt gedwongen, kom 
je erachter.”
Ik zie voor ons in de
toekomst:
“Ik zie de toekomst voor mijn 
bedrijf zeer rooskleurig. Aan de 
diensten die ik verleen aan ou-
deren komt steeds meer behoef-
te. Daarvan ben ik overtuigd. Ik 
groei alleen maar. Niet alleen in 
mijn werk, maar ook als mens.”
Voor meer informatie:
www.ubboboellaard.com of
telefonisch: 06-12445501.
Mirjam Goossens

Ondernemen in Heemstede,
tien vragen voor...

Bekeuring voor 
16-jarigen die chillen: 90 euro
Vorige week kregen mijn zoon en een vriend een bekeuring op een 
plek waar ze aan het chillen waren en waar ze niet mochten zijn 
met de scooter. Ik snap normaal de regels wel maar dat een agent 
niet eerst een waarschuwing geeft, begrijp ik niet. Ze waren zich 
van geen kwaad bewust en de bekeuring van 90 euro staat in geen 
verhouding met de daad. Hoe moeten jongens van 16 zo’n groot 
bedrag betalen. Ze verdienen ongeveer 80 euro in de maand naast 
hun school en sport. Thuis geef je ook niet meteen een zware straf 
maar een waarschuwing. Zelfs een crimineel krijgt nog voorwaar-
delijk. Daarbij vraag ik me af waarom agenten wel overdag rond-
fietsen voor kleine overtredingen en niet ‘s nachts door de Indisch-
se buurt om die gasten die auto’s bekrassen en banden stukste-
ken, iets wat al weken aan de gang is, te betrappen. Vorige week 
is er een scooter bij ons uit de tuin gejat en de vermoedelijke da-
ders kwamen weg met het verhaal dat ze hem gevonden hadden. 
Jongens met een strafblad die al bekend zijn bij de jeugdrechter en 
die niet konden vertellen waar ze de scooter hadden gevonden, die 
met de bus uit Hoofddorp kwamen zonder te weten wat ze kwa-
men doen in Heemstede (scooter vinden waarschijnlijk) en die la-
ter na gefouilleerd te zijn geweest ook de papieren al in bezit ble-
ken te hebben. Voor we het wisten was de zaak gesloten, scooter 
totalloss verklaard en wij zaten met veel vragen en een hoop kos-
ten ons te verbazen over de gang van zaken. Wij denken dat daar 
geen geld voor is of dat de agenten daar geen zin in hebben. Van 
al dat bekeuringengeld mag je toch verwachten dat ze wel wat 
geld kunnen steken in onderzoek en nachtdienst. Het in stand hou-
den van de regels moet misschien een betere maatschappij maken 
maar het werkt op deze manier averechts. Het maakt van ons boze 
wraakzuchtige (in gedachten) mensen. Het maakt mijn zoon intens 
verdrietig en wanhopig en geeft geen vertrouwen in de toekomst. 
Waar doe je het allemaal voor. School, werk, altijd maar je gedra-
gen naar de regels van ouders om vervolgens steeds de pineut te 
zijn.  Natuurlijk is het aan ons ouders om hem hier mee om te laten 
gaan en uit te leggen dat de dieven slechter af  zijn dan wij en dat 
de politie zijn werk doet en helaas niet na kan denken over het feit 
dat er ook normale 16-jarige kinderen zijn die niet stelen en slopen. 
Eerst maar eens die bekeuring betalen en maar weer sparen voor 
een andere scooter, komt wel goed schatje, pfffffff.
Martina van der Linde, Heemstede.

INGEZONDEN

Heemstede - Home Instead Thuisservice, aanbieder van indivi-
duele, niet-medische thuisservice aan senioren, is vandaag van 
de Herenweg naar Cruquiusweg 1 verhuisd. In het nieuwe pand, 
dat tot eind jaren negentig dienst deed als politiebureau, zijn het 
Nederlandse hoofdkantoor van Home Instead Thuisservice en 
het pilotkantoor voor Zuid-Kennemerland gevestigd. Deze loca-
tie biedt de organisatie meer ruimte, ook voor de groei die zij in 
de nabije toekomst verwacht.
Sinds de oprichting van Home Instead Thuisservice in 2011 zijn 
naast het pilotkantoor in Zuid-Kennemerland ook franchiseves-
tigingen in Nijmegen en Zeist opgezet. Om de groeiende organi-
satie te ondersteunen heeft Home Instead Thuisservice extra me-
dewerkers aangetrokken. In 2017 wil de organisatie een landelij-
ke dekking hebben met 40 tot 50 franchisenemers.
Home Instead directeur Eric Kindt: “De vraag naar onze dienst-
verlening neemt toe. Mensen realiseren zich dat ze zelf het heft 
in handen kunnen nemen als het gaat om het verbeteren van hun 
kwaliteit van leven in de thuissituatie en handelen daar steeds 
meer naar. Steeds meer franchisenemers melden zich dan ook 
bij ons aan.”

Home Instead Thuisservice 
verhuist naar Cruquiusweg

Excel voor beginners
Heemstede - Excel is een re-
kenprogramma, waarmee u al-
lerlei eenvoudige maar ook heel 
ingewikkelde berekeningen kunt 
maken. Handig voor bijvoorbeeld 
meterstanden of een huishoud-
boekje. Aan de orde komen het 
opmaken van cellen en getallen, 

formules, koppelingen, basis-
functies en grafieken. Basisken-
nis van Windows is noodzakelijk.
De cursus start op donderdag 31 
oktober van 19.00 tot 22.00 uur 
en is bij Casca in de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede. Opge-
ven kan op werkdagen tussen 
9 en 12 uur: tel. 023-548 38 28 
kies 1.
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College presenteert voor 
2014 een sluitende begroting
Heemstede - Zonder geld aan de algemene reserves te onttrekken is de begroting voor 2014 in 
evenwicht. Door een stapje terug te doen in het voorzieningenniveau en het uitstellen van investe-
ringen zijn besparingen gevonden. Hierdoor worden de inwoners financieel niet veel zwaarder be-
last dan in 2013. Over de gehele linie is slechts de inflatiecorrectie van 2,2 % toegepast.

De bijdrage voor het rioleringsstelsel (Rioolheffing) wordt wel verhoogd met 6,6 %. De bedoeling 
van deze verhoging is een reservepot op te bouwen, zodat vanaf 2023 alle investeringen in het riool 
direct kunnen worden betaald. De vorming van dit fonds heeft tot gevolg dat de komende 10 jaar 
de rioolheffing jaarlijks met gemiddeld 8 euro stijgt. De regering is op het moment van het schrij-
ven van de begroting nog bezig bezuinigingen aan het parlement voor te leggen. De uitkomsten zijn 
daarbij ongewis zoals dagelijks in de media is te volgen. 

Het college kiest er dan ook niet voor om een meerjarenbegroting voor de jaren na 2014 op te stel-
len.
Reden is onder meer dat, naast de nog onbekende route van het kabinet, er in maart 2014 verkie-
zingen zijn voor de gemeenteraad. Hierdoor worden ingrepen in het voorzieningenniveau over de 
verkiezingen heen getild. Met enig lef had men al kunnen beginnen met het verder bezuinigen op 
wat niet kerntaken van de gemeente zijn. Zou men wel in 2014 maatregelen treffen om het toekom-
stige tekort voor te zijn, dan worden bezuinigingen over meerder jaren uitgesmeerd. De raad kon 
wel eens geheel anders van samenstelling worden waardoor de accenten in het beleid ook anders 
worden gelegd. Met de nu al bekende bezuinigingen vanuit het Rijk zal bij ongewijzigd beleid het 
tekort op de begroting in 2017 oplopen tot 2,3 miljoen euro. De nieuwe gekozen gemeenteraad zal 
dus tussen 2014 en 2017 dekking moeten vinden voor dit tekort.

Welke partij waar de accenten zal leggen zal duidelijk worden tijdens de verkiezingscampagne. Een 
campagne die binnenkort van start gaat en waarvoor de partijprogramma’s binnenkort beschikbaar 
komen. Voor 2014 worden de inkomsten en uitgaven begroot op 43,8 miljoen euro (2013 43,7 mil-
joen). Heemstede beschikt nog over ruim voldoende reserves en ook het weerstandsvermogen (in 
te zetten bij calamiteiten) is voldoende.

Ongeveer de helft van de inkomsten van Heemstede komt vanuit het Rijk. De burgers en bedrijven 
dragen door het betalen van lokale heffingen o.a. OZB ongeveer 30% bij aan de inkomsten van de 
gemeente. De resterende 20 % komt binnen via de opbrengst van beleggingen, huuropbrengst van 
gemeentelijk eigendommen en incidentele vergoedingen door het Rijk en Provincie. 
Eric van Westerloo

Verhoging parkeertarief van de baan

Begroting 2014 nader bekeken
Heemstede – Eric van Wester-
loo licht de begroting van 2014 
toe in twee delen. Per onderdeel 
van de begroting een overzicht 
van de belangrijkste wijzigingen, 
plannen en kosten. Hier volgt het 
eerste deel.

Bestuur en dienstverlening
Het aantal geboorten neemt 
in 2014 af maar er worden wel 
meer huwelijken gesloten. Het 
aantal verzoeken om uittreksels 
uit het bevolkingsregister neemt 
met 60% af, omdat een uittreksel 
niet meer nodig is bij inschrijving 
op een middelbare school. Met 
spreekt uit dat Heemstede zelf-
standig wil blijven. Het op onder-
delen samenwerken met omlig-
gende gemeenten wordt moge-
lijk uitgebreid. De komende ver-
kiezingen voor de Raad en Euro-
pa kosten de gemeente 102.000 
euro waarvan 20.000 euro wordt 
uitgegeven aan een verkiezings-

krant, stemwijzer en een verkie-
zingsdebat.

Openbare orde en veiligheid
Preventie bij het voorkomen van 
woninginbraken staat hoog op 
de veiligheidsagenda. Om een 
einde te maken aan de zoge-
naamde slooproutes, waarbij 
jongeren na het uitgaan in Haar-
lem en Zandvoort onderweg 
naar huis vernielingen aanrich-
ten, zal de politie extra surveille-
ren. Bij het aanvragen van hore-
ca- of speelautomatenhal wordt 
de wet Bibob strikt gehanteerd. 
Het aantal uren dat gemeentelijk 
controleurs op straat doorbren-
gen wordt niet verhoogd. Met 1,8 
miljoen euro is deze post op de 
begroting de op een na kleinste.

Verkeer, vervoer 
en waterstaat
De totale investering bij dit onder-
deel bedraagt 1,4 miljoen euro. 

Bij de vervanging van straatver-
lichting wordt uitgegaan van de 
laatste technische ontwikke-
lingen. De Kwakelbrug (Heem-
steedskanaal)  zal worden ver-
vangen voor een bedrag van 
180.000 euro. Het college gaat er 
vanuit dat Albert Heijn start met 
de bouw van een nieuwe super-
markt op de huidige locatie en 
daarbij een groot aantal extra 
parkeerplaatsen zal realiseren. 
Ook de Vomar kan vrijwel ze-
ker gaan bouwen aan een nieu-
we supermarkt waarbij ook extra 
parkeerplaatsen worden gege-
nereerd. Het parkeertarief blijft 
voorlopig 1,50 euro per uur. De 
voorgenomen verhoging per 1 
januari 2014 is van de baan we-
gens het nadelige effect voor de 
winkeliers. Het gemeentebestuur 
bereidt een herinrichtingsplan 
voor het Wilhelminaplein voor. 
De gemeente wil zich blijven in-
zetten voor de beoogde Duin-

polderweg. De verkeerslichten 
op de kruisingen Heemsteed-
se Dreef met de Cecar Franck-
laan en het Wipperplein wor-
den vervangen. Aan parkeer-
gelden hoopt men 725.000 euro 
op te halen. Trek hier de kosten 
(346.000) van de meters en de 
controle vanaf blijft er een netto 
opbrengst over van 379.000. 

Onderwijs, cultuur en sport
Van de 4.000 leerplichtige kinde-
ren verzuimen er nu ongeveer 60 
ongeoorloofd (extra vakantie). 
Dit wil het college tot nul terug-
brengen. Er wordt financiering 
gevraagd voor twee extra hang-
plekken voor jongen. De bud-
getsubsidie voor de bibliotheek 
wordt in 2014 met 55.000 euro 
gekort. Er gaat 18.000 euro meer 
naar de sport en 10.000 naar de 
beeldende kunsten. HBC krijgt, 
na goedkeuring door de raad, 
verlichting op een tweede veld. 
Aan de podiumprogrammering 

is taakstellende bezuiniging op-
gelegd van 29.000 euro. 

Werk en inkomen
De gemeente gaat zich blijvend 
actief inzetten om uitkeringsaf-
hankelijkheid terug te dringen. 
Met het ondersteunen van een 
aantrekkelijk vestigingsbeleid 
voor ondernemers hoopt men de 
werkgelegenheid te stimuleren. 
In 2014 zal er naar verwachting 
ruim een half miljoen euro extra 
aan bijstanduitkeringen worden 
verstrekt en loopt het totaal op 
tot bijna vier miljoen. Een groot 
deel van deze kosten worden 
door het rijk vergoed evenals de 
kosten voor participatie en re-in-
tegratie. Toch moet Heemstede 
op een totaal van 7,3 miljoen 1,7 
miljoen euro uit de eigen midde-
len betalen. 

Volgende week de overige on-
derdelen van de begroting.
Eric van Westerloo

Oppositie laat zich 
bijna buitenspel zetten
Heemstede - Een curieuze ver-
gadering van de commissie Mid-
delen, dat was het afgelopen 
donderdag zeker. Op de agenda 
stond de behandeling van de be-
groting voor 2014 en de meerja-
renbegroting 2015-2017. Er kon-
den technische vragen worden 
gesteld. Partijen hadden wei-
nig vragen die ook maar in de 
een richting van enige discus-
sie kwamen, laat staan tot be-
leidswijziging zouden leiden. Dit 
bracht Van Zon (D66) tot de uit-
spraak dat als iedereen het er 
toch mee eens was, had de aan-
gekondigde behandeling door 
de voltallige raad weinig zin. De 
begroting zou dan een hamer-
stuk zijn. De VVD sloot zich daar 
bij aan.
Het CDA, mede-coalitiepartij, 
hield zich op de vlakte en wilde 
wel vasthouden aan een plenaire 
behandeling. Had ook het CDA 
zich achter de D66/VVD opvat-
ting gesteld, dan was een verde-
re behandeling al helemaal nut-
teloos geweest. De oppositie-
partijen GroenLinks en de PvdA 
wilden de vergadering wel la-
ten doorgaan maar erg overtui-
gend klonk het allemaal niet. Sa-
belis (GL) vond het een onzinnig 
voorstel. Vuurwerk valt er dan 
ook niet te verwachten tijdens 
de raadsvergaderingen op 7 en 
8 november. De meeste partijen 
denken dat ze er op donderdag-
avond 7 november wel uit zou-
den zijn. De geplande vergade-
ring op vrijdag zou dan niet nodig 
zou zijn. Leenders (VVD) merk-
te terloops op dat de raadsleden 
wel iets anders te doen hadden, 
omdat zij vrij moeten nemen om 
de middagvergadering bij te wo-
nen. Aan het feit dat de raads-
leden een maandelijkse vergoe-
ding ontvangen om tenminste 
aanwezig te zijn bij vergaderin-
gen werd voorbijgegaan. Kenne-
lijk is de coalitie het zo eens met 

het college dat zij er nu nog voor 
spek en bonen bijzitten en zich-
zelf buitenspel zetten.
Van het zo geprezen dualisme 
blijft weinig over.

Het college krijgt haar begro-
tingsvoorstel op een zetel door 
de stemming. Wel presenteert zij 
op 22 oktober een lijst met mo-
gelijke bezuinigingen voor de 
periode na 2014.
Misschien leidt dat nog tot enige 
discussie, maar de meeste par-
tijen kijken wel uit om kort voor 
de verkiezingen (maart 2014) in-
grijpende bezuinigingsvoorstel-
len te doen. Met een te verwach-
ten tekort van 2,3 miljoen euro of 
meer in 2017 is ingrijpen nood-
zakelijk, maar electoraal een 
ramp. Van volksvertegenwoordi-
gers mag worden verwacht dat 
zij zich inzetten voor die onder-
werpen waarop hun kiezers de 
partij hebben gekozen. Kenne-
lijk voldoet de begroting aan al-
le wensen die de coalitiepartij-
en D66,CDA,VVD  tijdens de ver-
kiezingen van 2010 hebben ge-
formuleerd. De partijen met een 
vertegenwoordiger in het colle-
ge lijken tevreden te zijn met de 
begroting. Ze zijn niet bereid in 
2014 al maatregelen te treffen 
om het verwachte begrotingste-
kort na 2014 aan te pakken. Met 
een sluitende begroting, geen 
afbraak van de reserves en de 
lasten in de hand houden maakt 
de coalitie goede sier. Dat er na 
2014 flink wordt ingegrepen, is 
van later zorg. Eerst de zetels 
binnenhalen. Het is afwachten 
welke partij er opstaat en de be-
grotingsbehandeling nog enige 
inhoud geeft. Vooral nu lande-
lijk de zaak op scherp staat en 
het onvermogen van de politiek 
zo duidelijk aan het licht is ge-
komen opereert men ook lokaal 
voorzichtig.
Eric van Westerloo
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“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-
sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

DA Van der Schuit 
Jan van Goyenstraat 13 
Heemstede

“Wondermiddel voor spieren & gewrichten”
advertorial

Belgische wetenschap heeft een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chondroïtine. 
Dit heeft de krachtigste formule voor behoud 
en versterking van kraakbeen en gewrichten 
opgeleverd. De resultaten zijn verbluffend. Het 
product heet DexSil Forte. 

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel van 
kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud bindweef-
sel), Glucosamine (herstel kraakbeen) en Chondro-
itine (bescherming gewrichten) worden vaak afzon-
derlijk gebruikt, maar ze hebben nauwelijks effect bij 
afwezigheid van Silicium. Toevoeging van de kata-
lysator Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en effectief werken. 
Bovendien is DexSil Forte de eerste vloeibare for-
mule met de combinatie van MSM, Glucosamine en 
Chondroïtine, wat het tot de krachtigste formule in 

de strijd tegen pijnlijke spieren en gewrichten maakt. 
Binnen enkele dagen wordt al een eerste effect ge-
voeld en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn significant is ge-
reduceerd en u soepeler kunt bewegen. Geadviseerd 
gebruik is circa 2 maanden.

Vervolgens is het raadzaam om over te stappen op 
alleen DexSil Silicium, zodat klachten structureel 
voorkomen kunnen worden. DexSil Forte is ideaal bij 
gewrichtspijn, spierpijn, artritis, artrose, hernia’s en 
ontstekingen, en is verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

Advertorial
“Wondermiddel voor 
spieren & gewrichten”
Belgische wetenschap hee�  een doorbraak 
gerealiseerd in de strijd tegen pijnlijke spieren 
en gewrichten. Na jarenlang onderzoek is een 
koppeling gemaakt van de hoogste kwaliteit 
Silicium met MSM, Glucosamine en Chon-
droïtine. Dit hee�  de krachtigste formule 
voor behoud en versterking van kraakbeen 
en gewrichten opgeleverd. De resultaten zijn 
verblu� end. Het product heet DexSil Forte.

Silicium is essentieel voor het behoud en herstel 
van kraakbeen en gewrichten. MSM (behoud 
bindweefsel), Glucosamine (herstel kraakbeen) 
en Chondroïtine (bescherming gewrichten) 
worden vaak afzonderlijk gebruikt, maar 
ze hebben nauwelijks e� ect bij afwezigheid 
van Silicium. Toevoeging van de katalysator 
Silicium zorgt ervoor dat deze bestanddelen 
zeer snel worden opgenomen en e� ectief 

werken. Bovendien is DexSil Forte de eerste 
vloeibare formule met de combinatie van 
MSM, Glucosamine en Chondroïtine, wat het 
tot de krachtigste formule in de strijd tegen 
pijnlijke spieren en gewrichten maakt. Binnen 
enkele dagen wordt al een eerste e� ect gevoeld 
en na 3 weken is het herstel van de spieren en 
gewrichten al dusdanig dat de pijn signi� cant is 
gereduceerd en u soepeler kunt bewegen.

Geadviseerd gebruik is circa 2 maanden. 
Vervolgens is het raadzaam om over te stappen 
op alleen DexSil Silicium, zodat klachten 
structureel voorkomen kunnen worden. DexSil 
Forte is ideaal bij gewrichtspijn, spierpijn, 
artritis, artrose, hernia’s en ontstekingen, en is 
verkrijgbaar bij:

Etos Binnenhof, Amstelveen
Binnenhof 62A
Etos Rembrandthof, Amstelveen
Rembrandthof 51
Etos Badhoevedorp
Sloterweg 121

Voetbal op Heemsteeds gronden
HBC liet zich bijna verrassen 
door een zwak DIO
Heemstede - Op de ranglijst 
stond HBC een punt onder te-
genstander DIO. Gedurende 90 
minuten was daar niets van te 
merken. Sterker nog HBC was 
op alle fronten beter dan het on-
samenhangend spelende DIO. 
De club lijkt in een desolate 
toestand te verkeren, Het ont-
breekt de club aan een voorzit-
ter, secretaris en penningmees-
ter. Kennelijk beschikt het eerste 
team maar over een set kleding 
want reserve kleding was er niet. 
Bij uitwedstrijden dient de be-
zoeker zich aan te passen aan de 
tegenstander. Dat scheidsrech-
ter Van der Wilt beide teams in 
witte shirts liet spelen was ver-
bazend. HBC heeft in aanvaller 
Arno Dijkstra een prachtig wa-
pen hij is lang, kopt goed, heeft 
snelheid en kan iets met een bal. 

Na drieminuten wedstrijd kopte 
hij een vrije trap van Jonno Vrij al 
tussen de palen 1-0.
Nog binnen het kwartier zorgde 
Reijn Heems voor de 2-0, na en 
snelle aanval waarbij Jonno Vrij 
weer de beslissende voorzet gaf. 
DIO krabbelde wat op maar oog-
de ongeïnspireerd. Een aantal 
spelers lijkt te zwaar en het ont-
brak de ploeg in alle linies aan 
snelheid. DIO kwam na de 2-0 
iets beter in het spel. Een vol-
ley van Danny den Besten vloog 
rakelings over het HBC doel en 
een vreemd carambolerende bal 
werd door doelman Verhage ge-
stopt. HBC had vanmiddag één 
zwakke schakel op het midden-
veld. Ayhan Gargili was door zijn 
trainer in het team gezet om wat 
body te hebben tegenover het 
fysiek ingestelde DIO. Het ex-

Groenendaalboeken voor 
snelste Heemstedenaren
Heemstede – Een deel van 
het parcours van de Heem-
stede Loop, zondag aanstaan-
de, gaat door en langs wandel-
bos Groenendaal, dat in 1913 – 
dit jaar 100 jaar geleden - aan-
gekocht werd door de gemeen-
te Heemstede van de erven Van 
Merlen. Ter gelegenheid van de-
ze aankoop publiceerde de His-
torische Vereniging Heemste-

de-Bennebroek (HVHB) in mei 
het 240 pagina dikke, full colour 
boek ‘Groenendaal van buiten-
plaats tot wandelbos’ (winkel-
prijs 25 euro, leden HVHB beta-
len 20 euro). 
De Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek is in 
dit jubileumjaar partner van de 
Heemstedeloop en stelt voor de 
snelste deelnemers uit Heemste-

de in de drie categorieën Fami-
lyrun (1,5 km), 5 en 10 km een 
exemplaar van ‘Groenendaal 
van buitenplaats tot wandel-
bos’ beschikbaar. Het boek is er 
voor zowel de snelste man/jon-
gen als de snelste vrouw/meisje 
in de drie categorieën. Ook zijn 
er Heemsteedse basisscholen 
die meedoen aan de Familyrun 
Heemstede. Ook hier is er voor 
de snelste jongen of meisje die/
dat loopt voor een Heemsteed-
se basisschool een exemplaar. In 
totaal stelt de HVHB acht boe-
ken beschikbaar.

AZ toernooi voor jong 
voetbaltalent
Heemstede - Maandag 21 ok-
tober vond in Alkmaar een voet-
bal-toernooi plaats voor satel-
lietverenigingen van AZ. Bij HBC 
staat deze samenwerking in de 
steigers en als gevolg daarvan 
mocht de 1ste jaars E-selectie 
meedoen aan dit toernooi.
En dat was niet het enige, met 
een echte spelersbus, beschik-
baar gesteld door Van Nood Rei-
zen, werden de jongens en hun 
familieleden gebracht en ge-
haald. 
Het toernooi vond plaats op het 

jeugdtrainingscomplex van AZ in 
Alkmaar.
Vele talenten van diverse vereni-
gingen uit Noord Holland waren 
samen gekomen.  De eerste prijs 
ging niet mee naar Heemstede 
maar voor deze jongens van de 
E2 van HBC was het natuurlijk 
een dag om nooit te vergeten. Er 
werd verloren, er werd gewon-
nen en als laatste werd een be-
slissende penaltyreeks gewon-
nen.  Met opgeheven hoofden 
konden de mannen terug naar 
Heemstede.

Heemstede - We weten allemaal dat bewegen goed is voor een 
mens. Zeker als je iets ouder wordt!
Bij Praktijk Deen kun je dat bewegen leuker maken door dit op 
muziek te doen! De lessen, bewegen op muziek, worden gege-
ven door de zeer gedreven en ervaren Charlotte. Zij weet als 
geen ander wat het voor je bewegings apparaat betekend als je 
ouder wordt! Zij heeft zeer veel ervaring in het geven van dans-
lessen. Dans betekent voor haar een goede uitstraling maar voor-
al een goede houding. Zonder een juiste houding komen de be-
wegingen niet helemaal tot hun recht. Dit staat iedere les centraal.
Na een korte warmingup wordt er gewerkt aan een aantal dans 
combinaties. Ook het thema coördinatie staat iedere les centraal. 
Met deze oefeningen train je ook je hersenen, wat bij het ouder 
worden een must is.
Het doel van de lessen is: het losmaken van de spieren, het trai-
nen ervan, coördinatie en lenigheid. Maar vooral op een gezellige, 
prettige en veilige manier, gericht op de ouder wordende mens.
Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Praktijk Deen 
voor een gratis proefles.
Praktijk Deen vind je op de lokatie Spaarne Ziekenhuis Heem- 
stede en is telefonisch bereikbaar via 023-5285677.
E-mail: info@praktijkdeen.nl.

Bewegen op muziek
bij Praktijk Deen

periment is niet geslaagd. Hij 
komt vrijwel in alles te kort en 
zorgt meer voor onrust dan rust 
in het team. Kort na de rust werd 
hij dan ook vervangen door Red-
ski Bos die het team deed ople-
ven. Het stond intussen al wel 
2-2. Vlak voor de rust staakte 
de scheidsrechter de wedstrijd 
een paar minuten. Aanvoerder 
Mike Cats van HBC kreeg een 
vuistslag, iets wat de scheids-
rechter was ontgaan. Het daar-
opvolgende opstootje deed de 
scheidsrechter besluiten maar 
eens even te pauzeren. Hij her-
vatte het spel met een scheids-
rechtersbal die slim door DIO 
werd benut. Wesley Lamars trok 
de bal direct voor het doel waar-
na Zaatout voor de 2-1 zorgde.
Met een kopbal, na een vrije 
trap, kopte Marvin Ketting DIO 
kort na rust zelfs naar 2-2. On-
danks het goede spel van HBC 
en een twee nul voorsprong gaf 
men het uit handen. De ploeg 
van trainer Van der Waart rechtte 
de rug en nog geen drie minuten 
later zette Bos goed door en gaf 
Dijkstra een niet te missen kans 
3-2. Dijkstra beleefde helemaal 
een fijne middag toen hij ook 
voor de 4-2 tekende. DIO eindig-
de de wedstrijd met 9 man. Na 
een tweede gele kaart kon Den-
nis Mohringer vertrekken en ver-
liet Den besten met een blessu-
re het veld. De wissels waren ge-
bruikt bij DIO. HBC kon de laat-
ste tien minuten eenvoudig uit-
spelen. DIO zal het nog lastig 
krijgen in de vierde klasse. HBC 
kijkt omhoog en bij winst op SVIJ 
aanstaande zondag hebben zij 
de aansluiting met de top. 
Eric van Westerloo
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Woensdag 23 oktober
Grote rommelmarkt in 
Heemstede, sportcentrum 
Groenendaal, pal naast het 
zwembad. Met 125 kramen: 
kleding, boeken lp’s, curiosa, 
antiek en brocante. 9.30 - 16 
uur, toegang: 2,50 euro. Kin-
deren t/m 11 jaar (onder be-
geleiding) gratis toegang. In-
fo: organisatieburo MIKKI, 
0229-24 47 39 of 24 46 49. 
www.mikki.nl.

Kinderactiviteit in de 
Herfstvakantie op de bui-
tenplaats Leyduin, zoals 
van 13.30-15.30 uur ‘beleef-
middag’ op zoek naar de 
schatkist. Ga je mee? Dit 
programma is vooral geschikt 
voor kinderen in de leeftijd 
van 5 tot 8 jaar. Kosten: 7,50, 
Beschermers 5,-. Ouder(s) 
gaan gratis mee.
Aanmelden noodzakelijk via 
www.gaatumee.nl.  Info: 088-
0064455 (tijdens kantoor-
uren).
Parkeerterrein van Leyduin 
is te vinden aan de Manpad-
slaan 1, 2114 BJ Vogelenzang.

Open avond Vrijmetse-
laarsloge Vicit Vim Virtus, 
oudste loge in Haarlem. 
Thema ‘vrijmetselarij: een ver-
rassende actuele kijk op per-
soonlijke ontwikkeling’. Aan-
vang: 20u. Belangstellenden 
hartelijk welkom, opgave via 
info.loge024@vrijmetselarij.nl 
of  06-22608229.

Maria liederen samen-
zang in en rondom Antonius 
en Pauluskerk, Aerdenhout, 
Sparrenlaan 9. O.l.v. Max Ko-
ning. Aanvang: 19.30 uur.

Woensdag 23 oktober 
t/m maandag 28 oktober
Maria van Os exposeert in 
De Luifel. Haar inspiratie-
bron is het landschap, de ho-
rizontale en verticale lijnen.
Met diverse materialen (o.a. 
marmerslijpsel, lood, pas-
telkrijt) maakt zij haar schil-
derijen. Te zien op de Heren-
weg 96 in Heemstede.

Woensdag 23 oktober 
t/m donderdag 31 oktober
Oktober = Kindermaand in 
Haarlem, een uitgebreid pro-

gramma is te vinden op www.
haarlem.nl.

Expositie Miek Otto bij 
Prins Kunstcentrum. Op de-
ze verkooptentoonstelling to-
nen wij een selectie uit het 
uitgebreide oeuvre van Miek 
Otto (1918-2011). Openings-
tijden: dinsdag tot en met vrij-
dag van 10.00 tot 17.00. Op 
zaterdag van 10.00 tot 16.00. 
Turfmarkt 26 Haarlem. De ex-
positie duurt tot 30 oktober. 
www.prinskunst.nl

Woensdag 23 oktober 
t/m dinsdag 5 november

Schilderijen van Jan Dirc-
ke Smit in het gemeentehuis 
van Bennebroek. 

Woensdag 23 oktober 
t/m donderdag 6 november
Tentoonstelling ‘Diep in het 
Bos’ in de Janskerk, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Hollands Archief op de Jans-
straat 40 in Haarlem.

Woensdag 23 oktober 
t/m zondag 24 november
Tentoonstelling ‘Al dressed 
up and nowhere to go’ in 
Kunstfort Vijfhuizen. Ope-
ningstijden: woensdag, zater-
dag en zondag van 13-17u. 
Zondag tussen 14-16u. Gratis 
rondleidingen. Werk van beel-
dend kunstenaar Ans van der 
Vleuten en geluidskunstenaar 
Paul van Leur. Onderwerpen: 
Strijders van de oorlog in Li-
beria, bizarre combinatie van 
carnaval en oorlog. Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. 023-5589013. 
Www.kunstfort.nl.

Woensdag 23oktober
t/m dinsdag 14 januari

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

Woensdag 23 oktober
t/m zondag 30 maart

Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Donderdag 24 oktober
Creatief Café bij restau-
rant Grut & Groot, Raad-
huisstraat 62. Kinderen kun-
nen kennismaken met cre-
atieve vaardigheden olv Iris 
Kruiderink en Dymphna Lip-
pes Van 10.00 tot 12.00 uur en 
van 15.00 tot 17.00 uur kun-
nen kinderen, binnen de loca-
tie van Grut & Groot, zich cre-
atieve technieken eigen ma-
ken. Na de herfstvakantie ie-
dere dinsdagmiddag vanaf 
15.00 tot ca. 17.00 uur. Kosten: 
2,50 met gezond tussendoor-
tje en wat te drinken. Meer 
informatie ‘Creatief Café’: 06-
48761277 of onscreatiefcafe@
gmail.com of volg hen op fa-
cebook en twitter. 

Donderdag 24 oktober 
t/m zondag 10 november
Illusie en Werkelijkheid in 
Waagexpositie. Het Kunst-
lijnthema van dit jaar (‘Tus-

sen Illusie en Werkelijkheid’) 
heeft een 16-tal leden van 
de kunstenaarsvereninging 
KZOD duidelijk geïnspireerd. 
De fraaie expositieruimte op 
de 1e verdieping van de Waag 
aan het Spaarne is ter ge-
legenheid van de jaarlijkse 
kunstmanifestatie omgeto-
verd tot een kleurrijk geheel. 
Exposanten onder meer Lucia 
Bezemer, Henk-Claire Loef-
fen en Connie Vlasveld. Ope-
ningstijden: donderdag t/m 
zondag van 13-17u. Geduren-
de het Kunstlijnweekend is de 
Waag geopend vanaf 11.00 
uur. De feestelijke opening 
vindt plaats op zondag 27 ok-
tober om 16.00 uur waar-
bij Willemien Spook en Arjan 
Bosch voordragen uit eigen 
werk, werk dat uiteraard ge-
heel geïnspireerd is door het 
thema Illusie en Werkelijk-
heid. Zie ook www.kzod.nl en 
www.kunstlijnhaarlem.nl.  

Vrijdag 25 oktober
Vocaal ensemble Sola Re 
Sonare zingt onder de titel 
‘Drank en Devotie’ de Sechs 
geistliche Lieder van Wolf, 
Marialiederen van Brahms, 
Mariamotetten van Despres 
en geestverruimende liede-
ren uit 16e, 17e en 20e eeuw. 
15.00 uur. Sint Bavokerk, 
Heemstede.

Vrijdag 25 en
zaterdag 26 oktober
Toneelvereniging Perspek-
tief uit Haarlem speelt 
‘Zondagskinderen’, tragiko-
medie. Twee bewoners van 
een verzorgingstehuis heb-
ben elkaar gevonden in hun 
strijd tegen het ouder worden. 
Hierbij gooien de twee man-
nen hun sterkste wapen in de 
strijd: humor!
Theater De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Kaarten 
10,00 via www.toneelgroep-
perspektief.nl of 0634 922 518 
(tot 21.00 uur).

Zaterdag 26 oktober

Navarra String Quartet in 
Museum de Cruquius. Strijk-
kwartet met Engelse en Ne-
derlandse musici, bestaan-
de uit Magnus Johnston (vi-
ool), Marije Johnston(viool), 
Nathaniel Boyd (cello) en Si-
mone van der Giessen (altvi-
ool). O.a strijkkwartet op. 44 
van Mendelsohn en Cypres-
ses van Dvorak. Aanvang: 
20.15 uur.
Kaarten 21,-verkrijgbaar 
www.CruquiusConcerten.nl.

Biologische boerderijmarkt 
van 10.00-16.00 uur op de 
Dinkelhoeve, Herenweg 61 te 
Heemstede. Proeven, snuffe-
len en kopen. Barn sale met 

vele kramen, smulhoek en 
spelletjes voor de kinderen. 
Of kom langs voor een praatje 
over de melk en het bedrijf.

Soulmachine live in café
de 1e Aanleg, hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan. Aanvang: 
21.00 uur. Alle soul- en funk-
hits zoals ze in de jaren 60 
t/m 80 werden gespeeld. Toe-
gang gratis. 

Zaterdag 26 oktober 
t/m zondag 3 november 
Expositie keramiek en 
beeld van Gerlach van Bei-
num. Binnendoor 5 van 12.00 
tot 17.00 uur. Meer over zijn 
werk vindt u op www.ger-
lachvanbeinum.nl 

Zondag 27 oktober 
Lezing en muziek op Ley-
duin van 13.30-15.30 uur. 
Leo Samama is musico-
loog, componist, auteur en 
artistiek leider. Hij geeft 
een lezing van 45 minuten 
over muziekgeschiedenis. 
Aansluitend verzorgt het Aris-
to strijkkwartet een kort con-
cert dat aansluit op de lezing.
Kijk op www.gaatumee.nl 
voor meer informatie.
Locatie: Manpadslaan 1,
Vogelenzang.

Excursie landgoed Woest-
duin, 14.00-15.30 uur. U hoort 
van alles over op welke ma-
nier bewoners een bijzonde-
re plek maakten van dit land-
goed en omgeving. Bekend 
geworden om zijn paarden-
renbaan. Vertrek vanaf het 
parkeerterrein de Kakelye 
bij Vogelenzang. Aanmelden 
noodzakelijk via www.gaatu-
mee.nl  / 088-0064455 (tij-
dens kantooruren). Kosten: 
6,50, Beschermers 3,50.
Kinderen tot 12 jaar mogen 
gratis mee.

Dinsdag 29 oktober
t/m 26 november

Expositie ‘Roodkapje ont-
moet de 7 hoofdzonden’ 
van kunstenares Trude Hol, 
te zien in de bibliotheek van 
Heemstede, Julianaplein. Tij-
dens openingsuren te bezich-
tigen, toegang gratis. Zie ook: 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl’

AgendA



.00

Woensdag 30 oktober

Op 18 oktober presenteert het 
Stedelijk Museum Amster-
dam Kazimir Malevich en de 
Russische avant-garde, met 
een selectie uit de Khardzhi-
ev- en Costakis collecties. Op 
woensdag 30 oktober geeft 
Bart Rutten, conservator 
Stedelijk Museum Amster-
dam, een toelichting op 
deze tentoonstelling in het 
Oude Slot in Heemstede.
Voor de AVRO presenteert 
Rutten het item 4 Art in het 
programma Kunstuur en voor 
de Volkskrant schrijft hij een 
maandelijkse column over 
een belangrijk kunstwerk.
Aanvang lezing in het Oude 
Slot: 20.15 uur; entree:  17,00
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Muzikale Bingo bij Sint Ja-
cob in de Hout. Aanvang 
14.30 uur, zaal open vanaf 
14.00 uur. Toegang: 5,00. Deze 
Muzikale Bingo wordt gepre-
senteerd door Kees Bos. Leu-
ke prijsjes winnen en meezin-
gen. Buurtbewoners samen 
met cliënten. Woonzorgcen-
trum Sint Jacob in de Hout 
bevindt zich aan de Zuider-
houtlaan 1 in Haarlem. Aan-
melden vooraf: telefoon 023 - 
8927900 (receptie Sint Jacob 
in de Hout).

Thema-avond met onde-
werp autisme en verstan-
delijke handicap. Kinderen 
en volwassenen met autisme 
en daarbij nog een verstande-
lijke handicap en hun naasten 
en begeleiders krijgen te ma-
ken met veel uitdagingen. Het 
Autisme Info Centrum (AIC) 
Haarlem en omstreken orga-
niseert daarom een thema-
avond over dit onderwerp van 
19.45 - 21.30 uur in het ge-
bouw van MEE, Richard Hol-
kade 2 in Haarlem. Toegang 
gratis na aanmelding op 
aichaarlem@hotmail.com. 

Donderdag 31 oktober 
Netwerkevent voor werk-
zoekenden van 45+ van 
13.00 tot 17.30 uur in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
Aanmelden kan tot 15 oktober: 
www.hetisnetwerken.nu.
Met rondetafelgesprekken met 

arbeidsmarktexperts, werkge-
vers en werkzoekenden over 
de nieuwe arbeidsmarkt. Bo-
vendien workshops en het 
coachcafé. Geen deelname-
kosten. 

‘Verlicht en Verlost’, lezing 
door Annemiek Schrijver, 
bekend van TV-program-
ma ‘Het Vermoeden’. Zij 
komt vertellen over haar boek 
dat ze schreef met filosoof 
Hein Stufkens over het boed-
dhisme. Avond in de Pauwe-
hof, Wilhelminaplein Heem-
stede. Toegang: 5,-. Aanvang: 
20u. Georganiseerd door PKN 
Heemstede.

Donder dag 31 oktober 
t/m zaterdag 2 november
Opening Roze Kunstlijn op 
31 oktober om 19.00 uur in 
het Zandvoorts museum. De 
Roze Kunstlijn is een groots 
creatief en spetterend evene-
ment voor kunstenaars en ar-
tiesten. Ontstaan uit een ini-
tiatief van Haarlem Roze Stad 
2012 als onderdeel van de 
Kunstlijn Haarlem. Een idee om 
eenmalig het publiek te trak-
teren op een combinatie van 
theater, dans, muziek, schilde-
rijen, foto’s, keramiek en nog 
veel meer van professione-
le kunstenaars en artiesten. 
Locaties: Haarlem, De Grei-
ner, Voorhelmstraat 23-25 en 
Zandvoort, Zandvoorts muse-
um, Swaluestraat 1.

Donderdag 31 oktober
t/m donderdag 19 december
‘Een periode Bleekersvaart’, 
expositie in de Luifel, aan de 
wanden van de foyer. Werk van 
fotografen en beeldend kun-
stenaars Harm Botman, Leo 
Divendal, Jan Willem Post en 
Willem Snitker. Tijdens ope-
ningsuren van de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.
 
Vrijdag 1 november 
Trefpuntcafé, Akonieten-
plein 1 Bennebroek met dit-
maal gastspreker Jan Mok-
kenstorm, psychiater en di-
recteur behandelzaken bij 
GGZ-inGeest.
Hij behandelt het thema ‘Voor-
kom zelfmoord, praat erover!’ 
Deuren open om 20.00 uur; 
aanvang 20.30 uur. Toegang 
gratis.

Cabaret ‘Niet Schieten’ in 
theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Aanv. 20.15u. 
kijk ook op www.nietschie-
ten.nl / www.theaterdeluifel.
nl Kaartverkoop van maan-
dag t/m donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur, op vrijdag van 
9.00 tot 13.00 uur en 45 minu-
ten voor aanvang aan de kassa 
van de Luifel.  U kunt ook tele-
fonisch reserveren via 023 548 
38 28 kies 1.

Vrijdag 1 november 
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfilis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi-
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Zaterdag 2 november

Natuurwerkdag. Jong en oud 
kan werken aan het behoud 
en herstel van natuur en land-
schap. Het is eigenlijk een op-
knapbeurt van het landschap. 
Leef je uit in de natuur! In park 
Meermond (Heemstede) kun 
je wilgen knotten. Meld je aan 
via www.natuurwerkdag.nl en 
kom ook!

De Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein is het podi-
um voor een unieke en ui-
terst sfeervolle muziekma-
nifestatie. Simeon ten Holts 
luid bejubelde compositie 
Canto Ostinato wordt dan 

uitgevoerd door de pianis-
ten Tomoko Mukaiyama en 
Gerard Bouwhuis. Onder-
deel van hun ‘performance’ is 
een ingenieuze lichtinstalla-
tie waaraan het publiek een 
bijdrage kan leveren door zelf 
een lamp mee te nemen naar 
de Oude Kerk. Aanvang: 20.15 
uur; entree: 21,50. Kaartver-
koop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Zaterdag 2 en
zondag 3 november
Kunstlijn Heemstede, bei-
de  dagen van 11.00-17.00 uur. 
Opening op dinsdag 29 okto-
ber, 17.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis van Heem-
stede. Eventueel info: kunstlijn-
heemstede@gmail.com.

Zondag 3 november

Haarlems Jazzkoor treedt 
op met het Walter Mooij 
Jazz Trio in theater Vreden-
burg, Van Oldenbarnevetlaan 
17, Haarlem. Aanvang: 14u. 
Het programma bevat nieuwe 
nummers en ‘gouwe ouwen’ 
Informatie/reserveren kaar-
ten: w.christiaanse@planet.nl.

Het Heemsteedse gemengd 
koor Encore treedt op in de 
Lutherse Kerk, Witte Heren-
straat 22 Haarlem.
Met muziek van Engelands 
grootste componist Purcell, 
en tijdgenoten vult het Heem-
steedse koor het eerste deel 
van haar concert. Na de pauze 
volgt een keuze uit het lichte-
re, zeer gevarieerde repertoire. 
Solist is sopraan Astrid Lam-
mers en op orgel/piano Dirk 
Out. Aanvang: 14.30 uur. Kaar-
ten 7,50 euro via m.willing@in-
ter.nl.net. Zie ook www.koor-
encore.nl.

Lezing in de Bibliotheek 
‘Godfried Bomans’ werk en 
leven in zíjn Haarlem door 
schrijver, Godfried Bom-
ans-fan en -kenner Maurits 
Koelewijn van 13.30 tot 15.00 
uur. Locatie: Bibliotheek Haar-
lem Centrum, Gasthuisstraat 
32 te Haarlem. Toegang: 5,- of 
7,50 voor niet-leden.
Maurits Koelewijn (1981) ver-
telt aan de hand van beeldma-
teriaal over de klassieker Erik 
of het klein insectenboek en 
over Bomans zelf, zijn invloe-
den, erfenis en zijn voormalige 
woonplaats Haarlem.
Info www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl.

Maandag 4 november
Film ‘Amour’, om 19.30 uur, 
Remonstrantse Kerk, ingang 
Oranjekade 1, entrée voor le-
den 3, niet-leden 5, met nage-
sprek. ‘Amour’ gaat over een 
ouder echtpaar. Anne krijgt 

een infarct, George verzorgt 
haar, maar kan niet voorkomen 
dat ze verder van hem weg-
glijdt. Voor info zie www.re-
monstranten.org/haarlem.

Donderdag 7 november 
Parkinsoncafé met voor-
dracht neuroloog A. Munts 
van het Kennemer Gasthuis. 
U kunt vragen stellen. Loca-
tie: ontmoetingsruimte van de 
Parochiekerk, Moeder van de 
Verlosser, Professor Eijkman-
laan 48 te Haarlem. Tijd: 14.00 
tot 17.00 uur.
Info: Wil de Rijke 023-5270927.

Vrijdag 8 november
Muziekavond door Stich-
ting Bloemendaal Initiatief 
in Trefpunt Bennebroek met 
Heemsteedse pianist, Jaap 
Stork en vocaal ensemble 
Haerlemsche Heeren. Loca-
tie: Akonietenplein 1. Aanvang: 
20.00 uur. Kaarten aan de zaal 
à 10,-.

Zaterdag 9 november
Dance4Brasil, een gezellig 
dansfeest voor 30+ waar-
van de opbrengst (entree: 
25 euro) ten goede komt 
aan kansarme kinderen in 
Brazilië. Zie: www.compassi-
on.nl/ylona Feest met DJ Ro-
bert Hoogduin, in RCH-kanti-
ne, Sportparklaan Heemstede. 
Kaarten via: Ylona.Dijkstra@
hotmail.com.

Oratoriumkoor Kennemer-
land zingt  ‘Die Schöpfung’ 
van Joseph Haydn. Het koor 
staat onder leiding van dirigent 
Annelies Smit, het wordt deze 
avond begeleid door Het Pro-
menade Orkest en drie profes-
sionele solisten zullen hun me-
dewerking verlenen. Aanvang: 
20.15 uur in de Philharmonie te 
Haarlem, Lange Begijnestraat 
11, toegang: 30,--. Kaarten zijn 
aan de kassa verkrijgbaar.
Info: www.koor-kennemerland.
nl/kooragenda.htm.

Zaterdag 9 en
zondag 10 november
Hobbyfestival in de Van 
Zantenhal, IJweg 1415. 
Nieuw-Vennep (Getse-
woud-Noord). Zo’n 125 
marktkramen binnen! Goed 
gevuld met al het materiaal 
voor uw creatieve hobby. Bei-
de dagen van 10.30 tot 16.30 
uur. Entree volw. 6,- en kinde-
ren tot 12 jaar gratis toegang, 
onder geleide. Inlichtingen:
Heins & Hobby’s, Gaffelwei-
de 24, Nieuwegein, tel. 030-
7370855, e-mail: info@heins-
hobbys.nl, www.hobbyfesti-
val.nl.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 23 oktober 2013

In deze uitgave:
- Nomineer een vrijwilliger
- Opening kunstlijn

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad 

31 oktober

Is uw dak niet geschikt voor zonnepanelen? 
Dan is er nu een oplossing: u kunt 
zonnepanelen plaatsen op daken van 
de gemeente Heemstede. Zo kunt u toch 
profiteren van de opbrengsten van zonne-
energie en bijdragen aan duurzame 
energieopwekking.

De gemeente Heemstede heeft afspraken gemaakt 
met de coöperatie Zon op Nederland, die hiervoor 
een formule heeft ontwikkeld. Op daken van 
gemeentelijke gebouwen is ruimte zodat u kunt 

meedoen met meerdere panelen. 
- Bosboom Toussaintlaan 18 (Oude muziekschool)
- Van der Waalslaan 33 (Gymzaal) 
- Overboslaan 28 (Vroegere Bronstee MAVO), deze 

is bijna gevuld en de coöperatie is in oprichting. 

U kunt zich digitaal inschrijven via 
www.zonopheemstede.nl.

Natuurwerkdagen Heemstede
Op zaterdag 2 november vindt alweer de 13e 
landelijke Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 
400 locaties in Nederland kunt u als vrijwilliger 
bomen zagen, houtwallen afzetten en wilgen 
knotten om het landschap te onderhouden. 
In Heemstede kunt u zowel op vrijdag 1 
november als zaterdag 2 november aan de 
slag!

Park Meermond
Dit nog relatief onbekende pareltje tussen Spaarne 
en Ringvaart is een openbare natuurspeelplaats. 
Er is een speelbos met speeltoestellen, een 
picknickterrein dat grenst aan de bloemenweide 
en een educatief duurzaamheidspad. U kunt op 
Meermond terecht op vrijdag 1 november. 

Wandelbos Groenendaal
Dit jaar bestaat het Wandelbos Groenendaal 100 
jaar. Het Wandelbos is een prachtig oud loofbos, 
afgewisseld met open delen. Bij het beheer is veel 
aandacht besteed aan de hoge natuurwaarden. 
Op zaterdag 2 november kunt u meehelpen met 
snoeien en dunnen in het Engelse bos. Dit is het 
bosgedeelte tussen de kinderboerderij, Bosbeeklaan 
en Glipper Dreef.

Doet u met ons mee?
Kijk voor meer informatie over de werkzaamheden 
op www.natuurwerkdag.nl. Ga naar ‘meedoen’ en 
zoek naar locatie ‘Park Meermond’ of ‘Wandelbos 
Groenendaal’.

Inloopochtend burgemeester 1 november 
Inwoners van Heemstede worden van harte 
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 
inloopochtend langs te komen bij burgemeester 
Marianne Heeremans. De inloopochtend vindt 
plaats op vrijdag 1 november van 10.00 tot 12.00 
uur. U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om 
van gedachten te wisselen met de burgemeester 
over ontwikkelingen in Heemstede.

Maak gebruik van zonne-energie



Let op! Controle op 
fietsen over de markt
Elke woensdag vindt de weekmarkt plaats op 
de Valkenburgerlaan tussen Raadhuisplein 
en Valkenburgerplein. De straat is daarvoor 
afgesloten voor doorgaand verkeer van 6.00 
tot 18.00 uur. Het is dan niet toegestaan om te 
fietsen op of achter de markt. Tijdens controles 
begin oktober hebben Buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van bureau 
Handhaving een aantal marktbezoekers 
gewaarschuwd dat fietsen niet is toegestaan 
op de markt.
 
Bij een volgende controleactie wordt niet meer 
gewaarschuwd: de boete bij een overtreding is 
maximaal € 45. Plaats uw (bak- en brom-) fiets 
daarom aan één van beide uiteinden van de 
markt. Hier is voldoende parkeergelegenheid.

Opening Kunstlijn Heemstede
Dinsdag 29 oktober 17.00 uur
In de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 in Heemstede vindt op 
dinsdag 29 oktober om 17.00 uur de officiële 
opening van de Kunstlijn Heemstede plaats. 
U bent vanaf 16.45 uur van harte welkom. 

Vanaf dinsdag 29 oktober zullen werken van 
de deelnemende Heemsteedse kunstenaars te 

bewonderen zijn. Deze Centrale Expositie geeft een 
beeld van het werk dat zij in hun eigen atelier, een 
chambre d’amis of in een galerie tonen. 
De expositie is te bezichtigen tijdens het 
Kunstlijnweekend op zaterdag 2 en zondag 
3 november van 11.00 tot 17.00 uur en tijdens 
openingstijden van het raadhuis tot en met 
donderdag 28 november 2013. 

Nomineer een vrijwilliger! 
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor alle Heemsteedse vrijwilligers als 
waardering voor hun enthousiasme en inzet! 
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2013 bekend 
gemaakt. Thema dit jaar is ‘De Onmisbare 
Vrijwilliger’. 

In Heemstede zijn duizenden vrijwilligers op veel 
verschillende manieren actief. Hun inzet is van groot 

belang voor de Heemsteedse samenleving. Talloze 
Heemsteedse organisaties draaien op de inzet van 
deze onmisbare vrijwilligers. 

Kent u binnen uw organisatie een onmisbare 
Heemsteedse vrijwilliger? Nomineer hem of 
haar tot maandag 4 november voor de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2013 via 
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Eerelmanstraat 12 het kappen van 1 taxus 

wabonummer 7730, ontvangen 4 oktober 2013. 
- Landzichtlaan 11 het kappen van 1 spar 

wabonummer 7856, ontvangen 9 oktober 2013. 
- Binnenweg 162 het kappen van 1 es 

wabonummer 7861, ontvangen 10 oktober 2013. 
- Glipperweg 9 het verbouwen van een woonhuis 

en vervangen carport wabonummer 7865, 
ontvangen 26 september 2013. 

- Alberdingk Thijmlaan 53 het vervangen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak wabonummer 
7874, ontvangen 10 oktober 2013. 

- Offenbachlaan 70 een gevelwijziging 
wabonummer 7750, ontvangen 10 oktober 2013. 
Bosboom Toussaintlaan t.h.v. 17, 27, 50, 54 en 76 
het kappen van 5 prunussen wabonummer 7930, 
ontvangen 14 oktober 2013. 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvaartkade 2 het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak wabonummer 7481, 

ontvangen 16 september 2013. In het kader van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
hebben wij besloten voor deze aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 
weken.

- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een tijdelijke 
portacabine (werkplaatskantoor voor 3 jaar) 
wabonummer 7181, ontvangen 9 september 
2013. In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht hebben wij 
besloten voor deze aanvraag de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van 6 weken.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Schielaan 19-21, Van Merlenlaan 21, Glipperdreef 

223 wabonummer 7671 het kappen van 1 
populier, 1 beuk en 1 robinia, verzonden 18 
oktober 2013. 

- Breitnerweg 8 het bouwen van een woonhuis en 
kappen 7 bomen wabonummer 7490, verzonden 
18 oktober 2013. 

- Kadijk 38 het plaatsen van een kas wabonummer 
7190, verzonden 18 oktober 2013. 

- Kennemeroord 23 het kappen van 2 
kastanjebomen wabonummer 7555, verzonden 
18 oktober 2013. 

- Cruquiusweg 7-9 het bouwkundig splitsen van 
een gedeelte van het bedrijfspand wabonummer 
7488, verzonden 18 oktober 2013. 

- N.K.J. van Waasplein 8 het aanpassen van de 
renovatie, de wanden worden vervangen door 
gestuukte spouwmuren wabonummer 7570, 
verzonden 18 oktober 2013. 

- Bosboom Toussaintlaan t.h.v. nr. 17, 27, 50, 54 en 
76 het kappen van 5 prunussen wabonummer 
7930, verzonden 18 oktober 2013. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures)
- Nijverheidsweg 24 het plaatsen van een 

tijdelijke portacabine (werkplaatskantoor 
voor 3 jaar) wabonummer 7181, ontvangen 9 
september 2013. In afwijking van het kader kunt 
u zienswijzen indienen tot en met 2 weken na 
publicatie.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Met onbekende bestemming uitgeschreven 
uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens (GBA).

Het college van burgemeester en wethouders heeft 
het voornemen om de volgende personen met 

onbekende bestemming uit te schrijven:
- Per 14 oktober 2013: S.S Moesa en haar 

minderjarige kinderen, geboren 07-04-1978, 
adres Roosje Voslaan 22 

- Per 16 oktober 2013: El Razouki, 
 geboren 06-12-1989, adres Korhoenlaan 63 

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 
publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Uitschrijving GBA



Zonnebloem zoekt regiobestuurslid bezoekwerk
Heemstede – Het bezoekwerk, 
het regelmatig bezoeken van 
de Zonnebloemgasten, is wel 
het meest onbekende werk van 
de Zonnebloem. In 1945 be-
gonnen door Alex van Wayen-
burg met het KRO-programma 
Ziekenbezoek De Zonnebloem, 
in 1964 uitgegroeid tot een ver-
eniging met ruim 600.000 on-
dersteunende leden en met de 
bijna 40.000 vrijwilligers een 
van de grootste vrijwilligersor-
ganisaties van Nederland.  Zich 
inzettend voor het welzijn van 
mensen met een fysieke be-
perking door leeftijd, ziekte of 
handicap. Door huisbezoek en 
het organiseren van aangepas-

te activiteiten en vakanties voor 
deze mensen, liever: ‘gasten’, 
wil de Zonnebloem het sociaal 
isolement van mensen voorko-
men en bijdragen aan de kwa-
liteit van het leven.

De regio Zuid-Kennemerland 
van de Zonnebloem heeft 150 
vrijwilligers verdeeld over 6 af-
delingen: Bennebroek, Voge-
lenzang, Bloemendaal/Over-
veen, Heemstede Berkenro-
de, Heemstede De Valkenburg 
en Zandvoort. Van de totaal 
600 gasten in deze regio krij-
gen er 150 regelmatig bezoek 
van hun vaste vrijwilliger. Het 
regiobestuur bestaat uit 5 per-

sonen.Voor de regio Zuid-Ken-
nemerland is het regiobestuur 
op zoek naar een enthousias-
te vrijwilliger voor de functie re-
giobestuurslid ‘bezoekwerk’.

Wilt u meer weten over de-
ze vrijwilligersfunctie neemt u 
dan contact op met het hui-
dige regiobestuurslid bezoek-
werk Marry Cramer, tel. 023 – 
5257000, marrycramer@gmail.
com of met Zonnebloem dis-
trictshoofd Carla de Ruyter, tel. 
06 – 51272739, carla.deruyter@
zonnebloem.nl. Met alle kan-
didaten zullen 2 gesprekken 
worden gevoerd. Kijk ook op 
www.zonnebloem.nl.

Verlicht en Verlost, een lezing
Heemstede - Annemiek Schrij-
ver is bekend van de televisie, 
vooral door haar zondagoch-
tendprogramma Het Vermoeden. 
Daarin stelt zij haar gasten heel 
directe vragen over de inspira-
tie waaruit zij leven en de woor-
den of gedachten die hen raken.  
Onlangs schreef zij samen met 
de filosoof Hein Stufkens een 
boek getiteld Verlicht en Ver-
lost (2012). Zij voelen zich alle-
bei sterk aangetrokken tot het 
boeddhisme.
In dit boek stellen zij elkaar de 
vraag wat het boeddhistische 
pad betekent voor hun dagelijks 
leven en hoe levend hun chris-
telijke achtergrond nog altijd is.  
Op donderdagavond 31 oktober 

komt Annemiek Schrijver naar 
Heemstede. In de Pauwehof legt 
zij haar ideeën uit het boek Ver-
licht en Verlost aan de belang-
stellenden voor. Na de pauze 
volgt een discussie. Maar dan is 
het ook mogelijk haar vanuit de 
zaal te interviewen. Als een om-
kering van het programma Het 
Vermoeden kunnen de aanwezi-
gen nu Annemiek vragen stellen 
over haar achtergrond, over wat 
haar persoonlijk beweegt en hoe 
zij in het leven staat.

Aanvang is 20.00 uur in de Pau-
wehof aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede. De toegang be-
draagt vijf euro. Georganiseerd 
door PKN Heemstede.

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

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

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

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

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

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

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 31 
oktober 2013 om 20.00 uur in de Burgerzaal 
van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 31 oktober 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Vormgeving en vervanging 

verkeersregelinstallaties (VRI’s) kruispunten 
Wipperplein en Heemsteedse Dreef - César 
Francklaan en verkeersonderzoek Postlaan

- Groenbeleleidsplan Heemstede 2014
- Vaststelling bestemmingsplan 
 “Woonwijken zuid en west”

Hamerpunten:
- Vaststelling subsidieverordening 

Energiebesparing gemeente Heemstede
- Verklaring van geen bedenkingen tbv 

omgevingsvergunning kindertuin/generatietuin 
Wandelbos Groenendaal Stichting 

 Kom In Mijn Tuin
- Ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning gebouw Wabo-scouting 
in Wandelbos Groenendaal (Torenlaan)

- Vaststelling bestemmingsplan “Centrum en 
omgeving, eerste gedeeltelijke herziening”

- Wijziging APV, regeling paracommercie
- Eigendomsoverdracht brandweerkazerne
- Najaarsnota 2013
- Begroting 2014 Werkvoorzieningsschap 
 Zuid-Kennemerland

Overige punten:
- Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 
- Wat verder ter tafel komt 

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Vergadering gemeenteraad
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