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Uit elkaar geklapt door ontploffing...

Triest... Voor een beetje lol 
van vandalen

Bennebroek – Hedy de Bats is er nog beduusd van... Vorige week 
dinsdag 26 oktober schrok de Bennebroekse van een ontploffing 
in haar straat (Van Gendtlaan), dat gebeurde rond de klok van vijf 
uur ‘s middags. “Ik keek nog even uit het raam of het niet de bu-
ren betrof”, schrijft Hedy bij de foto.
Maar het bleek niet een ontploffing in een woning te zijn geweest. 
Toen Hedy met haar dochter woensdagmorgen eendjes ging voe-
ren aan de De Ruyterlaan zag ze wat wèl ontploft was. “Het was 
het hondenafvalbakje, dat door vandalen tot ontploffing is ge-
bracht. Het moet een behoorlijke knal zijn geweest voor omwo-
nenden en de eendjes in het vijvertje er voor, want ik kon het dui-
delijk drie straten verder horen. Heel triest allemaal voor een beet-
je lol van die vandalen. Hopelijk worden ze opgepakt”, besluit ze.

Herdenking gesneuvelden voor de vrijheid

Klaprozen (poppies) dragen 
op donderdag 11 november
Heemstede – De kleine rode 
bloem, de klaproos, is door de tij-
den heen, het symbool gebleven 
bij het herdenken van gesneu-
velden van alle oorlogen in de 
wereld. Op de slagvelden groei-
den in Vlaanderen na de Eerste 
Wereldoorlog de klaprozen ge-
makkelijk op de graven van de 
gesneuvelde soldaten. Dat was 
zelfs al opgevallen tijdens de Na-
poleontische oorlogen. In Cana-
da is de klaproos, de Poppy, het 
symbool van The Royal Canadian 
Legion, dat sinds 2003 een eigen 
Nederlandse branch kent. Z.K.H. 
Prins Floris is hiervan sinds 2008 
de Honourend President, de ere-
voorzitter. 

Op 11 november is de jaarlijk-
se herdenkingsdag  waarop al-
le militairen van alle landen die 
gesneuveld zijn voor onze vrij-
heid, worden herdacht. Begon-
nen in 2004 bij de inwoners van 
Apeldoorn, volgde Zandvoort 
in 2005, Heemstede in 2007  en 
vanaf 2008 doen ook Hillegom, 
Bloemendaal en Veendam mee. 
Enkele dagen vóór 11 november 
delen veteranen, geassisteerd 
door scholieren en vrijwilligers 
de poppies uit. In Heemstede 
gebeurt dit op vrijdag 5 en za-
terdag 6 november in de Deka-
markt aan de Binnenweg en de 
AH aan de Blekersvaartweg. U 
wordt dan gevraagd om de pop-
py te dragen op 11 november , 
de 11de van de 11de maand. 
De eerste poppy werd woens-

dag door J. Schadee en G. Visser 
van de Heemsteedse Vereniging 
van Veteranen uitgereikt aan 
burgemeester Marianne Heere-
mans. Waar in vorige gevallen de 
sonore stem van Dr. Howard Mil-
ler klonk bij het declameren van 
het gedicht ‘In Flanders Fields’, 
was het nu Marianne Heere-
mans die zelf het gedicht in de 
Vlaamse versie voordroeg. Mooi, 
maar moeilijk leesbaar voor 
ons. Vandaar dat we deze in het 
Nederlands aanbieden:

Vlaanderens Velden
“In Vlaanderens velden bloeien de 
klaprozen
Tussen de kruisen,rij aan rij
Die onze plek aangeven;
En in de lucht vliegen leeuweri-
ken,
Nog steeds dapper zingend
Ook al hoor je ze nauwelijks te 
midden van het 
Kanongebulder aan de grond.

Wij zijn de doden.
Enkele dagen geleden leefden we 
nog,
Voelden de dauw,
Zagen de zon ondergaan 
Beminden en werden bemind en 
nu liggen we
In Vlaanderens velden

Neem ons gevecht met de vijand 
weer op:
Tot u gooien wij,
Met falende hand de toorts;
Aan u om haar hoog te houden.
Als gij breekt met ons die sterven,

Zullen wij niet slapen, ook al 
bloeien de klaprozen
In Vlaanderens velden”
Lieutenant-Colonel John Mc-
crae, mei 1915

Burgemeester Heeremans uitte 
haar bezorgdheid over de leeftijd 
en eventuele opvolging van de 
groep Heemsteedse veteranen, 
die nu nog actief is bij de adop-
tie van het monument door de 
basisscholen, de dodenherden-
king die zij mede organiseren, de 
veteranendag en het veteranen-
café. De boodschap om respect-
volle aandacht te besteden aan 
oorlogs- en vredesmissies hoeft 
niet door veteranen uitgedragen 
te worden, maar kan door ande-
re organisaties of geïnteresseer-
den overgenomen worden. 
Voor informatie kunt u contact 
opnemen met dr. Howard Miller 
in Zandvoort, Tel: 023-5717218. 
of Gerard Visser in Heemstede, 
Tel: 023-5120899.
Ton van den Brink
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(v.a. 5 t/m 12 oktober 2010)

Huwelijken:
K. Mertkan & L.A. Splinter

R. Kasius & C.A.T. Kors

D. van Ombergen &
B. Bosman

Geboorte:
Cruz L. Lindeman, zoon van 
A.D. Lindeman & M.A.M. van 
Dijk

Demi Pijst, dochter van J.P.J.D. 
Pijst & N. van Wijk

Benthe M.L. Venneker, doch-
ter van J.A. Venneker & L.R. 
Dalle Vedove

Jiddu Raghoebier, zoon van 
B.D. Raghoebier & M.C.S. van 
der Walle

Fedde Visser, zoon van R. Vis-
ser & T. Bolte

Heemstede – Het najaar 
brengt moois met zich 
mee. Bladeren kleuren di-
verse schakeringen geel-
goud, oranje, bruin en 
rood voordat ze uiteinde-
lijk op de grond neerdwar-
relen. De herfst, een mooi 
seizoen.
Foto’s: Pieter Coppens.

Kleuren overvallen Heemstede

Let op: twee nieuwe flitspalen
Regio - Op de Haarlemse Dreef 
en op de Fonteinlaan zijn zon-
dag 31 oktober jl. flitspalen ge-
plaatst om de verkeersveiligheid 
op deze wegen te verbeteren. 
Er staat een flitspaal ter hoogte 
van Dreefzicht op de Fontein-
laan, even voor de kruising met 
de Koningin Wilhelminalaan, die 
het verkeer richting Haarlem-
centrum zal gaan controleren. 
De andere flitspaal staat vlak 
voor de kruising met de Mees-
terlottelaan op de Dreef en zal 
het wegverkeer richting Heem-
stede gaan controleren. Op bei-
de kruisingen steken veel fiet-
sers de weg over naar de Haar-
lemmerhout en scholen. Op de 
Dreef en de Fonteinlaan -50- 
kilometerwegen- worden regel-
matig snelheidscontroles ge-
houden door de politie, omdat er 

veel te hard wordt gereden. Ook 
bewoners voelen zich niet veilig 
op deze wegen, hetgeen heeft 
geleid tot klachten over hardrij-
ders bij de politie. Met name de 
oversteekplaatsen voor fietsers 
worden als onveilig ervaren, om-
dat er door het gemotoriseerd 
verkeer regelmatig te hard wordt 
gereden. In samenwerking met 
de gemeente Haarlem, het Lan-
delijk Parket Team Verkeer en de 
afdelingen Verkeersadvisering 
en Verkeershandhaving van po-
litie Kennemerland, is overge-
gaan tot het plaatsen van flitspa-
len. Deze flitspalen zijn nog niet 
operationeel, omdat er eerst een 
waarschuwingsperiode is inge-
last. Zodra de flitspalen daad-
werkelijk in gebruik worden ge-
nomen, zal dit tijdig worden ge-
meld.

Ode aan Mulisch
Heemstede - Boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg in Heem-
stede heeft een kleine tentoon-
stelling ingericht met het werk 
van Harry Mulisch. Zaterdag 
overleed de schrijver op 83-jari-
ge leeftijd. Geboren in Haarlem 
in 1927, maar hij was ook een 
paar jaar inwoner van Heemste-
de en woonde op Spaarnzicht-
laan 23.

“In 1938 verhuisden Harry en 
zijn vader naar Heemstede. De 
ouders van de latere schrijver 
(zijn moeder kwam in Antwer-
pen ter wereld en had Joods 
bloed) waren enkele jaren daar-
voor gescheiden. Gezien de min-
der rooskleurige toestand keek 
vader Kurt uit naar een wat be-
scheidener woning. In Mijn ge-
tijdenboek vertelt Mulisch dat 
De sprong der paarden en de 
zoete zee (1955) voor hem aan 
dit huis verbonden is.
In 1941 keerden vader en zoon 
naar Haarlem terug”, aldus Hans 
van der Prijt in zijn boek Er 
was een plek waar alles anders 
was, over boeken en schrijvers 
in Heemstede en Bennebroek 
(uitgave Boekhandel Blokker 
2009).

In 2007 heeft Harry Mulisch een 
bezoek gebracht aan College 
Hageveld, op uitnodiging van 
Boekhandel Stevens en Boek-
handel Blokker.
In de week dat Jan Wolkers 
overleed, werd hij geïnterviewd 
door Onno Blom. De boeken in 
de etalage komen uit een prive-
collectie.

‘Tijd voor 2’
project Welzijn Ouderen Heemstede

Heemstede - Welzijn Ouderen Heemstede 
(WOH) is gestart met het project ‘Tijd voor 2’. 
Zelfstandig wonende ouderen in Heemste-
de die een wandeling willen maken, er even 
op uit willen in de rolstoel, gewoon af en toe 
behoefte hebben aan gezelschap om een 
kopje koffie mee te drinken en een praatje 
te maken of incidenteel boodschappen wil-
len doen kunnen een beroep doen op vrijwil-
ligers van WOH. 

Niet alle aanvragen kunnen worden gehono-

reerd. Soms omdat er nog geen passende vrij-
williger is of omdat er iets wordt gevraagd wat 
WOH niet kan bieden, zoals het wekelijks doen 
van boodschappen.
Wel zal WOH zich inzetten, door bijvoorbeeld het 
plaatsen van een oproep voor een vrijwilliger, om 
specifieke aanvragen te kunnen honoreren.

Voor meer informatie of het doen van een aan-
vraag kan contact worden opgenomen met Wel-
zijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, 
tel: 023-5288510.
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We hebben het druk, druk, druk! 

Organizing Monday:
Workshops in thuismanagement! 
Heemstede - De ‘normale’ 
weekagenda met werk, sporten, 
clubjes van de kinderen kunnen 
we nog net hanteren. De ge-
dachte alleen al aan de naderen-
de feestdagen bezorgt ons de 
rillingen, ook ‘dat’ er nog bij …! 
Sinterklaas is een gezellige maar 
zeer enerverende periode. Zowel 
op school, thuis, de sportclub en 
soms ook nog op je werk moet 
Sinterklaas gevierd worden. 
Hoe doe je dat? En vooral hoe 
houd je het leuk?
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Annelie Brummer van Goed Ge-
regeld is partner van Organi-
zing Monday. Organizing Mon-
day ontwikkelt timemanage-
ment workshops voor gezinnen. 
Met de komende feestdagen in 
het vooruitzicht heeft Organizing 
Monday de workshops ‘Sinter-
klaasstress de baas’ (8 novem-
ber) en ‘Gezellige feestdagen’ 
(13 december) op het program-
ma staan.                                       
Tijdens de workshops gaan we 
op zoek naar de beste recepten 
en ingrediënten voor een echt 
Hollands Sinterklaasfeest en/of 
een Gezellig Kerstfeest. We doen 
dat aan de hand van verschillen-
de timemanagementtechnieken, 
je gaat na het volgen van één 
van deze workshops naar huis 
met tips en trucs die direct thuis 
toepasbaar zijn zodat je dit jaar 
nog geniet van een stressloos 
Sinterklaasfeest en/of een gezel-
lige kerst. 
Organizing Monday verzorgt ie-
dere tweede maandag van de 
maand workshops in thuisma-
nagement. Deze zijn vooral be-

doeld voor werkende ouders die 
thuis een steuntje in de rug kun-
nen gebruiken om meer struc-
tuur aan te brengen in onder-
meer het huis(houden), tijd, ad-
ministratie, financiën maar bij-
voorbeeld ook bij het ‘relaxed’ op 
vakantie gaan. 
Als werkende moeder van drie 
kinderen (inmiddels 21, 19 en 
17) kan Annelie zich goed inle-
ven in de hektiek van werkende 
ouders. Hierdoor herkent ze snel 
je problemen en valkuilen, houdt 
ze je de spreekwoordelijke spie-
gel voor en wijst ze je de juiste 
weg naar een opgeruimd leven! 
Alle workshops worden gegeven 
op basisschool de Ark, Van der 
Waalslaan 37 in Heemstede. Kijk 
voor het volledige programma op 
www.organizingmonday.nl.
Organizing Monday geeft aan 
de eerste vijf aanmeldingen die 
bellen met ‘code Heemsteder’ 
25% korting, je betaalt dan geen 
29,50 euro maar 22,15 euro per 
workshop. 
Bel: 06 14 239 739 en meld je 
aan!

Daniel van der Hoeven.

Podium Oude Slot 
Laureaten Prinses Christina Concours
Heemstede - Zondag 14 no-
vember komen violiste Martine 
van Stigt Thans en pianist Da-
niël van der Hoeven op uitnodi-
ging van Podium Oude Slot naar 
Heemstede. Beiden zijn laure-
aten van het Prinses Christi-
na Concours. Naast solo optre-
dens vormen Martine en Dani-
el een duo. In 2005 won Daniël 
een 1e prijs bij het Prinses Chris-
tina Concours West I in Rotter-
dam, daarop volgde een 2e prijs 
in de Nationale finale van dat 
concours. Als onderdeel van de-
ze prijs gaf hij najaar 2005 een 
concert in Carnegie Hall te New 
York. Martine heeft eveneens 
menig prijs gewonnen. Vanzelf-
sprekend  ook het prinses Chris-
tina Concours. Optredens in bin-
nen en buitenland met gerenom-
meerde orkesten staan op haar 

curriculum vitae. De viool waar-
op Martine speelt is een prach-
tige Italiaanse ‘Postiglione’ uit 
1872, haar voor een periode van 
zes jaar ter beschikking gesteld 
door het Rotary Muziekinstru-
mentenfonds. Zondag 14 no-
vember spelen ze: Brahms - So-
nate no. 1, op. 78 voor viool & pi-
ano, 1e deel: Beethoven - Sona-
te op. 12 no. 3 voor viool & pia-
no: Rachmaninov - Corelli vari-
aties (piano solo) en  Chopin - 
Ballade no. 4 op. 52 (piano solo). 
Zondag 14 november aanvang 
12.00 uur in Het Oude Slot, in-
gang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Vanaf 11.15 uur 
staat koffie met taart klaar. Toe-
gang: 13,50 euro /11,- euro.
Reserveren:
www.podiumoudeslot.nl of
06-13133626.

Heemstede - Afgelopen 
maandag 1 november was 
de jaarlijkse uitreiking van 
de nieuwe, meest geres-
pecteerde hotel- en restau-
rantgids van Nederland, de 
Gault Millau 2011. De Gault 
Millau gids vermeldt slechts 
die bedrijven die het ver-
melden waard zijn, hier-
bij maakt men tijdens een 
strenge selectie de beste 
200 hotels en de beste 300 
restaurants op. De recen-
sies zijn ‘positief kritisch’ en 
objectief.

Dit jaar viel Sanz uit Heemstede 
wederom in de prijzen en ein-
digde net als het vorige jaar met 
de hoogste score in de cate- 
gorie prijs/kwaliteitsniveau.
Naar het oordeel van de ju-
ry is het prijs/kwaliteitsniveau 
van Sanz niet te evenaren, de 
service zeer goed en de keu-
ken verrassend en altijd goed 
op smaak. 
Het 6-gangen verrassingsme-
nu voor 29,50 euro, dat Sanz 
inmiddels al twee jaar lang da-
gelijks serveert, is ongelooflijk 
scherp geprijsd voor de kwa-
liteit en flexibiliteit die daarbij 
geboden wordt. Sanz houdt re-
kening met kinderen, ouderen, 
dieetwensen  en beperkingen 
van wat voor aard dan ook. De 
gast wordt van begin tot eind 
verwend en vertroeteld, om uit-
eindelijk verrast te worden met 
een milde rekening. 
De vermelding van dit jaar is 
er een met een extra gouden 
randje, want uitgerekend de-
ze maand bestaat het restau-
rant aan de Jan van Goyen-
straat precies 10 jaar. Mocht 
u Sanz willen bezoeken dan 
is het verstandig om te re-
serveren, want zoals de Gault 
Millau het ooit omschreef: “Het 
loopt er storm”. Sanz is dage-
lijks geopend vanaf 17.30 uur, 
3-gangen verrassingsmenu is 
25,- euro; het 6-gangen ver-
rassingsmenu 29,50 euro, het 
3-gangen tienermenu 17,- euro 
en voor het 3-gangen kinder-
menu betaalt u 8,- euro. Van-
zelfsprekend kunt u ook ge-
woon a la carte eten.

Beloning
De keuken staat al jaren onder 
leiding van topkok Peter Kuij-
per, die met deze benoeming 
hoort bij de beste kok van Ne-
derland. Gesteund door zijn 
betrouwbare brigade zet hij el-
ke dag de mooiste en lekkerste 
gerechten op tafel. Het menu 
verandert bijna dagelijks, zodra 
een gerecht op is, vervangt Pe-
ter het voor een geheel nieu-
we creatie.
Het restaurant wordt gerund 
door Jeannine Tuijn, ooit als 
stagiaire begonnen bij Sanz, 
klom zij al gauw op tot het ge-
zicht en de drijvende kracht 
achter de gastvrouwen en 
-heren. Jeannine zorgt dat de 
puntjes letterlijk op de i komen 
te staan, voor alle vragen en 
opmerking biedt zij altijd een 
passende oplossing.
Eigenaar Ruud Blom stelt dat 
de vermelding van de Gault 
Millau een beloning is voor het 
keiharde werk wat het gehele 
team dagelijks neer zet, al tien 
jaar lang! 
“Ons uitgangspunt is de gast 
een gezellige avond bezorgen, 
met goed eten voor een goe-
de prijs. Wij (Jeannine, Peter en 
Ruud) gaan regelmatig buiten 
de deur proeven en inspiratie 
opdoen en het blijft ons verba-
zen hoe duur uit eten gaan is, 
terwijl dat volgens ons echt niet 
nodig is. Bij ons is een 6-gan-
gen verrassingsmenu maar 
29,50 euro. Alles wordt zelf-
gemaakt, van uitsluitend dag-
verse producten. Bij ons geen 
chagrijnige ongemotiveerde 
meisjes aan tafel, maar alleen 
maar gastvrouwen en -heren 
met een hotelschool diploma 
op zak, die verstand van zaken 
hebben en de gasten graag ten 
dienst zijn.”
De vermelding in de Gault 
Millau is voor ons wederom 
de bevestiging dat we de juis-
te weg zijn in geslagen”, aldus 
Ruud Blom.
Sanz is alle dagen geopend, 
reserveren is aan te raden.
Parkeren voor de deur is gratis. 
Brasserie Sanz, Jan van Goyen-
straat 31, Heemstede. Tel. 023-
5291892 / www.sanz.nl

Cursus artrose en osteoporose bij Casca
Heemstede - Het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
heeft een aantal cursussen aan-
gaande Bewegen en Gezond-
heid ontwikkeld.
De cursus ‘Bewust bewegen 
met artrose en osteoporose’ is er 
daar een van en is bedoeld voor 
50-plussers. Mensen met be-
ginnende klachten door artrose 
hebben baat bij bewegen, omdat 
door bewegen het kraakbeen in 
de gewrichten wordt geactiveerd 
en de afname van de hoeveel-

heid kraakbeen daardoor wordt 
vertraagd.
U leert daartoe een 12-tal oe-
feningen aan, die u thuis goed 
kunt toepassen.
Osteoporose is botontkalking 
en komt veel bij vrouwen na 
de overgang voor, maar ook bij 
mannen. Wat u zelf daar aan 
kunt doen wat betreft bewegen 
en voeding komt aan de orde in 
deze cursus. Tijdens de oefenin-
gen is er aandacht voor een goe-
de en efficiënte houding, zoals 

staan en zitten. Alle informatie 
en oefeningen staan in een bij-
behorend werkboek. 
Neem gemakkelijke kleding en 
schoeisel mee, want we gaan be-
wegen, o.a. op muziek. De cur-
sus bestaat uit 3 bijeenkomsten 
van 2 uur en start op vrijdagoch-
tend  12 november om 9.30 uur 
in de Luifel te Heemstede.  
Voor informatie:
Casca, tel: 5483828 of www.cas-
ca.nl (zie Nieuws:project Fit for 
Life)

Sanz valt weer 
in de prijzen
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Vrouwen in waterbassin Kenia.

Sam’s Kledingactie in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 6 no-
vember vindt Haarlem en Heem-
stede de kledinginzamelingsac-
tie van Sam’s Kledingactie voor 
Mensen in Nood plaats. U kunt 
dan van 10.00 tot 13.00 uur uw 
goede, nog draagbare kleding, 
schoeisel en huishoudtextiel in 
gesloten plastic zakken afgeven 
bij de volgende adressen:
In Heemstede kan dat bij: Basis-

school de Ark, Eykmanlaan 39
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat naar de pro-
jecten van Cordaid Mensen in 
Nood. 

Voor meer informatie over Sam’s 
Kledingactie en de gesteunde 
projecten kunt u kijken op www.
samskledingactie.nl of bellen 
naar 073-687 1060. 

Cabaret in De Luifel
Voorstelling ‘Cola’ van Leon van der Zanden
Heemstede - Hier zou moeten 
staan hoe fantastisch de nieu-
we voorstelling Cola van Leon 
van der Zanden is. Dat hij zo ge-
groeid is als cabaretier, dat zijn 
voorstelling Zwarte Hond werd 
uitgezonden op BNN (2006), Co-
medy Central (2007) en Omroep 
Brabant (2008). Dat zijn laatste 
voorstelling Leòn een record-
aantal keer in de theaters heeft 
gestaan. Dat Leon beeldend is, 
slim, puur, origineel, expressief 
en kwetsbaar. Dat Leon naast 
een mooie mimiek een flexibe-
le fysiek heeft. En vooral dat Le-
on nergens voor terug deinst, ze-
ker nu hij lid is van de Comedy-
train en zijn improvisatietalent 

op scherp staat. En natuurlijk dat 
Leon in Cola het geheime recept 
voor de liefde prijsgeeft en daar-
mee tevens de dood bezweert, 
en ondertussen extreem grappig 
is. Maar dat staat er niet. Want 
dit is geen reclametekst. 

Wanneer?
Zaterdag 13 november is de 
voorstelling in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
16,50 euro. CJP/Pas 65 15,50 eu-
ro. Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang. Te-
lefonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38. Fo
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Thema-avond Raad van Kerken
Heemstede - Op dinsdag 9 no-
vember organiseert de Raad van 
Kerken Heemstede een avond 
met als thema ‘Levenskunst uit 
Prediker’. 
Deze avond vindt plaats om 
20.00 uur in de Pauwehof aan de 
Achterweg te Heemstede.
Het boekje Prediker behoort 
tot de bijbelse wijsheidslitera-
tuur. Wijsheid is weten hoe je 
het goede leven leidt, dus le-
venskunst. Deze is vandaag be-
langrijker geworden omdat men-

sen vaak niet meer deel uitma-
ken van een traditie met van-
zelfsprekende waarden en nor-
men. Ze zijn op zichzelf terug-
geworpen en moeten zelf uitzoe-
ken hoe te leven. Dit verklaart de 
toenemende vraag naar spiritua-
liteit (en ook therapie).
De avond wordt ingeleid door dr. 
Jean-Jacques  Suurmond, pre-
dikant-geestelijk verzorger,  su-
pervisor en columnist van het 
dagblad Trouw.
U bent van harte welkom!

Dienst Protestantse Gemeente
Heemstede – Zondag 7 no-
vember:
Pinksterkerk, 10.00 u. ds. Pieter 
Terpstra, Kerk Anders-dienst, 

Spiegeltent, Reflection en 
crèche; Kennemerduin: 10.30 
u. mw.I. Liefting en Oude kerk: 
geen dienst.

Trefpuntcafé Bennebroek
Vragen rondom leven met 
(verstandelijke) beperking
Bennebroek – Tegenwoordig is 
in de medische wetenschap van 
alles en nog wat mogelijk om 
meer invloed op (gezonde) ge-
boorte te hebben. Moeilijke ter-
men kunnen in dat verband val-
len, zoals prenatale screening en 
diagnostiek, embryo-selectie en 
dus ook abortus. 
Professor dr. Hans Reinders, 
hoogleraar aan de faculteit The-
ologie en wijsbegeerte van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam 
doet onderzoek naar de ethische 
vragen rondom leven met een 
(verstandelijke) beperking. 

Professor Reinders komt op 
vrijdag 5 november naar het Tref-
puntcafé in Bennebroek om over 
zijn persoonlijke drive op dit on-
derzoeksterrein te vertellen en 
op onze betrokken, solidaire en 
gewoon nieuwsgierige vragen in 
te gaan.
Het Trefpuntcafé bevindt zich 
achter de protestantse kerk 
aan het Akonietenplein in Ben-
nebroek. Om acht uur gaan de 
deuren open en ongeveer om 
half negen komt prof. Reinders 
aan het woord. De toegang is 
vrij.

Natuurwerkdag 6 november

Leef u uit in het Bennebroekbos!
Bennebroek - Leef u uit in de 
natuur! Op zaterdag 6 november 
vindt voor de tiende keer de lan-
delijke Natuurwerkdag plaats. 
Vorig jaar deden circa 10.000 
Nederlanders mee op ruim 350 
locaties in heel Nederland aan 
deze grote opknapbeurt voor na-
tuur en landschap. 
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om de natuur in Zuid-
Kennemerland een handje te 
helpen zijn van harte welkom in 
het Bennebroekbos; één van de 
vele locaties voor deze landelijke 
natuurwerkdag. Het IVN Zuid-

Kennemerland organiseert deze 
natuurwerkdag in dit natuurge-
bied in samenwerking met Land-
schap Noord-Holland gelegen 
op de grens van Heemstede en 
Bennebroek.

Bennebroekse bos
Het Bennebroekbos is een 
prachtig landgoedbos met mooie 
oude bomen en befaamd om zijn 
fraaie stinsenplanten in het voor-
jaar maar ook een landgoed met 
rododendrons, pollen bamboe, 
waterpartijen en mooie doorkijk-
jes! De natuur gaat hier flink op 

Workshop Kom dichten in de bieb
Heemstede - Op dinsdag 9 en 
23 november, van 20 – 22 uur 
krijgt u de kans om aan uw ge-
dichten te werken. De work-
shop bestaande uit twee bij-
eenkomsten vindt plaats in Bi-
bliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. De cur-
susprijs bedraagt 15 euro en 
niet-leden betalen 20,- euro.
In de workshop ‘Poëzieschrij-
ven’  leert u op een andere ma-
nier te kijken naar uw poëzie en 
hoe u op ideeën kunt komen. U 
krijgt tips om een gedicht ster-
ker te maken door het juiste te 

zeggen op de goede manier. 
U oefent het dichten in vaste 
vorm (zoals een sonnet) en U 
legt u toe op het schrijven van 
het vrije vers. De docent is Sas-
kia Mastenbroek, mediacoach 
van  De Bibliotheek Haarlem en 
omstreken en docent schrijven.
Op de laatste donderdag van 
januari is het Gedichtendag. De 
Bibliotheek Haarlem en omstre-
ken organiseert jaarlijks op de-
ze dag een Poëziecafé. Op deze 
avond dragen dichters uit Haar-
lem en omstreken voor uit ei-
gen werk. Wilt u ook graag een 

keer voordragen maar voelt u 
zich nog onzeker, of wilt u het 
eigen geschreven werk eens 
laten beoordelen door anderen 
en tips ontvangen om uw werk 
en voordrachtkunst te perfecti-
oneren? Doe dan mee aan onze 
Poëzieworkshop. 
Kijk voor meer informatie over 
de workshops én over Gedich-
tendag 2011 op de website van 
de Bibliotheek Haarlem en om-
streken www.sbhaarlem.nl of 
op www.gedichtendag 2011. 
Reserveren voor deze workshop 
is mogelijk via 023 – 5115300.

de schop. We gaan aan de slag 
in het hakhoutbos; voornamelijk 
esdoorns (af)zagen. Hier in het 
Bennebroekbos gaan we weer 
een nieuw deel van het oude 
hakhoutbos afzetten. Broedvo-
gels, paddenstoelen, mossen en 
de stinsenplanten hebben daar 
baat bij. Dit afzagen is nodig om 
de natuurwaarde van dit gebied 
te vergroten en de oorspronkelij-
ke flora weer een kans te geven!
 
Handen uit de mouwen
Ervaring is niet vereist! De werk-
dag duurt van 9.30 uur tot 15.00 
uur. Verzamelen om 9.30 uur bij 
de ingang van het Bennebroek-
bos naast de parkeerplaats 
van de Linnaeushof aan de Bin-
nenweg/Glipperweg. Gaarne de 
auto parkeren op de parkeer-
plaats van de tennisclub t/o het 
Bennebroekbos. Zorg zelf voor 
werkkleding, lunch, laarzen en 
neem je eigen koffie/thee mee. 
Voor gereedschap en werkhand-
schoenen wordt gezorgd en voor 
een lekkere vlaai voor bij de kof-
fie!
Informatie en aanmelden via 
www.natuurwerkdag.nl/ of de 
locatiehouder Marc van Schie, 
023-5351239. of kijk op www.ivn.
nl/zuidkennemerland.Fo
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Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Jij bent anders dan alle anderen
Wijkt af van de rest

Je laat je pracht pas zien
Als anderen ongeduldig op je wachten

Jij bent mooier dan alle anderen
Wijkt af met je kleur
Je laat je kracht zien

Als anderen de winter alweer vrezen

Je bent sterker dan alle anderen
Laat je bladeren niet gaan

Bruin en verdord
Koppig als allerlaatste willen gaan

Je bent net als alle anderen
Niet onsterfelijk

Misschien word je het oudst
Maar dan toch niet zonder die anderen

die jou tenslotte bijzonder laten zijn 

De beukenboom.

Joke van der Zee

Dichtstorten

Gehuld in geel...
Bennebroek - Eén van de kerken in Bennebroek wordt om het moment omringd door gele 
linden. Volgende week is het waarschijnlijk een kale boel... 
Aldus Daan Hendriks, die de foto maakte.

Zebra-Zorg boerderij Vogelenzang

Wijnproeverij voor rolstoelpad
Regio - Soroptimistclub Haar-
lem e.o. organiseert een wijn-
proeverij op zondag 7 novem-
ber van 15.00-18.00 in de stallen 
van de boerderij, aan de Voge-
lenzangseweg 240, Vogelenzang.

Soroptimistclub Haarlem e.o. is 
een serviceclub van 50 werken-
de vrouwen met zelfstandige 
en leidinggevende beroepen en 
maakt deel uit van Soroptimist 
International, die zich sinds 1921 
met 90.000 leden in 125 landen 
wereldwijd inzet voor de verbe-
tering van de mensenrechten, 
vooral van vrouwen en kinderen. 
Zie ook www.soroptimist.nl 

Met de actie ‘Keep on rolling’ 
wil Soroptimistclub Haarlem e.o. 
fondsen werven om alle 285 me-
ters voor het rolstoelpad aan te 
leggen.

Stichting Zebra-Zorg beheert 
een prachtige klassieke boerde-
rij in Vogelenzang om dagbeste-
ding te bieden aan kinderen en 
jongeren met een beperking. Zij 
kunnen daar onder begeleiding 
van beroepskrachten en vrij-
willigers dieren voeren, tuinie-
ren, spelen met de hond, paar-
den verzorgen, zagen, timme-
ren, schilderen etc. Zebra-Zorg 
is een geweldig initiatief van Na-
tasja Koeckhoven en Michaëlla 
Tesselaar.

Tijdens de wijnproeverij zal Wijn-
koperij Van der Lugt uit Bloeme-
naal, specialist in gecertificeer-
de biologische wijnen uit de he-
le wereld, advies en uitleg over 
de wijnen geven. De prijzen van 
de wijnen variëren van 30 tot 50 
euro voor een doos met 6 fles-
sen. Hiervan zal tot 15 euro per 
doos bestemd zijn voor het rol-
stoelpad. 

Een bijdrage overmaken op re-
kening 60 97 89 295 t.n.v. Stich-
ting Soroptifonds Haarlem be-
hoort ook tot de mogelijkheden. 
U kunt de wijn ook bestellen en 
tot eind december 2010 gaat 
10% naar het project, 
E-mail: vanderlugt@quicknet.nl

Zebra-Zorg boerderij.

Heemstede –  Op de hoek van 
de Orchideelaan en de Zand-
voortselaan hield de politie vrij-
dag 29 oktober om 20.15 uur een 
37-jarige man uit Delft aan op 
verdenking van inbraak. Volgens 

een getuige had de man bij ver-
schillende woningen in de direc-
te omgeving aan de achterdeu-
ren gevoeld. Ook had hij gecon-
troleerd of de portieren van au-
to’s goed waren afgesloten. Bij 

zijn aanhouding was de man in 
bezit van een glassnijder, een 
schroevendraaier en twee zakjes 
met daarin vermoedelijk verdo-
vende middelen. De man is over-
gebracht naar het bureau in ver-
band met onderzoek. Alle spul-
len die hij op zak had zijn in be-
slag genomen. 

Man checkt achterdeuren

Muziek op het 
landgoed Elswout

Heemstede - Wie van live-muziek houdt maar ook van de na-
tuur kan nu dubbel plezier beleven bij Orangerie Elswout. Omlijst 
door het schitterende bos kunt u op de zondag in oktober en no-
vember genieten van klassieke muziek, jazz en Franse chansons, 
gebracht door zeer diverse ensembles. Loop binnen na uw wan-
deling door het landgoed en laat u verrassen door jong talent of 
juist ervaren artiesten. 

Op 17 oktober jl. beleefde deze bijzondere serie optredens zijn 
première met muziek van jazzkwintet Jazzindeed. Geïnspireerd 
door de swingende klanken en de verse paddenstoelen van het 
landgoed bereidde de kok in de zaal heerlijke gerechten. De 
optredens vinden nog plaats tot in ieder geval 28 november. 
De toegang is gratis.
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Avontuurlijke wijnproeverij Le Grand Cru
Heemstede – Soms zijn wijnrei-
zen een avontuur, net als proe-
verijen dat kunnen zijn. Zo was 
Will Beeren, eigenaar van Le 
Grand Cru, onlangs met een col-
lega op een beurs in Verona en 
zij dachten een dagje Toscane te 
doen.  Vroeg vertrokken, om ze-
ven uur naar Corfecciano waar 
in een chiantihuis de flessen aan 
het plafond nog in het riet ver-
pakt hingen. Dat riet bleek plas-
tic en was dat de eerste afknap-
per? Schoorvoetend toch maar 
de eerste  chianti`s  geproefd en 
daar begon de verbazing. Broer 
en zus wisten precies hoe ze 
chianti moeten maken maar van 
verpakken en verkopen hadden 
ze nooit gehoord. Nu te proeven 
op de wijnproeverij. De twee-
de wijnboer had zijn twee doch-
ters een dagje van school ge-
haald om als tolken met de he-
ren te praten. De een Duits, de 
ander Engels. De meeste con-
versatie speelde zich uiteindelijk 
af tussen de handgebaren en de 
mimiek van de wijnboer en zijn 
gasten. Inmiddels was het vijf 
uur, besloten werd om toch een 
kort bezoek te brengen aan Uc-
cellierra waar in een ruim twee 
hectare wijngaard een man met 
bolle ogen elk plantje precies 
kende. Will en zijn collega heb-
ben elk plantje gezien en vol-

gens hen sliep de wijnboer ook 
tussen zijn plantjes. Tegen elf uur 
wilden ze eigenlijk graag naar 
huis, er werd een  plaatselijke 
restaurateur ingeschakeld voor 
een diner,  in Italië blijf je beleefd 
tot ver in nachtelijke uren. Deze 
wijnboer had een meer dan ver-
rukkelijke grappa en daar is Will 
Beeren gek op. Toen Will tegen 
vier uur eindelijk zijn bed zag, 
nam hij toch eerst een slaap-
mutsje Grappa, in Italiaanse li-
keur. 

Wijnproeverij
Een wijnproeverij is altijd een 
speurtocht naar je smaak, een 
avontuurlijke reis langs teveel 
flessen. Gelukkig hebben die 
flessen etiketten die al iets ver-
klappen van de inhoud. Op de 
wijnproeverij stonden flessen 
van Joseph Serra uit Catalunya, 
Spanje.  Op de flessen etiketten 
met krantenartikelen. Tekst: Vrij-
dag de 13de . De moeilijke eco-
nomische tijden deden hem den-
ken aan ongeluk en zo kwam hij 
uit op vrijdag de dertiende. Maar 
beslist geen wijn voor alleen 
maar die dag. Deze Llavors, La-
vinyeta Celalrs DO Emporda is 
een assemblage van vijf soorten 
druif die vijf maanden gerijpt is 
op eiken uit Frankrijk, Hongarije 
en Roemenie. Ook de Puntiapart, 

betekent “het einde”  van wijn-
boer Joseph is bijzonder vanwe-
ge het rijpen op fust dat dertien 
maanden duurt en waar geen 
ongeluk aan vast zit. Alleen maar 
een warme, extractrijke wijn die 
zich goed met krachtige aro-
matische gerechten laat com-
bineren. Het is het verhaal van 
de slagerszoon Joseph, zich niet 
zag als opvolger van zijn vader 
maar die wijnbouw ging stude-
ren, op de universiteit zijn echt-
genote leerde kennen  en sa-
men in Catalunya als wijnpro-
ducent begon. Nog een bijzon-
dere wijn ontdekten we op deze 
avontuurlijke wijnproeverij, na-
melijk een witte wijn uit een rode 
druif. de Bianco di Merlot Chiar 
di Luna Delea uit Tesin in Zwit-
serland. Door de zuidelijke lig-
ging kent deze provincie de bes-
te klimatologische omstandig-
heden, die een positieve invloed 
hebben op het rijpingsproces. 
De kleur is licht, bijna parelmoer 
met een groene zweem. Fris van 
smaak, zuiver, puur! Serveren bij 
10 – 12 graden bij salades, vis 
of risotto. Bij Le Grand Cru in de 
Jan van Goyenstraat 12-14, altijd 
een avontuur!
De volgende proeverijen zijn op 
zondag 7 en zondag 14 novem-
ber. 
Ton van den Brink

Design is voor alle leeftijden
Heemstede – Twee jaar is Dis & 
Design gevestigd in WinkelCen-
trum Heemstede. Het strak ge-
stileerde pand aan de Raadhuis-
straat was en is een welkome 
aanwinst in het winkelaanbod 
van Heemstede. Enerzijds vult 
de winkel de leemte na het ver-
trek van Ecla, anderzijds onder-
scheidt eigenares Lida Bosma 
zich liever door haar persoonlij-
ke keuze van mooi design op en 
rond de gedekte tafel.

Neus voor design 
Goede smaak valt niet te leren, 
net als een feeling voor trends. 
Lida Bosma komt uit de gezond-
heidzorg, maar de liefde voor be-
stek en servies zat er vroeg in. 
Voor haar geen rommeltje op ta-
fel. Eten moet een feest zijn. En 
dan niet alleen met de feestda-
gen.  Met Dis en Design is een 
langgekoesterde wens uitge-
komen. Samen met haar zoon 
Joost stortte ze zich in het avon-
tuur. De keus voor de locatie lag 
voor de hand. Hoewel ze geen 

inwoner is, winkelt Lida bij voor-
keur in Heemstede. Ze roemt de 
diversiteit en de kwaliteit van de 
middenstand. De Raadhuisstraat 
biedt bovendien de mogelijk-
heid om gedeeltelijk vrij te par-
keren. Een groot voordeel, vindt 
ze, want alleen al op dit terrein 
kun je als winkelier de concur-
rentiestrijd met Haarlem winnen. 
Juist omdat de binnenstad van 
de grote broer steeds moeilijker 
bereikbaar is, komen de klan-
ten uit de hele regio naar Heem-
stede. Lida en Joost hadden dui-
delijke ideeën over de inrichting 
van de winkel. Overzichtelijk en 
vooral niet te vol, en sfeervol uit-
gelicht.  De collectie is vooral ge-
richt op strak design van voor-
namelijk Scandinavische mer-
ken als Dibbern, Auerhahn, Al-
fi, Legnoart, Menu, Herstal en 
Rosendahl, maar ook producten 

van Nederlandse interieurdesig-
ners als Frederik Roijé verkopen 
ze graag. Wat de aantrekkings-
kracht van modern design is, zijn 
de meningen over verdeeld. Het 
doel is om koude, vaak kille ma-
terialen te ontdooien en met an-
dere materialen te combineren 
tot een stijlvol en uniek interieur-
product van hoge kwaliteit.

Koffie en cadeaus 
Sinds de koffiewinkel Kaldi uit 
de Raadhuisstraat verdween, 
heeft Dis en Design het popu-
laire merk Bodum en het koffie-
label Brandmeester’s overgeno-
men. De moderne mens is een 
koffieliefhebber en steeds vaker 
een fijnproever ; er is een enor-
me ontwikkeling in zetmethodes. 
Koffie is een belangrijk ding ge-
worden in huis en op het werk, 
dus heeft Dis en Design veel 
keus op koffiegebied.Verder kan 
je terecht voor cadeaulijsten en 
relatiegeschenken. Met de feest-
maand voor de deur staan Lida 
en Joost klaar de klant te advise-

ren om een fraai, smaakvol pak-
ket samen te stellen, dat de uit-
straling weergeeft van de gever. 
Ze nemen ook buiten kantoortij-
den alle tijd om klanten te helpen 
met de keus. Gewoon binnenlo-
pen voor een leuk cadeautje kan 
uiteraard ook. Lida: “We laten de 
mensen lekker snuffelen, maar ik 
spring ook bij met advies. Design 
heeft soms echt uitleg nodig. Het 
samenspel van vorm en functie 
leidt tot een verrassend effect op 
mensen. Oh, is het dààrvoor be-
doeld, hoor ik regelmatig. Weet 
je wat mij nou verrast heeft? Dat 
ook oudere mensen in Heemste-
de durven te kiezen voor nieuwe 
trends en strak design.”
Informatie: Dis en Design, Raad-
huisstraat 18b Heemstede. 
Tel: (023)5476097. www.disende-
sign.nl.
Mirjam Goossens

Thema-avond CDA 
Invulling vrije tijd babyboom-generatie

Heemstede - Op de CDA the-
ma-bijeenkomst van donder-
dag 11 november, staat de toe-
komstige behoefte aan vrije-
tijdsbesteding voor de baby-
boom-generatie centraal. Nog 
een aantal jaar en dan gaat 
deze generatie met pensioen. 
Waar de kranten vol staan met 
de discussie over de houdbaar-
heid van het pensioenstelsel, 

gaat de CDA thema-avond juist 
in op de vrijetijdsbehoeften van 
de toekomstige pensionado’s 
en de rol die de gemeente voor 
deze generatie zal kunnen be-
tekenen. Het is van belang om 
reeds nu na te denken over de 
rol van de gemeente voor de-
ze grote groep, de middelen zijn 
immers schaars en keuzes zijn 
onvermijdbaar. Boudi van Vlij-

men van het CDA Heemstede 
leidt de paneldiscussie tijdens 
de thema-avond. Het panel be-
staat uit Sjaak Struijf, directeur 
van Casca, Bram Rietveld, team 
manager van de bibliotheek en 
Els van de Weijer, fractielid van 
het CDA Heemstede.
Locatie: Heemstede, Pinkster-
kerk, Camplaan. Aanvang: 
20.00 uur.

Op zoek naar berggorilla’s
Bennebroek - Groei & Bloei af-
deling Bennebroek e.o. houdt op 
vrijdag 12 november haar maan-
delijkse lezingavond.
De heer Hans van den Bergh 
komt vertellen over zijn safari in 
Oost-Afrika.
Aan de hand van een diapresen-
tatie wordt een beeld getoond 

van mens, dier en plant in de 
wildparken van Kenia, Oeganda 
en Tanzania.
De avond wordt gehouden in 
‘t Trefpunt van de Protestant-
se Kerk, Akonietenplein in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.
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Toneelgroep Vondel: Aanraders
Heemstede - Toneelgroep Vondel was al eerder – met veel suc-
ces - te gast bij Casca in Theater de Luifel. Deze keer staan 
zij voor u in het Casca Nova programma: onder regie van Wim 
Wiertz spelen zij voor u het stuk Aanraders. Actrice Vera is ge-
trouwd met Mark. Ze hebben samen één zoon: Martijn. Vera ver-
dient, naast haar werk, veel geld met aandelen. Mark is al jaren 
werkeloos, noemt zichzelf filmproducent maar heeft maar één 
geflopte film gemaakt. Deze film is gemaakt van het geld dat 
Vera heeft verdiend met haar aandelen. Paula, een vriendin van 
Vera, logeert bij het echtpaar om bij te komen van haar schei-
ding en zit veel depressief op de bank. Vera werkt te veel, Mark 
drinkt te veel. U ziet het jaar 2008 vóór de financiële crisis. Geld 
lijkt niet belangrijk te zijn.....
Een heerlijk drama met een lach en een traan. Vondel is een 
amateurtoneelvereniging uit Haarlem met ongeveer 15 spelende 
leden, in de leeftijd van 20 tot ongeveer 60 jaar. 
Kom en geniet van de spelers 
en de typetjes die zij neerzet-
ten in Toneelstuk Aanraders 
van Toneelgroep Vondel op 
donderdag 11 november om 
20.00 uur. De voorstelling is bij 
Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Reserveren 
is noodzakelijk en kan telefo-
nisch op werkdagen van 9-12 
uur, tel: 023-548 38 28-1. 

Nieuwe Ridders van het
Heilig Graf met mantel omkleed
Regio - Vergezeld door enke-
le honderden Ridders en Edel-
vrouwen van het Heilig Graf lie-
pen zaterdagochtend 27 aspi-
rant-ordeleden en vannuit de 
Philarmonie naar de St. Bavo-
kerk voor hun plechtige benoe-
ming. Een bijzondere gebeurte-
nis in de al ruim vijf eeuwen een 
protestante Bavokerk die door 
de Wijkgemeente Haarlem Cen-
trum welwillend beschikbaar ge-
steld was aan de  rooms katho-
lieke ridderorde. De eerste keer 
sedert 1578 dat in deze kerk 
weer een rooms-katholieke ere-
dienst werd gehouden. Iedere 
twee jaar krijgen aspirant-leden 
tijdens een bijzondere plechtig-
heid de mantel met het Jeruza-
lemkruis omgehangen ten te-
ken van opname in de Orde. Vol-
gens Heemstedenaar Hans Ver-
meulen, voorzitter Ridderorde 
van het H. Graf Haarlem/Noord-
Holland, is de Orde een wereld-
wijde kerkelijke instelling, voor-
namelijk bestaande uit leken. De 

Ridderorde heeft als opdracht de 
zorg voor de christenen in het 
Heilig Land, Israel, de Palestijn-
se gebieden en Jordanië. In het 
streven naar een vreedzame en 
respectvolle samenleving in een 
wereld die christenen delen met 
moslims, joden en vele anderen, 
beperkt die steun zich niet alleen 
tot de christelijke bevolking. Zij 
steunen met name de gezond-
heids - en ouderenzorg en het 
onderwijs. 

Investituur 
De ambtaanvaarding, de investi-
tuur, de bekleding van de   as-
pirant-leden geschiedde  tijdens 
de Eucharistieviering, geleid 
door Groot-Prior Z.H. Exc. Mgr 
A. Hurkmans, samen met enke-
le bisschoppen. Onder de aspi-
rant- leden  bevond zich Heem-
stedenaar Theo Bot, plaatsver-
vangend Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding, Jan Frans-
sen, commissaris van de Konin-
gin in Zuid-Holland en Camille 
Eurlings, oud-minister van ver-
keer, waarmee de orde in Neder-
land weer ruim 250 leden heeft 
en  wereldwijd circa 22.000. On-
der de nieuwe leden die de in-
vestituur ontvingen, waren zeven 
Edelvrouwen en twintig Ridders. 

Haarlemse Jeruzalem-
vaarders 
Pelgrimstochten en bedevaar-
ten waren in de middeleeuwen 
van enorme betekenis. Pelgrims-
reizen naar het Heilig Land wa-
ren behoorlijk gevaarlijk en door 
de hoge kosten vrijwel uitslui-
tend bereikbaar voor welgestel-
den. De  Haarlemse historicus 
Wim Cerutti schreef op verzoek 
van de Noord-Hollandse Ridder-
orde van het Heilig Graf van Je-
ruzalem een boek over de Haar-
lemse Jeruzalemvaarders. Zater-
dag ontving burgemeester Bernt 

Schneiders het eerste exem-
plaar uit handen van de lands-
commandeur van de Ridderor-
de, ir. Godfried Prieckaerts. Hier-
in beschrijft Cerutti de pelgrims 
naar het Heilig Land tussen 324 - 
1099, en 1333 tot 1700 , de kruis-
tochten van 1099 tot 1291 en 
het Jeruzalemkruis, het wapen-
teken van de Ridderlijke Orde in 
rood op de mantel. Over de re-
latie Haarlem-Jeruzalem is vrij-
wel niets gepubliceerd en dit 
boek van Cerrutti biedt dan ook 
veel nieuws, over de 70 Haar-
lemmers die ooit een pelgrims-
tocht naar het Heilig Land on-
dernamen, onder wie belangrij-
ke families als van Beresteijn en 
Crommelin. Het beroemde schil-
derij van Jan van Scorel met de 
twaalf Haarlemmers naar Je-
ruzalem, waaronder Van Sco-
rel zelf, siert de omslag. Het rijk 
geïllustreerde en fraai verzorgde 
boek wordt afgesloten met een 
beschouwing over de geschie-
denis van de Ridderorde van het 
Heilig Graf van Jeruzalem. Ver-
krijgbaar in Heemstede bij Blok-
ker Boekhandel op de Binnen-
weg voor 27,50 euro. 
Ton van den Brink

Ridders van het Heilig Graf in de omgang van de Oude Bavo.

Jeruzalemkruis hoog boven 
Haarlem.

Winnaars High 
Tea september
Heemstede – De spaar- en 
winactie bij bakkerij Nol Ber-
tram aan de Binnenweg blijft 
populair.
Op de foto Ria Spanjaard en 
Frank van Dijk, die twee vou-
chers hebben gewonnen voor 
een High Tea in het Amstel 
Hotel Amsterdam.
De spaaractie blijft lopen, dus 
altijd meedoen als u bij Nol 
Bertram lekker en gezond 
brood koopt of iets anders uit 
het smakelijke assortiment!

Politie waarschuwt
Wees alert op nep e-mails
Regio - Met regelmaat komen 
er meldingen binnen bij de poli-
tie van mensen die opgelicht zijn 
door middel van nep e-mails. U 
ontvangt een e-mail waarin de 
indruk gewekt wordt dat deze 
van een officiële instantie, bank 
of ander bedrijf is. Hierin wordt 
vaak om persoonlijke gegevens 
gevraagd. Een recentelijk voor-
beeld is een mail waarin een ge-
dupeerde een goede baan wordt 
aangeboden. Als hij geïnteres-
seerd is, dan moet hij via een 
invulformulier reageren en een 
kopie van zijn legitimatie mee-
sturen. Op het formulier wordt 
naar allerlei persoonlijke gege-
vens zoals bankrekeningnum-
mers gevaagd. Deze werkwijze 
is slechts één van de manieren 

hoe u slachtoffer kunt worden 
van oplichting of witwaspraktij-
ken. U kunt niet alleen slacht-
offer worden, uw identiteit kan 
ook misbruikt worden. Crimine-
len kunnen zich onder uw iden-
titeit schuldig maken aan aller-
lei criminele activiteiten. De po-
litie wil mensen dan ook advise-
ren om nooit in te gaan op mail-
berichten van personen of in-
stanties waarmee u niet bekend 
bent. Wees alert en geef nooit 
uw identiteit zo maar prijs. Bel 
bij twijfel eerst naar het betref-
fende bedrijf om te vragen of de 
mail wel door hen verzonden is. 
Mocht u slachtoffer zijn gewor-
den van een dergelijk incident of 
vermoedt u dat er iets niet in or-
de is, meld het dan bij de politie.
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RE-STYLING middag bij Hair &
Beauty Lounge Heemstede een groot succes!
Heemstede - Het was een feest bij Hair & Beau-
ty Lounge Heemstede. Daar werd onlangs een 
re-styling middag gehouden met de dames van 
stylingbureau A-sisters: José Captijn en Nell Wes-
terdorp. 
Het was de eerste keer dat de dames van A-Sis-
ters en het team van Hair & Beauty Lounge Heem-
stede een RE-STYLING middag presenteerden. 
De feedback van de gasten klinkt als geslaagd!
Het is natuurlijk best spannend zo’n dag. Alles 
moet goed op zijn plek staan, de catering moet op 
en top zijn en we willen graag aan alle verwach-
tingen voldoen. Aldus Mieke (eigenaresse HBL) 
Het is de bedoeling dat iedere gast met een ver-
zadigd gevoel naar huis gaat, dat alle vragen be-
antwoord zijn en bovendien is het uiteindelijk al-
tijd nog afwachten hoeveel gasten zich op de dag 
zelf aanmelden. 
De dag was volgens de organisatie een succes! En 
dat blijkt. De modepresentatie, de make-up work-
shops, proef-massages en niet te vergeten de uit-
gebreide kleuranalyses, trokken een grote groep 
gezellige dames die van veel goede adviezen, 
kwaliteit en de nieuwste modetrends hebben kun-
nen genieten. De dag is dus zeker voor herhaling 
vatbaar. Houdt u ons dus goed in de gaten! Met de 
feestdagen in het vooruitzicht is er alweer genoeg 
bij te kletsen over feestelijke galakleding, spranke-
lende modeaccessoires en bruisende feest-arran-
gementen bij Hair & Beauty Lounge Heemstede.
A-sisters is een nieuw styling-adviesbureau dat 
gespecialiseerd is op gebied van mode, garde-
robe-re-styling, personal shopping en re-styling 
workshops. Jarenlange ervaring zorgen dat José 
en Nell alle kennis in huis hebben om u de com-
plete re-styling te bieden die bij u past!
Zie www.a-sisters.nl 
Daarbij kunt u bij Hair & Beauty Lounge Heemste-
de terecht voor een goed geknipte coupe en een 
mooie haarkleuring door uw kleurspecialiste. Met 

de nadruk op “goed geknipt” want onze filosofie 
luidt; “een goed geknipte coupe is het halve werk 
en haalt het beste uit uw gezicht.
Kwaliteit staat hoog in het vaandel! Voorafgaand 
aan uw behandeling kunt u daarom bij Hair & 
Beauty Lounge Heemstede na een consultatie met 
uw haarspecialiste, altijd eerst genieten van een 
momentje voor uzelf tijdens een heerlijke hoofd-
huidmassage. (indien gewenst) De hoogwaardi-
ge stylingproducten en kleuren van REDKEN 5th 
Avenue zorgen voor volume en een schitterende 
glans, met aanzienlijk resultaat. Uiteraard kunt u 
ook uw kappersbehandeling combineren met een 
uurtje of een dagdeel vertoeven onder de heerlij-
ke beautybehandelingen, massages en de nieuwe 
oosterse arrangementen die het schoonheidsinsti-
tuut te bieden heeft. 
Voor meer info kijkt u op www.hblheemstede.nl 

INGEZONDEN

Collecte opbrengst Nierstichting
Heemstede - In de week van 19 
tot en 25 september gingen zo’n 
80.000 enthousiaste collectanten 
langs de deuren voor de Nier-
stichting. Alleen al in Heemste-
de is tijdens de Nationale Collec-
teweek ruim 12.000 euro ingeza-
meld. Met dit geld kan de Nier-
stichting verder werken aan een 
toekomst met zo weinig mogelijk 

nierziekten en een betere toe-
komst voor nierpatiënten. 
Inwoners van Heemstede die de 
collectanten van de Nierstichting 
hebben gemist, kunnen hun bij-
drage overmaken op ING 88.000 
t.n.v. Nierstichting Nederland te 
Bussum.
Voor meer informatie:
www.nierstichting.nl

Bennebroek - Maandag 8 no-
vember wordt de film ‘Julie en 
Julia’ vertoond in de ontmoe-
tingsruimte aan de Kerkweg te 
Vogelenzang. Kosten 3,- euro 
pp. Zaal open om 13.30 uur. Be-
langstellenden wordt gevraagd 
zich vooraf aan te melden i.v.m. 
stoelencapaciteit. Welzijn Bloe-
mendaal. Tel. 023-584 5300 / 525 
0366.
Op donderdag 11 november 
komt, in het kader van ‘Neder-
land Leest’, Misha de Vreede 

naar de bibliotheek van Bloe-
mendaal. Zij bespreekt het boek 
‘de Grote Zaal van Jacoba van de 
Velde’. Kosten: 3 euro. Van 11.00 
uur tot 13.00 uur. Aanmelden: 
023-525 0366 of 584 5300. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij 
voor de cursus digitale fotobe-
werking op 18 november. 
3 Lessen op donderdagmiddag 
in het Nova College, Zijlweg 203. 
Haarlem. Kosten 30,- euro.
Aanmelden Welzijn Bloemen-
daal: 023-584 5300 / 525 0366.

Activiteiten Welzijn Bloemendaal

Puur en echt met het 
‘antipakjes kookboek’
Heemstede - Bij boekhandel 
Blokker zijn ze te porren voor van 
alles. Als het maar met boeken 
te maken heeft. Zaterdagoch-
tend 30 oktober fleurde De Kin-
derband de winkel op met lied-
jes uit hun kinderboek (met CD)  
‘Alle Dagen Feest’. ’s Middags 
maakten ze plaats voor kook-
boekenschrijfster Karin Luiten. 
Aan de hand van haar nieuw-
ste boek ‘Koken met Karin’ leg-
de de schrijfster/illustratrice het 
winkelend publiek uit hoe sim-
pel koken met verse ingrediën-

ten kan zijn. Kant-en-klaar maal-
tijden, pakjes, blikken en zakjes, 
van haar mogen ze allemaal de 
vuilnisbak in. Vers is niet inge-
wikkelder en zeker niet duurder. 
Volg de recepten uit haar anti-
pakjeskookboek en alles smaakt 
weer puur en echt. Ze voegde 
de daad bij het woord en fabri-
ceerde in no time de heerlijkste 
hapjes. Haar motto: Het leven is 
te kort om vieze dingen te eten. 
Koken met Karin is te verkrijgen 
bij de boekhandel voor 16,95 
euro.

Buurtactiviteiten De Glip
Heemstede – Voor alle bewo-
ners van de Glip worden op don-
derdagen activiteiten georga-
niseerd in de Princehof aan de 
Glipperweg 57 in Heemstede. 
Elke donderdagochtend van 
10.00-12.00 uur kunt u hier te-
recht voor  koffie ‘met’. 
Er is tegen betaling een kopje 
koffie of thee, u kunt vrijblijvend 
binnenlopen, voor een praatje, 
spelletje of meedoen aan een 
aangeboden activiteit in de cre-
atieve hoek, iedere week zal dit 
een andere activiteit zijn. Doel 
van de ochtend is gezellig sa-

men zijn. Data: 4, 11, 18 en 25 
november.
Diezelfde donderdagen zijn er 
kinderactiviteiten, van 16.00-
17.30 uur. 
Het gaat om spelen en knutselen 
voor jonge kinderen tot 10 jaar.
Voor 1 euro kunt u uw kind laten 
meedoen en dat is inclusief limo-
nade en een koekje. Ouders be-
talen voor de koffie of thee. Tij-
dens de activiteiten staat er een 
prikbord waarop bewoners uit 
de wijk hun burenhulp aanbod, 
of burenhulpvraag kunnen op-
prikken.

Protestantse gemeente 
Samen gedichten lezen op 10 november
Bennebroek - De dichter Her-
man de Coninck schreef:
Zoals je tegen een ziek dochter-
tje zegt:
Mijn miniatuurmensje, mijn zelf-
gemaakt
Verdrietje, en het helpt niet;
Zoals je een hand op haar he-
te voorhoofdje legt, zo dun als 
sneeuw gaat liggen,
En het helpt niet.
Zo helpt poëzie.

In het Trefpunt in Bennebroek 
aan het Akonietenplein 1, wor-
den twee leesavonden geor-
ganiseerd, een in het najaar en 
een in het voorjaar. Op de eer-
ste avond staan gedichten over 
dood en opstanding centraal en 
op de tweede avond vormen ge-
dichten over lijden en leven het 
onderwerp. De eerste avond is 
op woensdag 10 november. 
De inleiders zijn Pieter Vermeu-

len en dominee Jolien Nak. Met 
iedereen, die van gedichten 
houdt, lezen zij werken van on-
der meer Gerard Reve, Maria de 
Groot, Bert Schierbeek, Ida Ger-
hardt en Huub Oosterhuis. Sa-
men gedichten lezen om dichter 
bij de tekst en de betekenis pro-
beren te komen.
De bijeenkomst begint om 20 
uur en de toegang bedraagt vijf 
euro.

Windows 
Basiscursus (55+)

Heemstede - De basiscursus 
Windows voor 55+ is een ver-
dieping van de kennismakings-
cursus werken met de compu-
ter. De 5 lessen zijn op maandag 
en starten op 29 november van 
13.00 tot 15.30 uur bij Casca in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Bij de lessen is een cur-
susboek inbegrepen. Aanmel-
den kan van 9.00 tot 12.00 uur: 
telefoon 023 – 548 38 28-1 of 
www.casca.nl.

Weekend gewijzigd 
treinverkeer rond Haarlem

Heemstede - Prorail voert onderhoudswerkzaamheden uit aan 
het spoor. Daarom is het treinverkeer gewijzigd. In het weekend 
van 6 en 7 november is geen treinverkeer mogelijk tussen station 
Haarlem en Amsterdam Sloterdijk, Haarlem en Zandvoort aan Zee 
en tussen Haarlem en Leiden Centraal. NS zet bussen in. De bus-
sen stoppen op alle tussengelegen stations.
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Kerstshow bij De Oosteinde:
Alle nieuwe trends en kleuren

Kerstshow bij De Oosteinde:
Alle nieuwe trends en kleuren

Tuincentrum De Oosteinde, Zandlaan 

22 Hillegom - grens Bennebroek

tel. 023-5846338. 

Fililaal Vijfhuizen: Schipholweg 1088, 

Vijfhuizen - grens Haarlem

tel. 023-5581528.
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Fiets- en wandelontdekkingstocht 
langs ateliers, galeries, open 
huizen, scholen en een molen
De wandel en fietstocht begint bij de Centra-
le expositie in het Raadhuis. In het Raadhuis 
komt u bij het binnengaan links meteen Jacin-
tha Reijnders tegen die haar schilderijen en ob-
jecten toont in de Merletzaal. Daarnaast kunt in 
de hal onder meer de sieraden van Rosita van 
Wingerden in de vitrines bekijken. U heeft kof-
fie gedronken, de werken in de Raadzaal bewon-
derd en pakt de fiets of gaat al wandelend direct 
rechts af de van Merlenlaan in tot aan halverwe-
ge de W.A. van Tellolaan waar u rechts af slaat, u 
volgt de W. de Nijslaan, slaat links af en u fietst 
vanzelf door naar de Kees van Lentsingel 16 
waar Bep Roorda u in haar eigen atelier ont-
vangt en haar keramiek zal tonen. 

U rijdt vanaf de de Kees van Lentsingel een 
klein stukje zuidwaarts via het H. Schoenmaker-
pad en komt vanzelf weer op de van Merlenlaan. 
U fiets of wandelt op de Herenweg in noord-
waartse richting, na zo’n honderd meter ziet u 
aan de overkant een fietspad dat uitkomt op de 
Lorentzlaan en u stopt bij nr. 53 en vindt daar 
Henk-Claire Loeffen die o.a. grafisch werk en 
geabstraheerde landschappen toont.

Vervolgens fietst u via de van der Waalslaan en 
de Eykmanlaan naar het kruispunt bij de Heren-
weg en u steekt daar over. U heeft de mogelijk-
heid om even een uitstapje te maken langs de 
Bleekersvaartweg waar u de ateliers van Vera 
de Backer en Paulien de Jong op nr. 20 kunt 
bezoeken. Vervolgens keert u om en rijdt u de 
Kerklaan af tot de Raadhuisstraat, circa vijf-
tig meter rechtsaf vindt u aan uw linkerhand op 
de Raadhuisstrat 56 Galerie Het Kunstbe-
drijf. Daar is onder meer werk te zien van Erika 
de Wit die exposeert met kleurrijke schilderrijen 
met een geheel eigen dieptewerking; Inge Evers 
met een uniek samenspel van textiel en vezels; 
Henny Beenders  met herkenbare beelden en 
Jur Fortuin met mozaiek-objecten. 

Vanaf de Raadhuisstraat heeft u de keuze om 
noordwaarts de werken van Charles Koopmans 
te gaan bewonderen of rechtstreeks in zuid-
oostelijke richting naar De School te fietsen of 
te wandelen. In het eerste geval keert u  terug 
via de Raadhuisstraat, Zandvaartkade, u steek 
de Heemsteedse Dreef over en gaat verder in 
Noordelijke richting tot de Pieter Aertslaan, bij 
de rotonde slaat u rechts af en u komt vanzelf 
op zijn expositieadres: Jan Miense Molenaer-
plein 7. Hier heeft Charles Koopmans zijn huis 
weer omgedoopt in “Galerie Uno Momento”. In 
zijn werk verwijst hij naar het toevalsproces bij 
het van maken van zijn werk en zoals hij ver-
klaart: soms ontstaan daaruit de mooiste dingen! 
Vanaf hier hoeft u de Heemsteedse Dreef alleen 
maar in zuidelijke richting te fietsen tot de Ir. 
Lelylaan.

Kiest u er voor om rechtstreeks naar De School 
(het voormalige NOVA-college) te gaan dan 
fietst of wandelt u vervolgens in de Raadhuis-
straat naar het Zuiden en u slaat direct voorbij 
het Raadhuis linksaf de Camplaan in. U steekt 
de Heemsteedse Dreef over en u komt uit op 

het Wilhelminaplein. Ga dan naar rechts langs 
de Achterweg en vervolgens de Timorstraat en 
de Slotaan in. Rijdt deze door tot aan de Ir. Le-
lylaan, ga dan naar links een aan uw rechter-
hand ziet u een oud schoolgebouw, dat is omge-
bouwd tot een aantal ateliers. Dit is het bezoek-
adres “De School” Ir. Lelylaan 10 en hier vindt 
u een aantal kunstenaars met verschillende dis-
ciplines. Beide dagen is er een programma met 
vele activiteiten. U vindt daar o.a. de ateliers van 
Jeannette de Bruin die zich voornamelijk be-
zig houdt met jongerencultuur, Anne Jung met 
landschappen en kleine miniaturen, José van 
Waarde met  gelaagd werk van landschappen in 
aardekleuren en van Gemma van Schendelen. 

Bent u daar geweest, rij of wandel dan terug naar 
het Wilhelminaplein ga daar links af de Voorweg 
tot 49a aan uw rechterhand. Hier vindt u Ger 
Daniëls met een nieuwe serie gefantaseerde 
personages naast zijn bekende bloemen/koren-
velden.  Fernande Daniëls laat kleurrijke schil-
derijen van bekende jazz musici uit de jaren zes-
tig zien. Albert Rollich toont zijn landschappen 
en zijn computerportretten. Daarnaast vindt men 
op 49b Henk Koelemeijer met kleurrijke schil-
derijen en fantasierijke objecten in de beken-
de Cobra stijl vol ritme en dynamiek en Karo-
la Veldkamp en Rob Slooten die respectieve-
lijk recente schilderijen en nieuwe foto’s tonen. 
Voorts vindt u daar de ateliers van Marjan Jas-
pers die schilderijen toont met de natuur als in-
spiratiebron en Kyung Dropsie met foto’s waar 
het spel der elementen een grote rol speelt. 

Fiets of wandel vervolgens richting zuid en ga 
de 1e straat rechts, u komt dan vanzelf op de 
Valkenburgerlaan, meteen links, in het 2e huis 
van de hoek heeft Guusje Hamelynck op num-
mer 8 haar atelier. Zij heeft bronzen beelden in 
gestyleerde stijl van lijnen en vlakken. Gastexpo-
sante Francine Rens toont hier kleurrijke wer-
ken. Nadat u hier bent geweest steekt u over en 
fietst of wandelt richting zuid tot Villa Meerzicht 
aan de Glipperdreef 205b waar u Annemiek 
Couzy vindt met haar  schilderijen vol kleur en 
passie. Hiernaast komt u bij Jack Prins, Glip-
perdreef 195-197. Naast zijn fascinatie voor het 
lijnenspel bouwt hij zijn werk op met allerlei ma-
terialen die hij al rondlopend en zoekend tegen-
komt. 

Nog verder naar het Zuiden komt u aan de Glip-
perdreef 94. Aan u linkerhand ziet u de Oude 
Meelfabriek oftewel De Molen van Hocker. Hier 
bevinden zich de ateliers van Gonny Nierman, 
die in haar beelden van steen en hout met geo-
metrische vormen speelt, van Vera Bruggeman 
die haar kleurrijke schilderijen als  beeldgedich-
ten ziet en van Lucia Bezemer die nieuw werk 
toont met als thema: de wereld is een speel-
bal! Wij zijn aan het einde van onze fiets/wan-
deltocht. U heeft een groot deel van Heemstede 
middels een aantal expositieplekken doorkruist. 
Op deze wijze heeft u kennis kunnen maken met 
de Heemsteedse kunstenaars, die op het Raad-
huis exposeren en hopelijk heeft men u onder-
weg kunnen verrassen! 

KUNSTLIJN HEEMSTEDE
Inge Evers: “Het nieuwe 
komt uit het oude voort”
Tijdens de Kunstlijn is Inge Evers 
in haar atelier aan de Haven-
straat en zal van tijd tot tijd de-
monstreren hoe zij een groot 
stuk vilt uit wol en zijde laat ont-
staan voor haar volgende ten-
toonstelling. 

Het nieuwe komt uit het oude 
voort of zoals de Cherokee India-
nen zeggen: “Zoals de aarde niet 
ophoudt bij haar hoogste berg,
zo eindig ik ook niet bij mijn 
hand, mijn voet, mijn huid, maar 
reik wijd naar buiten, in alle 
ruimte en tijd, met mijn stem en 
met mijn gedachten, want mijn 
ziel is het universum.”

In haar kunst verwerkt Inge 
beelden uit het dagelijks leven 
die haar op dat moment bezig-
houden. “Het is mijn manier van 
leren omgaan met veranderin-
gen in mijn leven in een veran-
derende wereld. Ik richt me ge-
voelsmatig op een nieuwe ver-
standhouding daarmee. Intuï-
tief weet ik wat het worden gaat, 

maar ik zie het nog niet voor me. 
Ik vertrouw op het proces waar-
bij ik vanuit verbeeldingskracht 
vormen onder mijn handen laat 
ontstaan terwijl ik experimen-
teer. Ik onderzoek het materi-
aal waarmee ik werk - natuurlij-
ke vezels van allerlei aard als ook 
oude gebruikte textiel - eerst ge-
voelsmatig.” 
www.wvevers.dds.nl

Mooie herfst in atelier 
Annemieke Couzy

Haar werk is aantrekkelijk, energiek en kleurrijk en wordt 
getoond in de uitstekende ambiance van villa Meerzicht.
‘’Ik kom steeds dichter bij de bron. Er zit nog zoveel in me. Het 
komt er allemaal uit.”
Wat vooral in het oog springt bij het bekijken van het werk van 
Annemieke Couzy is kleur, energie en kracht. Haar schilderij-
en zijn nooit helemaal abstract .Vaak drukken ze een moment of 
een gevoel uit. Ze is niet bang om sterke kleurcontrasten te ge-
bruiken en speelt tijdens het schilderen graag in op het toeval.
‘’Als ik per ongeluk wat mors of ik poets een plek weer weg en 
het resultaat bevalt me dan laat ik dat staan’.’
Naast haar vrije schilderijen is Couzy een ambachtsvrouw. 
Ze tekent en etst graag. Beide technieken zijn vaak weer aanlei-
ding voor grote schilderijen. Ze maakt ook veel werkstukken met 
duidelijk herkenbare taferelen. Bijvoorbeeld de ‘Huiselijke 
genoegens’, die momenten verbeelden die iedereen herkend.
De kunstenares is aanwezig en licht haar werk graag toe. 
Zij schenkt koffie, thee en wijn aan alle belangstellenden.
Annemieke Couzy, Glipperdreef  205b, Heemstede.



Henk-Claire Loeffen neemt voor 
de 2e keer deel aan Kunstlijn en 
stelt zijn atelier daartoe open op 
zaterdag 6 en zondag 7 novem-
ber van 11.00 tot 17.00 uur. Daar-
aan gekoppeld is er een huis-
expositie en is zijn werk ook te 
koop. Adres van atelier èn expo-
sitie: Lorentzlaan 53 te Heemste-
de (Geleerdenwijk). Volop gratis 
parkeergelegenheid voor fiets of 
auto.
Vorig jaar kwamen er zo’n 160 
bezoekers en werd ook behoor-
lijk verkocht. Een prima stimu-
lans om het atelier weer in te 
gaan om te gaan werken aan  
nieuwe schilderijen en colla-
ges! Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen blijven het exo-
tische kleurgebruik (nooit direct 
uit de tube, maar altijd in eigen 
schakeringen van dat moment 
en vaak lekker vet opgebracht) 
en de steeds weer terugkeren-
de mengeling van abstract en fi-
guratief.
Voor zijn collages gebruikt Clai-

re uitsluitend (delen van) eigen 
(grafisch) werk, selecteert deze 
op kleur of uitstraling, scheurt 
of knipt ze in stukjes en bouwt 
daarmee boeiende composities 
op, die steeds weer verrassen en 
raadselachtig blijven, al kijk je er 
nog zo lang naar.
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Beeldgedichten Vera Bruggeman
De vrijheid om alles op ieder 
moment van een andere kant 
te kunnen en mogen bekijken 
is de reden dat ik mijn schilde-
rijen Beeldgedichten noem, om 
een ieder de vrijheid te gunnen 
om eigen interpretatie te geven 
aan wat hij of zij ziet.
Natuurlijk heb ik mijn eigen 

emoties en herinneringen ver-
pakt in mijn werk, maar door 
het  zelf te benoemen ligt het 
vast, vind ik, en is de vrijheid 
voor de toeschouwer beperkt.

Mijn belangrijkste motivatie 
is genieten van mijn werk, het 
proces en ik hoop die levens-

lust ook over te brengen door 
mijn creaties ,

Atelier adres: De Oude Meel-
fabriek, 
Glipperweg 94 
Heemstede. 
www.oudemeelfabriek.nl
www.verart.nl

Werk Lucia Bezemer op vier locaties
Lucia Bezemer exposeert tijdens 
de Kunstlijn  in Het Raadhuis te 
Heemstede, Atelier Oude Meel-
fabriek Glipperweg 94 Heemste-
de, Museum Dolhuys Haarlem 
en Keramikos te Haarlem.
“Mijn laatste werk is te zien met 
het thema: De wereld is een 
speelbal.
De doeken zijn 100x100cm olie-
verf/acryl op linnen.
De wereld is een speelbal die 

je door bewegingen, o.a. in een 
spiegelbol of beveiligingsspiegel 
waarneemt en vastlegt.
Het verandert constant en dat 
maakt het zo complex en uitda-
gend.
De wereld is steeds in beweging 
waarin je begeeft en dat maakt 
het zo kleurrijk, spannend en uit-
dagend.
Iedere dag weer, het begint bij 
het zonlicht en eindigt bij het 
maanlicht, bij eb en bij vloed, zon 
en regen iedere dag weer en zo 
eeuwen lang, de wereld als een 
energiebol in de ruimte omringt 
door al die sterren. Daar raak je 
niet over uit geschilderd.”

Het werk van Lucia Bezemer 
speciaal gemaakt voor  het Mu-
seum Dolhuys gaat over het the-
ma Overspannen (burn-out).

Alles is verkrampt, verhard en 
het contact met de buitenwereld 
is weg.
De rek is eruit en heeft tijd en 
rust nodig om je weer weerbaar 
te voelen.
De elastiekjes van je geest, daar 
is teveel van gevergd.
Je voelt je in een woord rot en 
onbegrepen.

www.luciabezemer.nl

‘Blind date’  -  (grafische) collage 
in zwart/wit  -  65 x 90 cm

Henk-Claire Loeffen
Boeiende composities, 
die steeds weer verrassen

Rosita van Wingerden
Liefde voor het oude ambacht

Beeldend kunstenaar Rosita 
van Wingerden-Haarsma maakt 
in eigen atelier unieke sieraden 
en objecten naar eigen ontwerp 
in o.a. zilver en goud. Soms 
maakt zij daarbij ook gebruik 
van edelstenen, hout of kunst-
stoffen. Zij legt veel liefde voor 
het oude ambacht in haar werk.
Humor is een belangrijke fac-

tor in haar ontwerpen. Zij werkt 
ook in opdracht, vindt het een 
uitdaging om de ideeën en 
emoties van anderen in bijzon-
dere sieraden of objecten om te 
zetten.
Rosita exposeert tijdens de 
Kunstlijn in de Hoofdwacht, 
Grote Markt 17 in Haarlem, en 
in het Raadhuis van Heemste-

de. In de Hoofdwacht, een van 
de oudste gebouwen van Haar-
lem, zal zij tijdens de Kunstlijn 
aanwezig zijn.
Na de Kunstlijn zal in het Raad-
huis nog meer werk van haar te 
zien zijn gedurende november 
en december.
Kijk ook eens op:
www.rositavanwingerden.nl

Jeannette de Bruin volgde haar 
opleiding eerst aan Mode aca-
demie ‘De Schans’ in Amster-
dam en vervolgens aan de 
Gerrit Rietveld Academie in Am-
sterdam waar zij is afgestudeerd 
in Illustratie, vrijegrafiek, grafi-
sche- en modevormgeving.
“Ik word gedreven door de on-
bedwingbare behoefte om bij-
zondere ervaringen te vangen in 
beelden.
De laatste jaren houd ik mij 
voornamelijk bezig met jongeren 
en hun cultuur. De gevoelens die 
in deze levensperiode onder in-
vloed van de enorme lichame-
lijke en geestelijke ontwikkeling 
rondgieren, hebben mijn fasci-

natie. Ik onderzoek de verschil-
lende staten van ‘zijn’, zowel de 
fysieke, mentale als emotione-
le staten en de sociale interactie 
hebben mijn interesse. Het ‘pu-
berniets’ wil ik dan ook volledig 
uitdiepen en vastleggen. Daar-
naast neem ik deel aan projec-
ten waarbinnen ik met installa-
ties vorm kan geven aan mijn 
ideeën.
Voor deze expositie heb ik geko-
zen voor een gedeelte van mijn 
werk wat ik heb gemaakt onder 
de titel’ Because I am a girl.’ De 
titel refereert naar de campagne 
die Plan Nederland heeft opge-
zet om op te komen voor meisjes 
wereldwijd zodat zij naar school 
kunnen en zodat zij leren op te 
komen voor hun rechten.
Atelier ‘De School’ Ir. Lelylaan 10 
(voormalig Nova College) Heem-
stede.
Tel. 023-5470443 / 06-14979352
www.jeannettedebruin.nl

Jeannette de Bruin

‘Because I am a girl’



lem,  Yoga Stichting Utrecht, Zie-
kenfonds Spaarneland Haar-
lem, Gebouw Twentse Courant 
Hengelo, Prov. Planologische 
Dienst Haarlem, Verzekeringsge-
bouw Amersfoort, G.T.B.Gebouw 
Heemstede, Bomanszaal Oude 
Geleerde Man Bennebroek enz.
Sedert 90-tiger jaren Keramiek. 
Opleiding bij Gerlach Baas e.a.. 
Exposities: meerdere malen 
Brauckmann galerie (o.a. samen 
met Jacintha Reynders), Torre-
so Jutland, Vazquez Ootmarsum 
enz.

Bep Roorda: Kees van Lentsingel 
16, Heemstede.

de Heemsteder - 3 november 2010 pagina 19

KUNSTLIJN HEEMSTEDE

Jack Prins 
Overwacht vormenspel 
Elke kunstenaar heeft bronnen. 
Een visuele opslagplaats van er-
varingen, indrukken en herinne-
ringen die zich ooit op het net-
vlies hebben gehecht.
Honderden foto’s, tekeningen 
en talloze krantenknipsels tonen 
zijn fascinatie voor elk soort lij-
nenspel. Zoals het simpele hou-
ten frame van een Marokkaanse 
marktkraam, een ineengestort 
gebouw of een verzameling vo-
gelverschrikkers. 
Het beeldreservoir van Jack 

Prins wordt bepaald door lijnen, 
patronen, vormen en structu-
ren, waarbij de lijn overheerst. 
Op  bijvoorbeeld bouwplaatsen, 
volkstuinen en scheepswerven 
ziet hij staalconstructies, hek-
werken en hijskranen;  oftewel: 
een onverwacht vormenspel van 
lijnen die elkaar kruisen, ritmisch 
opvolgen of elkaar balancerend 
in evenwicht houden, los van tijd, 
plaats en ruimte. Glipperdreef 
195, Heemstede.
www.jackprins.nl

Charles Koopmans

Een escape, de oerknal
Wortel schieten in een bepaal-
de kunstopvatting is niet ei-
gen aan de houding van Char-
les Koopmans. Is het hinein in-
terpretieren? Of zijn het gedach-
ten die opwellen en die instinct-
matig vanuit het niets iets wor-
den. “Ja, ik weet niet hoe het pre-
cies werkt”, zegt Charles Koop-
mans, “maar in ieder geval is er 
iets dat me op dat moment moet 
pakken, zelfs een eigenaardige 
vorm van een tak zet me aan het 
denken. Waarom heeft de ene 
boom rechte takken en de an-
der grillige?  
Biased kijken mag, maar dan 
kan het wel botsen met de onde-
finieerbare belevingen van zowel 
de maker als de beschouwer. Zie 
ik plotseling een netje van man-
darijnen dan kan ik zomaar den-
ken wat een mooi bleek oranje, 
daar doe ik wat mee.”
Na een  studie aan de Rijksaca-
demie van Beelden Kunsten en 
afgestudeerd in de cultuursoci-
ologie aan de UvA stond er een 
wereld open, wohin. 
Want je krijgt bij de totstandko-
ming van een kunstwerk onher-
roepelijk te maken met de vraag 
of het wel in een logische lijn van 
de kunstgeschiedenis ligt. Als 

het antwoord uitblijft en de twij-
fel toeslaat, dan is er gelukkig 
een escape, namelijk de OER-
KNAL. 
Want dan overstijgt de vraag of 
er een relatie is tussen het kunst-
werk en de oerknal het probleem 
van het theoretiseren. Bij kunst 
zou je je als het ware moeten la-
ten wegzinken in het kunstwerk 
om oog te hebben voor de we-
reld erachter.
Expositie Kunstlijn -Charles 
Koopmans-, galerie UNO MO-
MENTO J.M. Molenaerplein 7 
Heemstede  (drie dagen per jaar 
open)  Ook volgens afspraak in 
te richten.

Hans Elsas
Wie is Sarah

Daar waar het loodzwa-
re vrachtverkeer nog steeds 
voortdendert bij de kruising 
Herenweg - Van Merlenlaan, 
en daar moet afremmen en 
wachten, intussen fijnstof, uit-
laatgassen en lawaai produ-
ceert, woon en werkt Hans 
Elsas, die tussen de trillingen 
door veel tijd besteedt aan het 
schilderen van portretten en 
figuurstudies.
Het werk op de foto is ge-
naamd “Wie is Sarah”.
Meer werk is te zien in de 
Raadszaal in het Raadhuis te 
Heemstede en op Koudenhorn 
6 in Haarlem.

Werk op de foto: Wervel.

Anne Jung
Horizon en stilte, dan 
weer wind en beweging
Tijdens de Kunstlijn laat An-
ne Jung schilderijen zien in ‘De 
School’ aan de Ir. Lelylaan 10 te 
Heemstede.
Anne: “Ik hou ervan lege land-
schappen te schilderen. Soms 
domineert de horizon en de stil-
te. Dan weer de wind en de be-
weging. Naast olie-en acrylverf 
werk ik regelmatig met andere 

materialen; keramiek, tekenen 
en droge naald. 
Ik heb de schildersopleiding aan 
de Rijksacademie in Amsterdam 
gevolgd bij
Friso ten Holt en geef les bij Pier-
K in Hoofdorp.” Anne is tevens lid 
van KZOD.
Meer informatie over haar vindt 
u op www.annejung.nl

Bij de foto: Tak, 30 x 40 cm. Olie 
op doek (2008).

José van Waarde exposeert in 
atelier ‘De School’ aan de Ir Lely-
laan Heemstede. Zij laat gelaag-
de schilderijen in verschillen-
de formaten zien, die balance-
ren tussen figuratie en abstrac-
tie met vaak de boom als inspri-
atiebron.

Keramiek van Bep Roorda
Na een opleiding Land- en tuin-
bouw in Deventer, heeft Bep 
Roorda (1937) jarenlang tallo-

ze tuinen ontworpen. Daarnaast 
is ze in de 70-tiger jaren gobelin 
wandkleden gaan weven.
Exposities: o.a. Tweemaal samen 
met Kees Verkade 1974 Galerie 
Eijlders in Zandvoort; 1974 Ge-
bouw Noord Holland in Haarlem; 
1974 Gemeentehuis Bloemen-
daal; 1975 Gemeente Oldenzaal; 
1975 Raadhuis Heemstede;1975 
De Lawei Drachten (samen met 
Willem Snitker), 1976 Oude Slot 
Heemstede.  
Veel werk in particulier bezit en 
aankopen door Gemeente Haar-

                           Jose van Waarde

Boom als inspiratiebron
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Intuïtief werk van Ger Daniels
Ger Daniels (1943) laat dit jaar 
nieuw werk zien dat aansluit bij 
de kunstwerken die hij op jon-
ge leeftijd (23 – 30 jaar) maakte. 
De huidige werken zijn wat mil-
der dan zijn vroeger werk terwijl 
de intuitieve werkwijze duidelijk 
aanwezig is. Een van de aqua-
rellen toont een polonaise rond 
een aantal beukenbomen. De af-
gebeelde personen doen daar-
bij denken aan de vijftiger ja-
ren. Ger heeft zichzelf hierop af-
gebeeld in een matrozenpakje.
Terwijl hij gedurende een lange 
periode de fotografie gebruik-
te, voor zowel landschappelijke 
als ethische tekeningen, is hier 
geen sprake van een fotografi-

sche werkwijze. De gezichten en 
figuren komen gewoon uit mijn 
fantasie te voorschijn vertelt Ger, 
in een aantal werken ziet men 
toeschouwers, die duidelijk  ge-
raakt worden door wat ze zien of 
horen. 

Behalve dit werk zijn in zijn ate-
lier schilderijen in olieverf en 
aquarel over landschappen e.d. 
te zien. Met name een serie over 
tulpen en volkenkundige teke-
ningen waarvan een aantal in 
het Frans Hals Museum en in het 
Volkenkundig Museum in Leiden 
te bewonderen zijn. Alle werken 
op zijn atelier aan de Voorweg 
49a zijn te huur of te koop. 

Fernande Daniels Laas
Jazzmusici
Fernande Daniels Laas toont 
vooral jazz-schilderijen maar ook 
klassieke violisten in acryl op 
linnen. Twee jaar geleden was 
haar expositie over jazzmusici te 
zien in de net vernieuwde raad-
zaal. De laatste expositie over 
jazz was in augustus/september 
van dit jaar bij Tipi-tica in Haar-
lem. Tijdens haar 20-jarig ver-
blijf in Grenada, West Indies ver-
kocht zij werk aan toeristen en 
ambassadeurs uit alle windstre-
ken. Ook in New York en in Ot-
towa (Canada) waar zij op de te-
levisie door de gouverneur en de 
burgemeester werd ontvangen.

Fernande maakte toentertijd 
schilderijen over het leven in 
de Antillen. Terug in Nederland 
maakte zij geabstraheerde gol-
ven, brandingen in aquarel en 
acryl. Maar de laatste jaren is het 
figuratieve terug in haar werk. 
De schilderijen op groot formaat 

zijn te koop voor circa 900 euro. 
Maakt u gebruik van de huurre-
geling dan betaalt u 10% van de 
verkoopprijs bijvoorbeeld  90 eu-
ro per jaar, met volledig koopte-
goed. Haar atelier is gevestigd 
op de Voorweg 49A. Tel: 023-
5286336.

Ook dit jaar heeft Jacintha 
Reijnders er voor gekozen om 
haar gezicht tijdens de Kunst-
lijndagen in Heemstede te la-
ten zien. Jacintha, doorgaans 
werkend in haar Haarlemse 
atelier, vormt in feite het start-
punt van de fiets/wandelroute 
rond de diverse Kunstlijnloca-
ties. Zij is tijdens beide kunst-
lijndagen namelijk te vinden in 
de Merletzaal in het Raadhuis. 
In dit knusse zaaltje en aan 
de daarnaast  gelegen wand 
in de hal toont Jacintha haar 
schilderijen. Daarnaast is in 
de Merlet zaal echter geheel 
nieuw ruimtelijk werk te zien. 

Daarover vertelt Jacintha het 
volgende: “Ik heb zo’n 10 jaar 
geleden ook allerlei schalen 
gemaakt van materieachti-
ge substanties en verschillen-
de materialen en ik had er nu 
weer zin in om daar mee ver-
der te experimenteren.”
Ruimtelijke landschappen 
noemt Jacintha deze bijzon-
dere objecten, zonder meer 
opmerkelijk qua vorm, kleur 
en structuur.

Het resultaat kan men tijdens 
het komende weekend niet al-
leen in de Merletzaal maar ook 
in de Waag aan het Spaarne te 
Haarlem bewonderen.

Jacintha Reijnders 
Ruimtelijke 

landschappen

Jur Fortuin, Kunstbedrijf
Unieke mozaïekobjecten
Gevonden voorwerpen en afge-
schreven tegels vormen vaak  de 
basis voor de unieke
Mozaïekobjecten van Jur For-
tuin. Door zijn achtergrond als 
grafisch ontwerper hebben zijn 
mozaïekpatronen vaak een haast 
grafische uitstraling. Zijn werken 
zijn permanent te zien in zijn ei-
gen galerie Het Kunstbedrijf aan 
de Raadhuisstraat 56 a in Heem-
stede.
 
Sinds oktober verzorgt Jur For-
tuin in zijn galerie ook het in-
lijsten en restaureren van schil-
derijen. Ook het opknappen van 
papier werk na bijv. waterschade 
behoort tot de mogelijkheden. 

Tijdens de Kunstlijn exposeren 
nog 8 andere kunstenaars in ga-
lerie Het Kunstbedrijf. 
o.a. Erika de Wit, Adriana Meij-
boom, Hennie Beenders, Luna 

meis, Nienke Muijser,
Els van de Weijer, Astrid van 
Domselaar en Willy van IJpen-
burg
Zie voor meer informatie de site. 
www.hetkunstbedrijf.nl

Guusje Hamelynck
Lichaamstaal
Werk van Guusje Hamelynck kunt u 
bewonderen op de locatie Valken-
burgerlaan 8.

Daar toont zij haar bronzen beel-
den. Door de strakke lijnen en glad-
de vlakken nodigen ze uit tot aan-
raken. Door lichaamstaal ziet u wat 
het voorstelt.

Francine Rens
Française sinds 2008

Nieuw werk van beeldend kunstenaar Francine Rens is tijdens 
de Kunstlijn te zien op de Valkenburglaan 8 bij Beeldend kunste-
nares Guusje Hamelynck. Francine Rens nam diverse jaren deel 
aan de Kunstlijn, woont en werkt sinds 2008 in Frankrijk.
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Coming Future.

Albert Röllich
Uit innerlijke waarneming
Albert Röllich exposeert tijdens 
de kunstlijn in de ateliers Voor-
weg 49 b. Dit jaar zijn er fo-
to’s, olieverfschilderijen en te-
keningen. In het weekend van 
de Kunstlijn zal hij aanwezig zijn 
om zijn werk toe te lichten. Het 
werk van Albert Röllich laat ver-
schillende opeenvolgende on-
derwerpen zien. Waar het begint 
met het portret gaan de thema’s 
verder met de ruimte van ons 
land, landschappen en de ruim-
te worden steden. Alle thema’s 
zijn aanwezig en hebben hun ei-
gen stijl, een eigen werkwijze. De 
portretfoto’s zijn bewerkt met de 
computer. Hij noemt zijn werk 
abstract realistisch en dat komt 
voort uit zijn innerlijke waarne-
ming. Bijvoorbeeld bij het fo-
towerk zijn verschillende foto’s 
door elkaar verwerkt en krijgen 
zo een diepere betekenis.
Wilt u een portret van u laten 
maken zonder lang te poseren? 
Tegen een alleen in het weekend 
geldende prijs maakt u een af-
spraak voor een fotosessie.

Van figuratie tot abstractie 
bij Kunsthandel AmstelArt
Heemstede - Kunsthandel Am-
stelArt  Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede, opent het komende 
weekend een expositie van de 
Amsterdamse kunstenaar Hans 
Ittmann (1914-1972).      

In de moderne kunstgeschie-
denis neemt deze kunstenaar 
heden-ten-dage een prominen-
te plaats in als de grote tegen-
hander van de Cobra beweging 
gedurende de jaren vijftig en 
zestig.
Ittmann  was de zoon van een 
bemiddelde notaris, studeer-
de aanvankelijk notariaat, maar 
volgde zijn vader niet op want 
hij wilde schilder worden. Op 
twintigjarige leeftijd betrok hij 
reeds een klein atelier aan de 
Amsterdamse Looierstraat. Net 
als zovele andere jonge kunste-
naars maakte hij toen werk ge-
inspireerd door de Amsterdam-
se hoogleraar Campendonck. 
Tijdens de oorlogsjaren dook 
hij tijdelijk onder– na het weg-
voeren van H.N.Werkman –en 
nam vervolgens les bij de Am-
sterdamse beeldhouwer Stout-
hamer. In 1946 trok hij naar Pa-
rijs en volgde lessen aan de Eco-

le  des Beaux Arts en nam les bij 
de beroemde beeldhouwer Zad-
kine. In 1949 teruggekeerd in 
Nederland, was hij één der eer-
sten die het experimenteren in 
de kunst aandurfde. Hij was ech-
ter te Frans georiënteerd om zich 
tot de Cobra beweging aange-
trokken te voelen en vormde in 
1950 met enkele andere kunste-
naars een tegenbeweging, de 
vereniging  “Vrij Beelden”. Daar 
maakte hij vnl. abstract werk. Vijf 

jaar later werd hij voorzitter van 
weer een nieuwe kunstenaars-
vereniging, de vereniging “Liga 
Nieuw Beelden”.
Hij had vele internationale vrien-
den en werd door hen beïnvloed, 
vooral door de Fransen Dufy en 
Pevsner, de Italiaan Miro, de En-
gelsman Moore, en de Ameri-
kaan Pollock.
Ittman was geen uitgesproken 
abstracte kunstenaar. Hij expo-
seerde voornamelijk zijn figura-
tieve werk en zijn beeldhouw-
werk. Toch werd juist zijn ab-
stracte werk de laatste jaren 
door enkele galeries geëxpo-
seerd omdat kunsthistorici hem 
vooral tot de abstracte kunste-
naars vinden behoren.
Kunsthandel AmstelArt laat bei-
de categorieën aan bod komen 
zodat de kijker zelf - nu 50 jaar 
later- kan oordelen waar de 
kracht van deze kunstenaar zit. 
Ittmann’s werk heeft in ieder 
geval internationale uitstraling 
gehad en bevindt zich in vele 
belangrijke collecties w.o. de 
Nationale Collectie Nederland. 
Oordeel zelf door een bezoek 
aan deze “affordable” kunst ex-
positie op het Wilhelminaplein 
12. Onder de bezoekers worden 
5 originele tekeningen van Hans 
Ittmann verloot!
De tentoonstelling duurt de hele 
maand november.

Nieuwe richting voor Henk Koelemeijer
Henk Koelemeijer is al heel wat 
jaren actief als kunstenaar. Voor-
al bekend om zijn geliefde Co-
brastijl met opvallende kleuri-
ge vormen. Zijn herkenbare stijl 
is sinds een jaar zelfs op be-
hang te verkrijgen. Henk, kun-
stenaar met het hart op de juis-

te plaats, schenkt de opbrengst 
van de behangverkoop aan pro-
jecten voor kinderen met een li-
chamelijke handicap. Het gaat 
dan om speeltoestellen bijvoor-
beeld. Tijdens de Kunstlijn opent 
Henk zijn atelier aan de Voorweg 
49b op beide dagen van 11 tot 

17 uur. Uiteraard zult u zijn Co-
bra-figuren kunnen bewonde-
ren. De beeldend kunstenaar wil 
zich altijd blijven ontwikkelen. Hij 
is dan ook een nieuwe richting 
ingeslagen, gedreven door zijn 
passie voor kunst. Kom kijken! 
Tel. 06-51337289.

Zelfportret .

Erika de Wit zoekt verbazing
Erika de Wit (Bloemendaal 
1963) studeerde van 1981 tot 
1985 aan de Amsterdamse 
Academie voor Beeldende Vor-
ming, waar zij onder andere les 
kreeg van Jaap Ploos van Am-
stel en Eric de Nie.
Erika is werkzaam als beeldend 
kunstenaar en lid van de oudste 
beroepsvereniging van beel-
dend kunstenaars in Haarlem, 
Kunst Zij Ons Doel (KZOD). Het 
werk van Erika wordt geken-
merkt door een mix van figu-
ratie en abstractie. Experimen-
teren, vernieuwen en keuzes 
maken. De verbazing zoeken.
De schilderijen zijn kleurrijk, 

spannend van compositie en 
hebben een heel eigen diepte-
werking. Bij nadere beschou-
wing zijn het doeken vol ver-
schillende lagen kleurtoetsen. 
Hoe langer je naar een schilde-
rij kijkt, hoe meer er te ontdek-
ken valt in de voorstelling. En 
tegelijk spat het schilderen van 
de doeken af.
Meer informatie over haar werk 
en exposities kunt u vinden op 
haar website: www.erikadewit.
nl
U kunt ook bellen voor een 
kunstwerk op zicht of een ate-
lierbezoek: 023-5470567/
06-30808169.
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De duo-fiets wordt door bewoners en personeel bewonderd.

Jaarlijkse rommelmarkt 
verpleeghuis de Houttuinen
Heemstede - Op zaterdag 6 no-
vember wordt van 10.00 – 16.00 
uur de jaarlijkse rommelmarkt 
gehouden in verpleeghuis De 
Houttuinen aan de Overloop 1 in 
Haarlem (naast het Coornhert ly-
ceum) op de grens met Heem-
stede.

Hanneke van der Linden orga-
niseert met haar team en met 
de inzet van vrijwilligers en de 
Heemsteedse middenstand ook 
dit jaar weer een feestweek voor 
de ca. 90 bewoners van de Hout-
tuinen. Belangrijk onderdeel van 
deze week is de zaterdag. Dan 
staat alles in het teken van de 
rommelmarkt, het rad van fortuin 
en andere activiteiten waarmee 
geld wordt ingezameld. Tiental-
len kramen staan vol met boe-
ken, cd’s, kleding, curiosa, an-
tiek, elektronica, speelgoed en 
dergelijke.
Ieder jaar komen honderden 
mensen op deze dag af. Op deze 
wijze zijn de activiteitenbegelei-
ders van de Houttuinen in staat 
om iets extra’s te doen voor de 

bewoners. “Al maanden zijn wij 
met de voorbereiding van deze 
week bezig. Vorig jaar kon een 
duo-fiets met trapondersteuning 
worden aangeschaft waarmee 
familie, kennissen, vrienden en 
vrijwilligers er met de bewoners 
op uit kunnen trekken. Inmiddels 
heeft deze fiets al heel wat kilo-
metertjes op te teller staan”, al-
dus Hanneke. Dit jaar staat de 
aanschaf van een aantal fitnes-
sapparaten op het wensenlijstje, 
zodat bewoners, bezoekers van 
de dagbehandeling en mensen 
van buiten af, in groepsverband 
wat meer kunnen bewegen.
Voor het Rad van Fortuin, dat 
weer de hele dag zal draaien 
heeft de Heemsteedse midden-
stand zich weer van de beste 
kant laten zien. Er zijn prachtige, 
leuke en lekkere prijzen te win-
nen. De inwendige mens en het 
entertainment worden niet ver-
geten op deze dag en als klap op 
de vuurpijl krijgt iedere bezoeker 
een gratis fitnessdagkaart van 
FM fitness uit Heemstede! En-
tree gratis.

Excursie 7 november
250 Paddestoelensoorten in Groenendaal 
Heemstede - Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert 
zondag 7 november een pad-
destoelenexcursie in wandel-
bos Groenendaal in Heemste-
de. Je hebt het rijk der fabelen 
en het rijk der sprookjes maar 
er bestaat ook zoiets iets als 
het rijk der schimmels. En 
daar valt een heleboel over te 
vertellen! 

Schimmels
Paddestoelen hebben een zeer 
grote betekenis voor een bos. 
Zo ruimen ze bijvoorbeeld de 
overblijfselen van dode planten 
en dieren op. Als je een schim-
mel ziet staan, dan zie je meest-
al de hoed en de stengel. Dat is 
het deel dat in de volksmond de 
paddestoel wordt genoemd, de 
rest van de schimmel zit diep in 
de grond. De paddestoel is de 
vrucht van de schimmel; in de 
hoed zitten geen zaden, maar 
sporen. De wind voert een spore 
mee en op een plek waar de om-
standigheden geschikt zijn ont-
staat dan een stelsel van wittige 
draden, de zogenaamde zwam-
vlok. Die groeit dan uiteindelijk 
weer uit tot de schimmel! 

Houtzwammen
Groenendaal is een uitstekend 
bos om paddestoelen te vin-
den mede doordat er veel dood 
hout ligt. Vooral de takkenril-
len zijn heel interessant, maar 
ook de dikke stammen die hier 
en daar liggen. De houtzwam-
men zullen dan ook goed ver-
tegenwoordigd zijn met moge-
lijke soorten als Goudvliesbun-

delzwam, Berkenzwam, Rood-
poriehoutzwam, Dennemoorder 
en Hertenzwammen. Dit zijn en-
kele soorten maar er komen on-
geveer 250 soorten in Groenen-
daal voor! 

Start
Vertrek om 11.00 uur bij het 
infopaneel op de grote parkeer-
plaats bij het restaurant. 

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf 
is niet nodig. Deelname is gratis. 
Informatie: Leo van der Brugge, 
023-5261584. www.ivn.nl/zuid-
kennemerland 

Honingzwam (foto IVN Zuid-Kennemerland).

Schimmels...(foto IVN Zuid-
Kennemerland).

Heemstede - In vervolg op een 
succesvol sport- en beweegpro-
ject dat de afgelopen drie jaar in 
Heemstede heeft plaatsgevon-
den voor 55-plussers, is zaterdag 
23 oktober een nieuw beweeg-
project gestart: het ‘GALM+-
project’. Dit project is aangebo-
den door de gemeente Heem-
stede in samenwerking met 
Sportservice Heemstede-Zand-
voort en is bedoeld voor inwo-
ners in de leeftijd van 65 - 75 jaar 
die niet of weinig sporten of li-
chaamsbeweging hebben. Daar-
naast zijn ook personen die on-
langs 55 jaar zijn geworden en 
weinig bewegen, uitgenodigd 
om deel te nemen. Dit specia-
le sportstimuleringsproject voor 
65-plussers is zaterdag van start 
gegaan met een fitheidstest 
in de Groenendaal Sporthal te 
Heemstede.
De test is speciaal voor 65-plus-
sers ontwikkeld en meet on-
der meer uithoudingsvermo-
gen tijdens het wandelen, le-
nigheid, handvaardigheid, reac-

Veel animo 
voor Fittest 55+

tiesnelheid en bloeddruk. Bij de 
test was ook een diëtiste aanwe-
zig en een arts, die medisch ad-
vies gaf.
Na de test is de deelnemers een 
sportprogramma van 12 weken 
aangeboden. In dit sportpro-
gramma worden elke week op 
woensdagmiddag in de sport-
zaal van  FM Health een uur lang 
verschillende sport- en spelacti-
viteiten gegeven door een spe-
ciaal opgeleide trainer. Ditzelf-
de programma word ook op 
woensdagavond aangeboden in 
de sportzaal van basisschool de 
Evenaar. Dit twaalfweekse aan-
bod kost 36,- euro en start op 
woensdag 17 november.

Mocht de woensdag voor u geen 
uitkomst bieden dan is er ook 
nog een mogelijkheid op zater-
dag ochtend in de sporthal aan 
de Offenbachlaan,start 20 no-
vember! 
Wie wil fitnessen kan terecht 
op woensdagmiddag bij sport-
school  FM Health aan de 
Kerklaan in Heemstede. Na het 
12-weeks introductieprogramma 
is er een vervolg mogelijk van 30 
weken. Hierna volgt een tweede 
fittest.
Meer informatie bij Sportservice 
Heemstede-Zandvoort, Stef-
fen van der Pol  023-5740116 of 
svanderpol@sportserviceheem-
stedezandvoort.nl. 

‘Giesen is uniek’
Mondo Leone in Oude Slot
Heemstede - Mondo Leone is 
een muziekproject van de Ne-
derlandse filmmaker, muzikant 
en verhalenverteller Leon Gie-
sen. Hij neemt je mee in zijn we-
reld: Mondo Leone. Op onna-
volgbare wijze smeedt hij ver-
halen, prikkelende ideeën, kor-
te films en pakkende live muziek 
aaneen. Voor zijn kersverse voor-
stelling heeft Mondo Leone een 
nieuwe prijs ‘Het Gouden Rand-
je’ in het leven geroepen. Deze 
prijs is bestemd voor mensen die 
ongevraagd hebben geprobeerd 
de wereld mooier te maken. Hij 
doet in beeld, geluid en mu-
ziek verslag van zijn avonturen, 
waarin hij op zoek is naar de-
ze mensen. Subtiele woordgrap-
pen, creativiteit met beeld en fij-
ne, doch simpele melodieën blij-
ven de kracht van Leon Giesen. 
Eenvoud en schoonheid regeren 
in zijn wereld. Geen stemverhef-
fing, geen harde grappen, geen 

ruige muziek. Na afloop ben je 
stomverbaasd dat Giesen je zo 
heeft weten te vermaken met de 
eenvoudige dingen die hij aan 
het strand van zijn leven heeft 
gejut. Een avond als een onge-
dwongen gesprek in de kroeg. 
Giesen is uniek. 
Woensdag 10 november  aan-
vang 20.15 uur in Het Oude Slot, 
ingang aan de Ringvaartlaan, 
Heemstede. Toegang: 18,- euro/ 
15,50 euro. Reserveren www.po-
diumoudeslot.nl of 06-13133626.
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Kon. HFC delft onderspit in streekderby
Regio - Zonder tot hoog-
staand voetbal te komen, bleek 
de streekderby tussen de Kon. 
HFC en EDO het aanzien meer 
dan waard. Na jaren kwamen de 
beiden ploegen weer eens te-
gen elkaar uit nu in de eerste 
klasse van het amateurvoetbal. 
Voor echt mooi voetbal stond 
er te veel op het spel. HFC kon 
het periodekampioenschap be-
halen en EDO was opzoek naar 
de aansluiting met de top. Bei-
de teams begonnen wat ang-
stig aan de wedstrijd, waardoor 
het spel zich vooral rond het 
middenveld afspeelde. De wed-
strijd kende bijna geen kansen 
voor beide teams en de verde-
digers kwamen zelden in moei-
lijkheden.
Veel passes waren onzuiver en 
ook lange ballen kwamen niet 
aan. De spanning was voor de 
ruim 500 toeschouwers echter 
meer dan voldoende om een leu-
ke voetbalmiddag te hebben.
EDO loste in de derde minuut het 
eerste schot op doel, maar de bal 
was een gemakkelijke prooi voor 
HFC goalie Gerard Van Rossum. 
Na een mooie aanval over rechts 
schoof Hakim Ajanoua  de bal 
net langs de paal van EDO. Een 
vrije trap van Bart Nelis verging 
hetzelfde.
Een goedlopende aanval van 
EDO was de basis voor de eer-
ste treffer. Vanaf het rechter mid-

denveld werd Ronnie Rosenhart 
op links aangespeeld. Hij kon de 
bal in alle rust aannemen, om-
dat Jochem Lindenhovius hem 
dit toestond. Rosenhart kreeg 
een zee van tijd om een voorzet 
op maat te geven. Bob Kemper, 
klein van stuk, versloeg de lan-
ge verdedigers van HFC met een 
geplaatste kopbal, ver buiten het 
bereik van Van Rossum 0-1.
Vanaf dat moment zette HFC 
wat meer druk op de tegenstan-
der en trok Carlos Opoku van-
uit de verdediging met enige 
regelmaat mee naar voren. Na 
een snelle aanval over meerdere 
schijven roste Wouter Haarmans 
de bal snoeihard op de paal van 
het EDO doel. De aanval en het 
schot verdienden een beter lot. 
Vlak voor rust zette de opgeko-
men EDO verdediger Nick Da-
men de bal voor, waarna Ronnie 
Rosenhart zijn inzet gestopt zag 
door doelman van HFC.

Na rust bleef HFC aandringen, 
maar de EDO defensie gaf wei-
nig kansen weg. HFC verzuim-
de het tempo verder op te voe-
ren om zo kansen af te dwingen.
Bart Nelis speelde de bal voor 
het doel langs achter de EDO 
defensie maar er was geen HFC 
aanvallen te vinden om de vrije 
bal in het doel te werken. De 
trainers van beide teams wis-
selde het maximale aantal spe-

lers, maar veel verschil maakte 
dit niet. 
Vlak voor het einde van de wed-
strijd kreeg HFC nog wat moge-
lijkheden uit rommelige situa-
ties voor het EDO doel, maar ie-
dere doelpoging strandde op de 
benen van een tegenstander of 
medespeler. Enig geluk kon EDO 
daarbij niet worden ontzegd.
Al ver in blessuretijd was het de 
snelle Rosenhart die op goed 
geluk de enige EDO aanval-
ler steunde en diens breedte-
pass feilloos achter van Rossum 
werkte. De uitstekend leiden-
de scheidsrechter de Groot floot 
vrijwel direct af.
Man van de wedstrijd was mid-
denvelder Dennis Geuter van 
EDO. Hij stond aan de basis van 
verschillende EDO aanvallen en 
was moeilijk van de bal te krij-
gen. Daarnaast liet hij Rutger de 
Vries, die de lijnen bij HFC zou 
moeten uitzetten, in de wedstrijd 
figureren. 
Edo heeft de aansluiting gevon-
den en neemt nu de derde plaats 
in op de ranglijst. HFC blijft op de 
tweede plaats staan, direct ach-
ter Stormvogels.
EDO kan zondag drie punten 
binnenhalen tegen het laagge-
plaatste Purmerstijn en HFC zal 
het in de uitwedstrijd tegen het 
Amsterdamse DWV nog lastig 
kunnen krijgen.
Eric van Westerloo

Drukke zaterdag voor VEW
Heemstede - Het wordt druk za-
terdag 6 november. Was er afge-
lopen zaterdag maar één (jeugd)
wedstrijd op de VEW velden (Al-
le andere elftallen speelden uit!); 
aanstaande zaterdag vinden zes 
thuiswedstrijden plaats. 
Het programma is:
VEW-1- Olympia-1    14.30 uur
VEW-2- RKAVIC   12.00 uur
Bl’daal – VEW-3    15.00 uur
VEW-4- UNO        14.30 uur
VEW-vet      nog niet bekend
 VEW-b1- Bl’daal-b   12.30 uur
VEW-b2- RCH-b       10.30 uur
VVC-d- VEW-d     10.00 uur
VEW-e- RCH-e      09.30 uur.

De instuif-training met Martijn 
Roozen en Iwan Biesot begint 
zijn vruchten af te werpen. Op de 
eerste training waren er 12 jeug-
dige voetballers. Nu staan er 18 
enthousiaste spelertjes op het 
veld. Natuurlijk zijn er nieuwe 
deelnemers welkom op de zater-
dagen tussen 10.30 en 11.30 uur.

De activiteiten-agenda:
Vrijdag 5 november: Algemene 
leden vergadering in het club-
huis. Aanvang 20.00 uur. 
Vrijdag 12 november: derde ron-
de Klaverjas kompetitie. Aan-
vang 20.00 uur Kosten 2.50 Eu-
ro pp.
Zaterdag 20 november: Hol-
landse muziek avond gepresen-
teerd door de DJ’s Ed Nederveen 
en Wouter Hamann. Aanvang 
20.00 uur. Er wordt zelfgemaakte 
Oranje bitter geschonken.
 
Het programma voor 
13 november:
VEW-1- SIZO-1    14.30 uur
VEW-2- WVHEDW   12.00 uur
RCH- VEW-3    11.15 uur
KHFC- VEW-4  14.30 uur
Geelwit-vet- VEW-vet 14.00 uur
Hillegom-b- VEW-b1  13.00 uur
Jong Aalsmeer-b-
VEW-b2  12.30 uur
VEW-d- Hoofddorp-d  10.30 uur
Hoofddorp-e- VEW-e  09.00 uur

De slemtrofee
A lijn: Jan en Joop Warmerdam konden met een score van 56,25%  
de tweede plaats vasthouden en dat kwam mede door de matige 
prestatie van Theresia v.d.Horst en Matthieu Lommerse (44,58%). 
Dit paar bood op spel 12 klein slem SANS (contract), terwijl bijna 
iedereen in klein slem harten met een overslag haalde. Zij ging voor 
de slemtrofee. Sans geeft 2 punten en harten maar 1 punt. Hier-
door moesten zij zelfs Agnes Hulsebosch en Tiny Uitendaal voor 
laten gaan. Agnes speelde met Tine Posthuma en dit ingespeel-
de paar (De kampioenen van BC Adriaan Pauw) behaalde 53,75%, 
waardoor Tine met haar (afwezige) partner Irma v. Roosmalen de 
volle winst in deze serie pakte. Onderaan moest Miep v.d.Raad 
en haar partner minstens 63% halen. Nu speelde Miep met Yvon 
Tromp en dat is natuurlijk een handicap, het spelen met een andere 
partner. Het paar behaalde de eerste plaats met 61,67% en dat was 
1,66% te weinig, maar wel een zeer goed resultaat. Met opgehe-
ven hoofd hebben zij de A lijn verlaten. De partner van Yvon, Han-
nie Koek mag blij zijn, want dit paar zat op de wip.
B lijn: Kennelijk heeft de grote voorsprong, die Jet en Kees Gili-
jamse hadden niet gezorgd voor het ontspannen spelen. Na afloop 
hadden zij geen goed gevoel over de uitslag, maar 52,78% was 
ruim voldoende voor de winst in deze serie. Ali Boeder en Roos v.d. 
Elst gaan samen met Marijke v. Lamoen en Ronald v.d. Holst  de A 
lijn weer onveilig maken. Het laatste paar werd gered door de re-
glementen. Marijke had een keer in de A lijn gespeeld en werd daar 
nu voor gecompenseerd, waardoor het paar Fia de Kluijver en Mar-
rie Mesman van de derde plaats verdrongen. Of de laatste daar erg 
rauwig om zijn is een tweede. Tinus Spreeuw en Gerard v.d. Berk 
zit in de hoek waar de klappen vallen. Met een score van 43,75% 
kwamen zij uit op een gemiddelde van 46,82% en dat beteken-
de, naar de C lijn. Kees Doorn en Niek Ferwerda hadden zich daar 
al mee verzoend en vonden dat het goed was voor hun ontwikke-
ling. Er moet nog gebouwd worden aan het partnerschap. Toos v.d. 
Tweel en Albert v .d. Moolen stonden op een degradatieplaats maar 
een score van rond de 50% zou voldoende zijn om in de B lijn te 
blijven. De spanning was te groot, want het werd maar 43,75%, zo-
dat ook zij afdalen.
C lijn: Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal stonden op plaats 8 
bij het begin van de avond. Een score van 62,50% was goed voor 
de toppositie in de C lijn. Irmi v.Dam speelde met Jan v.Dam en 
behaalde slechts 49,17% waardoor zij met haar partner Anneke 
v.Vree zakten naar plaats vier. Ook Martien en André Mesman kon-
den de druk van het moeten presteren niet aan. Met 48,75% had-
den zij de promotie niet meer in eigen hand. De laatst genoem-
de paren hadden geluk dat er vier paren uit de B lijn degradeerden 
en dat Klaas en Tonny Westra maar één keer samen hadden ge-
speeld, waardoor alsnog promotie een feit was. Jenny v. Heucke-
lum en Herre Mostert behaalden 52,50% en kwamen daarmede op 
de derde plaats terecht, zodat ook zij gaan stijgen.
Piet van den Raad

Einde jeugd-
badminton GSV
Heemstede - 34 Jaar gele-
den is GSV gestart met bad-
minton voor zowel jeugd als 
senioren. Eerst in gymzaal-
tjes en daarna in de Sporthal 
Groenendaal.
Helaas is door onvoldoende 
tijd en mankracht geen voort-
zetting meer mogelijk. Zo laat 
voorzitter Pieter Coppens we-
ten in een persbericht.

INGEZONDEN

Wie heeft iets gezien?
Mogelijk misdrijf 93-jarige dame
Heemstede – De politie onder-
zoekt een incident dat plaats-
vond in een woning aan het Val-
kenburgerplein. 
Vrijdag 29 oktober werd door een 
familielid de 93-jarige bewoon-
ster aangetroffen, gewond op de 
grond. Het slachtoffer werd door 
ambulancepersoneel naar een 
ziekenhuis vervoerd. In eerste in-
stantie leek het te gaan om een 
ongeval. In de dagen erna kwa-
men er aanwijzingen dat niet kan 

worden uitgesloten dat er moge-
lijk een misdrijf is gepleegd in de 
woning. Mensen van de dienst 
Forensische Opsporing zijn in de 
woning bezig met een sporenon-
derzoek. Ook is een buurtonder-
zoek gestart.
De politie vraagt mensen die 
donderdag 28 en vrijdag 29 ok-
tober iets bijzonders hebben ge-
zien bij de woning aan het Val-
kenburgerplein, contact op te 
nemen via 0900-8844.



Blokker. Arno Koek (Blokker) 
zal om 16.00 uur beide kun-
stenaars interviewen.
Toegang vrij. Boekhan-
del Blokker, Binnenweg 138, 
Heemstede, 023-5282472
.www.boekhandelblokker.nl

• Trefpuntcafé Bennebroek 
met prof dr Reijnders ‘Over 
leven met (verstandelijke) 
beperking’. Akonietenplein in 
Bennebroek.
Om acht uur gaan de deu-
ren open en ongeveer om half 
negen komt prof. Reinders 
aan het woord. De toegang is 
vrij.

Dinsdag 9 november
• Dialezing Culturele Kring 
Bennebroek: Olympische 
Spelen in de oudheid.
Akonietenlaan 1 te Benne-
broek. De zaal is vanaf 19.30 
uur open en de lezing begint 
om 20.00 uur. Leden vrij toe-
gang. Niet-leden: 5 euro (pas 
65+ 4,00 euro).

• Thema-avond Raad van 
Kerken ‘Levenskunst uit 
Prediker’. Om 20.00 uur in de 
Pauwehof, Achterweg, Heem-
stede.Inleiding door dr. Jean-
Jacques  Suurmond, pre-
dikant-geestelijk verzorger, 
supervisor en columnist van 
het dagblad Trouw.

Donderdag 11 november
• Thema-avond CDA ‘Invul-
ling vrije tijd babyboom-
generatie’. Paneldiscussie olv 
Boudi van Vlijmen.
Locatie: Heemstede, Pinkster-
kerk, Camplaan. Aanvang: 
20.00 uur.

Vrijdag 12 november
• Groei & Bloei afdeling 
Bennebroek e.o. houdt
lezingavond over Oost- 
Afrika. Locatie: ‘t Trefpunt van 
de Protestantse Kerk, Akonie-
tenplein in Bennebroek, aan-
vang 20.00 uur. De entree is 
gratis.

Regio
Exposities

November
• Expositie ‘van figuratie tot 
abstractie’ Hans Ittmann 
bij Kunsthandel AmstelArt, 
Wilhelminaplein 12 Heem- 
stede.

T/m zaterdag 27 november
• 60 Jaar gehandicapten-
zorg Hartekamp in beeld 
in de Janskerk te Haarlem, in 
het publiekscentrum van het 
Noord-Hollands Archief. Vrle-
den, heden en toekomst van 
De Hartekamp Groep aan de 
hand van foto’s, filmbeelden 
en archiefmateriaal.
Jansstraat 40, 2011 RX Haar-
lem. De toegang is gratis.
www.dehartekampgroep.nl en 
www.noord-hollandsarchief.nl.
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Woensdag 3 november
• Opening Kunstlijn in 
Raadhuis om 15.30 uur door 
wethouder J. Botter.
Expositie in Raadhuis.

Vrijdag 5 t/m
dinsdag 30 november
• Duo-expositie Benne-
broek ‘Varkens op doek en 
vogels van keramiek’.
Expositie Nolly Cornet en An-
nemarie Honderdors in het 
voormalig gemeentehuis van 
Bennebroek. 
Maandag tot en met vrijdag 
tussen 8.30 en 12.30 uur en 
op woensdag tussen 13.30 en 
16.30 uur. 

Vrijdag 5 november
tot zaterdag 1 januari
• Jazz zwart wit in beeld 
door Tom Schoemaker bij 
Galerie Bennebroek.
Naast de oude meesters van 
meestervervalser Leo Hor-
tensius.... de Jazz meesters 
in zwart wit foto’s geëxpo-
seerd.
Bennebroekerlaan 87 2121 GS 
Bennebroek.

Zaterdag 6 en
zondag 7 november
• Groots kunstevenement 
Kunstlijn Heemstede op di-
verse locaties in Heemstede.
Kijk voor meer info op: www.
kunstlijnhaarlem.nl

T/m vrijdag 26 november
• Landschapsschilderijen van 
Joyce Brink. Expositie ‘tus-
sen fantasie en werkelijk-
heid’ in het raadhuis van 
Heemstede.
Inlichtingen: 023-5280416.

T/m woensdag 
22 december
• Expositie van Marie-Thé-
rèse van der Riet bij Peter 
Grajer Makelaar, Raadhuis-
straat 67, Heemstede.
Openingstijden: maandag tot 
en met vrijdag van 8.30 uur 
tot 17.30 uur en zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur.

Muziek
Donderdag 4 november
• Graziakwartet, kamermu-
ziek, om 12.30 uur in GGZ 
inGeest Bennebroek, Rijks-
straatweg 113 te Bennebroek 
Het is vrij toegankelijk.

Zaterdag 6 november 
• Denise Jannah & com-
bo om 20.15 uur in De Oude 
Kerk op het Wilhelminaplein, 

Agenda
Cultuur

Heemstede. Reserveren www.
podiumoudeslot.nl  of 06-
13133626. 

Zondag 7 november
• Concert Inspiration met st 
Michaël samen met Fanfa-
re Arti et Religioni uit Lan-
geraar. Pinksterkerk aan de 
Camplaan 18 en, vanaf 15.00 
uur. Toegang 10  euro (tot 12 
jaar 5 euro). Kaarten: www.
stmichael-heemstede en bij 
boekhandel De Pijp in Heem-
stede.

Woensdag 10 november  
• Mondo Leone is een mu-
ziekproject van de Neder-
landse filmmaker, muzikant en 
verhalenverteller Leon Giesen. 
Oude Slot, aanvang 20.15 uur. 
Toegang: 18,- euro/ 15,50 eu-
ro. Reserveren www.podium-
oudeslot.nl of 06-13133626.

Zondag 14 november 
• Violiste Martine van Stigt 
Thans en pianist Daniël van 
der Hoeven (laureaten van 
het Prinses Christina Con-
cours) komen naar het Oude 
Slot. Aanvang 12.00 uur. Van-
af 11.15 uur staat koffie met 
taart klaar. Toegang: 13,50 
euro /11,- euro. Reserveren 
www.podiumoudeslot.nl of 
06-13133626.

Theater
Vrijdag 5 november
• Cabaret Try out Daniël 
Arends in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. De entree is 16,50 
euro. CJP/65+ 14,50 euro. 
Kaartverkoop 023-54838 38.

Zondag 7 november
• Cabaret Kamps en Kamps 
in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Aan-
vang: 20.15 uur.
De entree is 16,50 euro. CJP/
Pas 65 15,50 euro. Theaterlijn: 
(023) 548 38 38.

Zaterdag 13 november
• Cabaret-voorstelling ‘Co-
la’ van Leon van der Zan-
den in de Luifel, Herenweg 96 
in Heemstede. Aanvang: 20.15 
uur. De entree is 16,50 euro. 
CJP/Pas 65 15,50 euro. Telefo-
nisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Divers

Vrijdag 5 november
• Haarlemse auteur Lodewijk 
Wiener en de Heemsteedse 
graficus Willem Snitker ont-
moeten elkaar bij Boekhandel 

• Tentoonstelling samen-
gesteld door Liz Meertens. 
Dagelijks te bezichtigen vanaf 
10.00 uur tot 19.00 uur  in Zui-
derhout, Beelslaan 9, Haarlem.

Zaterdag 6 en
zondag 7 november
• Expositie Karola Veld-
kamp tijdens Haarlem-
se Kunstlijn in de lichtfabriek 
Haarlem. 11-17 uur, Mincke-
lersweg 2.

T/m zondag 12 december
• Tentoonstelling Koninklijk 
Zilver in Museum de Zwar-
te Tulp, Grachtweg 2A te
Lisse. Open: van dinsdag tot 
en met zondag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur. (www.museum-
dezwartetulp.nl). In de ten-
toonstelling zijn vazen te zien 
van 48 keramisten. 

T/m dinsdag 14 december
• Tentoonstelling Aange-
klede literatuur. Haarlem-
se literatuur, poëzie, illustra-
ties en mode vullen elkaar 
aan. Bibliotheek Centrum, 
Gasthuisstraat 32 te Haarlem. 
Info: www.sbhaarlem.nl of 
www.nieuwegrachtproduc-
ties.nl. De toegang is gratis.

T/m 27 zondag februari
• ‘Dossier Van Gogh: gek of 
geniaal?’ Tentoonstelling in 
het Dolhuys, Schotersingel 
2, Haarlem. Tentoonstelling 
spitst zich te op laatste twee 
jaar van het leven van de kun-
stenaar, waarin hij onder meer 
was opgenomen in een inrich-
ting in St. Rémy, Frankrijk.

T/m zondag 3 april
• Nieuwe tentoonstelling in 
het Archeologisch Museum 
Haarlem: Proost! Bierbrou-
wen in Haarlem, 1250-1650. 
Grote Markt 18k, Haarlem.

Muziek
Vrijdag 5 november 
• (Mee-)zingen met Le-
ny van Schaik voor project 
Weerbare Vrouwen Haar-
lem. Start: 20.00 uur in de Lu-
therse kerk, Witte Herenstraat 
22, Haarlem.
15 euro, inclusief 2 consump-
tiebonnen.
Reserveren via L.Sassen@tel-
fort.nl / 06-18300113.

Zaterdag 6 november
• Het Daniel Kwartet met 
prachtige strijkkwartett-
ten in Museum de Cruquius. 
Aanvang: 20.15 uur. Kaarten: 
www.CruquiusConcerten.nl of 
via de kassa van schouwburg 
de Meerse 023-5563707.
De toegangsprijs voor alle 
concerten is 18,50 euro incl. 
een consumptie.

• The Voice Company geeft 
een groots opgezet jubileum-
concert in de Groenmarkt-
kerk, Nieuwe Groenmarkt 10 
in Haarlem, aanvang 20.15 
uur. Kaarten: 10 euro aan de 
ingang van de kerk verkrijg-
baar. Of via 0320-244202.

Zondag 7 november 
• Knipkaartkoor met Le-
ny van Schaik van 12.00 tot 
13.30 uur.
Gebouw Zang & Vriendschap, 
Jansstraat 74, Haarlem.
Inlichtingen 023-5312396.

Zaterdag 13 november
• Concert Koninklijk Haar-
lems mannenkoor Zang 
en Vriendschap om aan-
vang 20.15 uur in de Haarlem-
se Philharmonie. Kaarten aan 
de zaal.

Vrijdag 19 november 
• Concertkoor Haarlem pre-
senteert ‘Ode for Saint Ce-
cilia’s day’ van G.F. Händel 
en, in samenwerking met 
de Koorschool Sint Bavo, 
de ‘Saint Nicolas Canta-
ta’ van B. Britten. Grote Zaal 
van de Philharmonie. Aanvang 
20.15 uur.
www.concertkoorhaarlem.nl
Toegang: 27 euro. Kaar-
ten: Philharmonie op 023- 
5121212. 

Vrijdag 26 november 
• Open je Hart, uniek con-
cert stichting Muziekpro-
jecten Pablo Neruda. Aan-
vang: 20.15 uur in de Adel-
bertuskerk , Rijksstraatweg, 
Haarlem. Kaarten à 15 euro 
zijn verkrijgbaar aan de zaal of 
via de website www.neruda.nl 
/ info@neruda.nl

Divers
Zaterdag 6 november
• Bijeenkomst voor mensen 
met een Indisch verleden. 
Gast: Journalist, publicist en 
auteur Elise Lengkeek. Wijk-
centrum ‘De Ringvaart’, Floris 
van Adrichemlaan 98 in Haar-
lem/Schalkwijk.
Zaal open 10 uur, einde ca. 
16.00 uur. Ook niet-leden zijn 
van harte welkom. Toegangs-
prijs  8,50 euro.
Aanmelding hacheff@quick-
net.nl of 023-5120752.

Zondag 7 november
• Van 10.00 - 15.00 uur rom-
melmarkt in Dorpshuis Het 
Oude Fort, Spaarneweg 57, 
Cruquius. Voor informatie en 
reservering bel: 023-5290326.
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Adresgegevens & openingstijden

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

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

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)

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.
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De gemeente wil het sportpark en om-

geving aan de Sportparklaan verbeteren. 

Het sportpark wordt aantrekkelijker en 

multifunctioneel: zo kunnen ook sporters 

die niet bij een vereniging zijn aangesloten 

straks op het sportpark terecht. 

Er komen extra parkeerplaatsen, het 

sportpark wordt beter bereikbaar en er 

worden verkeersremmende maatregelen 

op de Sportparklaan getroffen. 

Sportpark voor meer sporters

Tussen de sportvelden in komt een pad dat 

ruimte biedt aan skaters en hardlopers. 

Aan deze route komen fi tnessapparaten en 

een skatebaan. De exacte invulling hiervan 

wordt nog bepaald. Langs de Ringvaart, 

aan de rand van het sportpark wordt een 

recreatiepad aangelegd. Dit pad sluit aan 

op het bestaande pad richting ‘t Oude Slot 

en Meermond.

Parkeren

De parkeercapaciteit rondom het sportpark 

wordt uitgebreid met circa 45 plaatsen 

tegenover de Nicolaas Beetsschool, naast 

de ingang van de jachthaven.

Ook het herindelen en verbinden van de 

bestaande parkeerterreinen bij het sport-

centrum Groenendaal levert een winst van 

zo’n 15 parkeerplaatsen op. Het aantal 

fi etsstallingen wordt op diverse plekken uit-

gebreid.

Ingang

Er komen duidelijk zichtbare entrees 

tot het sportpark. Zo komt er in elk geval 

tegenover tuincentrum Nijssen een ingang 

naar de parkeerplaats van het sportpark. 

Verder komt er een ingang òf tegenover de 

Meer en Boslaan òf op de huidige locatie 

van het grote parkeerterein.

Voor het vaststellen van deze entree van 

het sportpark kunt u uw voorkeur nog aan-

geven.

Verkeer

Om de verkeersveiligheid van de Sport-

parklaan te verbeteren wordt voorgesteld 

vluchtheuvels aan te leggen. Een alternatief 

is drempels. Hierdoor wordt het eenvoudiger 

over te steken.

Reageren op het plan?

Eerder dit jaar vonden bijeenkomsten 

plaats met omwonenden en andere 

belanghebbenden.

Deze hebben geleid tot enkele aanpas-

singen in de plannen. Op het aangepaste 

voorstel kunt u tot 13 december reageren. 

Dit kunt u ook schriftelijk doen door een 

brief te sturen aan het college van burge-

meester en wethouders van Heemstede, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of een 

e-mail sturen aan gemeente@heemstede.nl

Inloopavond

Op woensdag 10 november organiseert 

de gemeente een inloopavond in het 

Raadhuis.

Hier kunt u tussen 18.00 tot 19.30 uur 

nadere informatie krijgen over het plan en 

heeft u gelegenheid hierop te reageren.

Kom kunst 
kijken!
6 en 7 november 
Kunstlijn Haarlem & Omstreken viert dit 

jaar haar 25-jarig jubileum! Een heugelijk 

feit waaraan zowel in Haarlem als in 

Heemstede ruim aandacht zal worden 

besteed. Heemsteedse kunstenaars hebben 

vanaf het begin deelgenomen aan deze 

jaarlijks driedaagse kunstmanifestatie in het 

eerste weekend van november. 

Op zaterdag 6 en zondag 7 november van 

11.00 tot 17.00 uur tonen de deelnemende 

kunstenaars hun werk o.a. in hun eigen 

ateliers, galeries, scholen en zogenaamde 

chambre d’amis.

Vrijwel vanaf het begin van de Kunstlijn 

werd voor de Heemsteedse kunstenaars 

een Centrale Expositie georganiseerd. In 

de jaren ’90 veelal in het Oude Slot aan de 

Ir. Lelylaan te Heemstede en de afgelopen 

jaren in de Burgerzaal en centrale hal van 

het raadhuis. Ook dit jaar tonen ongeveer 

30 kunstenaars hier hun schilderijen, 

keramiek, objecten en beelden gedurende 

het Kunstlijnweekend.

Komt u naar het raadhuis, dan kunt u een 

gratis fi ets-/wandelroute krijgen langs de 

ateliers en overige locaties van de deel-

nemende kunstenaars.

Kunstlijn in Heemstede: 

6 en 7 november van 11.00 tot 17.00 uur.

Tot en met 13 december liggen de stukken  

 ter inzage in de hal van het raadhuis en 

  kunt u inzien op www.heemstede.nl

Verbeteringen aan Sportpark 
en omgeving

• 3e prijs in Biodiversiteit

• Geen inloopochtend burgemeester 

• Gevraagd: herinneringen aan 

 kinderboerderij ‘t Molentje

• Geen midwinterfeest

• Werk aan de weg   

In deze HeemstedeNieuws o.a.:
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Heemstede heeft één centraal meldpunt voor het melden van 

gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het 

meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de 

overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat 

heeft, neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw 

melding dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte 

houden.

Melden via www.heemstede.nl

Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhande-

ling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het 

meldnummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het week-

einde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

3e prijs in Biodiversiteit
In de strijd om de landelijke Biodiversiteitsprijs is Heemstede als derde geëindigd. Dit werd 

bekend tijdens een landelijke bijeenkomst van het samenwerkingsverband Landschaps-

beheer Nederland op 21 oktober. De gemeente Heemstede was voorgedragen voor deze 

prijs door Landschap Noord-Holland. De winnaar van deze competitie voor de beste Natuur- 

en Landschapsgemeente is de gemeente Maasgouw uit Limburg.

Vanuit elke provincie werd voor de Biodiverstiteitsprijs één gemeente voorgedragen die veel 

doet aan het behoud van soorten planten en dieren. LandschapNoord-Holland heeft 

Heemstede voorgedragen omdat de gemeente veel doet op gebied van het behoud van 

fl ora en fauna. Het Landschap noemt een aantal voorbeelden daarvan. Zo wordt het zuidelijk 

deel van wandelbos Groenendaal door paarden en Schotse hooglanders begraasd. Aan het 

Princezand heeft de gemeente Heemstede een natuuroever aangelegd en een drassig stuk 

kruidenrijk grasland. Er groeien rietorchissen en het zeldzame pijptorkruid. De Manpadslaan 

is beroemd vanwege de vele stinsenplanten. 

Recent is Park Meermond geopend, een natuurgebied op een voormalige vuilstort. En dan 

zijn er nog de plannen met het tuinbouwgebied aan de Manpadslaan.

Geen inloopochtend burgemeester 
In verband met de begrotingsraad komt de inloopochtend van de burgemeester op vrijdag 

5 november te vervallen. De eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 3 december 

van 10.00 tot 12.00 uur. (In de vorige HeemstedeNieuws stond abusievelijk maandag 

vermeld.)

Gevraagd: herinneringen aan 

kinderboerderij ‘t Molentje
In 2011 bestaat kinderboerderij ’t Molentje in Heemstede 60 jaar. Wij zijn op zoek naar uw 

herinneringen aan de kinderboerderij. Heeft u vroeger zelf de boerderij bezocht en loopt u 

nu met uw (klein)kinderen over het terrein? Ging u elke week even langs bij uw lievelings-

dier of kwam u met schoolreis langs bij de kinderboerderij? Zomaar wat voorbeelden van 

herinneringen die wij graag van u vernemen.

Het is de bedoeling dat uw verhalen de basis gaan vormen voor een boekje over 60 jaar 

kinderboerderij ‘t Molentje. Uit de ingezonden herinneringen wordt een selectie gemaakt die 

in dit boek worden opgenomen.

Naast uw geschreven herinneringen zijn wij ook op zoek naar foto’s, fi lmpjes en video’s om 

een dvd over de geschiedenis van de kinderboerderij samen te stellen. In de loop van 2011 

wordt een speciale jubileumtentoonstelling ingericht in het bezoekerscentrum waarin een 

selectie van alle inzendingen gepresenteerd wordt.

Uw verhalen en foto’s stuurt u naar:

Marijke Popping, Prof. Asserlaan 1, 2105 TK Heemstede of per e-mail : ingrid-schenk@live.nl 

Uiteraard ontvangen alle inzenders hun (beeld)materiaal terug na het verschijnen van het 

boek en/of dvd. 

Geen midwinterfeest

Omdat de Kinderboerderij  't Molentje en de Vrienden van de Kinderboerderij, 

het komende jaar allebei hun jubileum vieren en er dus veel extra activiteiten worden 

georganiseerd, is besloten het Midwinterfeest 2010 geen doorgang te laten hebben.

Het midwinterfeest zou eigenlijk plaatsvinden op vrijdag 17 december 2010. De maand 

december is voor de kinderen echter al doorspekt met Sinterklaas en Kerstactiviteiten 

en ook voor alle vrijwilligers van de kinderboerderij is het een bijzonder drukke maand. 

Daarom is besloten het feest te verplaatsen naar begin november 2011. De maand en 

de naam van het feest veranderen, maar de opzet blijft hetzelfde. 

Werk aan de weg   

Kruispunt Westelijke Randweg N208/Herenweg/Wagenweg

Tussen 8 november en 13 december 2010 werken de gemeente Haarlem en de provincie 

Noord-Holland aan de vervanging van het asfalt op de Westelijke Randweg (N208) tussen 

de Leidsevaart en de Wagenweg en op de Wagenweg tussen de Spanjaardslaan en de 

gemeente Heemstede. 

De werkzaamheden hebben ernstige gevolgen voor het verkeer van en naar Heemstede. 

Kijk op onze website www.heemstede.nl voor uitgebreide informatie.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Half november wordt een aantal populieren gekapt in de midden- en zijbermen van de 

Cruquiusweg, tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan. Ter hoogte van het werk wordt auto-

verkeer via één rijbaan geleid. De werkzaamheden veroorzaken aanzienlijke verkeershinder.

Johan Wagenaarlaan

Tot eind december 2010 worden in de Johan Wagenaarlaan de trottoirs op diverse plaatsen 

hersteld. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder. 

Aanleg brug Van den Eijndekade

In verband met de aanleg van de Zwaaihavenbrug geldt eenrichtingsverkeer op de Van den 

Eijndekade. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade 

inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Vrachtverkeer wordt omgeleid via het 

kruispunt Cruquiusweg-Javalaan. Voetgangers en fi etsers kunnen in twee richtingen van de 

Van den Eijndekade gebruik maken.
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Omgevingsvergunning
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking 

getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de 

verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten 

worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus 

volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouw-

vergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook 

bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

2010.029 het plaatsen van hekwerken langs Zandvoortselaan 153

 ontvangstdatum 22-10-2010

2010.030 het wijzigen van de voorgevel Dinkellaan 6

 ontvangstdatum 21-10-2010

2010.032 het plaatsen van een dakkapel op Van de Spiegellaan 27

 het achtergeveldakvlak

 ontvangstdatum 22-10-2010             

2010.033 het plaatsen van een dakkapel Beethovenlaan 4

 op het voorgeveldakvlak 

 ontvangstdatum 26-10-2010

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

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan en brandveilig gebruik

2010.034 het vestigen van een buitenschoolseopvang Sportparklaan 10

  ontvangstdatum 28-10-2010 

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

Omgevingsvergunning voor kappen

2010.031 het kappen van 1 boom Burg. van Lennepweg 30

 ontvangstdatum  22-10-2010             

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

Omgevingsvergunning voor slopen

2010.035 het verwijderen van asbest Struijkenlaan 3, 15

 ontvangen 28 oktober 2010 Erasmuslaan 10 t/m 20

  Meijerslaan 3, Zernikelaan 9

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 4 november 2010 van maandag tot en met donder-

dag van  08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor 

de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

2010.001 het vergroten van een bovenwoning Wilhelminaplein 18

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning 

te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden 

de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen waardoor de reguliere beslistermijn van 

8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken vanaf ontvangst 

van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 1 oktober 2010.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen voor slopen (26 oktober 2010)

2010.028 het verwijderen van asbesthoudende Heemsteedse Dreef 146

 materialen

Verleende omgevingsvergunningen voor slopen  (27 oktober 2010)

2010.020 het verwijderen van asbesthoudende  Achterweg 5

 materialen in de kruipruimte en op de zolder

Rectificatie

Op verzoek van de aanvrager is de reguliere bouwaanvraag voor het bouwen van een 

bungalow tussen Kadijk 34 en 36 (dossiernummer 2010.203) omgezet in een reguliere 

bouwvergunning 1e fase.

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase (26 oktober  2010)

2010.203 het bouwen van een bungalow Tussen Kadijk 34-36

Verleende sloopvergunning (26 oktober 2010)

2010.925 het slopen van twee schuren Tussen Kadijk 34-36

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 4 november 2010 van maandag tot en met 

donderdag van 08.30 – 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 

bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)

2010.205 het plaatsen van een berging en een Javalaan 31

 erfafscheiding

Het verzoek ligt vanaf  4 november 2010 gedurende 6 weken van maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen 

gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de 

zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en 

Woningtoezicht tijdens de openingstijden.

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word 

abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mail-

bericht met nieuws op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale infor-

matiezuil (dagelijks tijdens openingstijden 

van de Luifel)

E-mail: steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Op 13 oktober 2010 (staatscourant 2010 nr. 15895) zijn in de kennisgeving vaststelling 

‘Projectbesluit Binnenweg 141C’ abusievelijk onjuiste termijnen opgenomen. De beroeps-

termijn van zes weken is ingegaan op vrijdag 15 oktober 2010. Dat betekent dat een beroep-

schrift uiterlijk op donderdag 25 november 2010 moet worden ingediend. Het besluit en de 

daarbij behorende stukken liggen tevens tot en met donderdag 25 november ter inzage. 

Rectifi catie termijn Projectbesluit Herenweg

Op 27 oktober 2010 (staatscourant 2010 nr. 16786) zijn in de kennisgeving vaststelling 

‘Projectbesluit Herenweg’ abusievelijk onjuiste termijnen opgenomen. De beroepstermijn 

van zes weken is ingegaan op vrijdag 29 oktober 2010. Dat betekent dat een beroepschrift 

uiterlijk op donderdag 9 december 2010 moet worden ingediend. Het besluit en de daarbij 

behorende stukken liggen tevens tot en met donderdag 9 december ter inzage. 

Ontwerpprojectbesluit Raadhuisstraat 24 

Ingevolge artikel 3.11 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders 

van Heemstede bekend dat met ingang van 4 november 2010 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage ligt 

het ontwerpprojectbesluit voor de bestemmingswijziging van het pand Raadhuis-

straat 24 van “Woondoeleinden” in “Centrumdoeleinden” ten behoeve van de realisatie 

van een verloskundigenpraktijk met echoscopie in het pand.

(IDN: NL.IMRO.0397.PBraadhuisstr24-0101) 

Waar kunt u het ontwerpprojectbesluit inzien? 

Het ontwerpbesluit (plankaart, ontwerpprojectbesluit en regels) kunt u digitaal op de web-

site http://www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken.

De authentieke planbestanden kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl/index, 

zoek op Heemstede, klik op ‘STRI2008’ en klik vervolgens op de IDN van dit plan.

Het ontwerpprojectbesluit met bijbehorende stukken ligt daarnaast met ingang van 

4 november 2010 voor zes weken voor eenieder ter inzage in de publiekshal van het 

Raadhuis, Raadhuisplein 1, te Heemstede. De openingstijden van het Raadhuis vindt u op 

de website van de gemeente Heemstede, www.Heemstede.nl. U kunt het ontwerpbesluit 

ook digitaal raadplegen op de website van de gemeente Heemstede (www.heemstede.nl > 

bekendmakingen > gemeentelijke bekendmakingen week 44). 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 

Gedurende de bovengenoemde termijn kan eenieder reageren. Zienswijzen met betrekking 

tot het ontwerpprojectbesluit kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke 

zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook via een e-mail 

versturen aan mmoller@heemstede.nl. 

Voor meer informatie over dit ontwerpprojectbesluit of voor het indienen van een mondelinge 

zienswijze kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Möller, van de afdeling Ruimtelijk 

Beleid, haar telefoonnummer is (023) 548 58 70.

Rectifi catie termijn Projectbesluit Binnenweg 141C

Alle zaken met betrekking tot overlijden 

en begraven zijn op een efficiënte en 

praktische manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats.

Nabestaanden kunnen aan dit loket 

informatie opvragen en de brochure 

over de begraafplaats verkrijgen. Deze 

brochure is ook te downloaden vanaf 

www.heemstede.nl. Daarnaast is het 

mogelijk om ook buiten openingstijden 

een digitaal informatiepaneel te raadplegen 

met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe 

men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant 

van hoofdingang) is geopend op werk-

dagen van 09.00 tot 14.00 uur, telefoon 

(023) 528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot 

12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail: 

begraafplaats@heemstede.nl. 

De begraafplaats is toegankelijk van 

zonsopkomst tot zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats

Inrichtingsplan Motorhuisterrein/Van Lent

In 2009 is vrijstelling van het bestemmingsplan verleend voor de bouw van 22 woningen op 

het Motorhuisterrein aan de Heemsteedse Dreef (ook bekend als het Van Lentterrein). Nu is 

het ontwerpinrichtingsplan gereed dat aangeeft hoe de openbare ruimte van het plan wordt 

ingericht. 

Dit ontwerpinrichtingsplan ligt van 4 november tot en met 16 december 2010 ter inzage. 

Binnen die termijn kunt u uw zienswijze op dit ontwerpinrichtingsplan aan het college van 

burgemeester en wethouders laten weten. Naar aanleiding van deze zienswijzen zal het 

college van burgemeester en wethouders het plan al dan niet gewijzigd vaststellen.

U kunt het inrichtingplan inzien op het raadhuis gedurende de openingstijden en het is 

beschikbaar via onze site www.heemstede.nl.

Uw zienswijze kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. U kunt uw zienswijze ook e-mailen naar gemeente@heemstede.nl. 

Mocht u nog vragen hebben over dit plan dan kunt u altijd contact opnemen met mevrouw 

L.C.Wijker haar telefoonnummer is (023) 548 57 83 of e-email lwijker@heemstede.nl.

Agenda’s

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 8 november 2010 om 

20.00 uur in de Burgerzaal van het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig 

te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 8 november 2010

- Spreekrecht burgers

- Implementatie Wabo in Heemstede (B-stuk)

- Evaluatie gladheidbestrijding Heemstede 2009-2010 (B-stuk)

- Reconstructie Herenweg fase 1, vaststelling plan (C-stuk)

- Verbindingsweg N206/N205 Bollenstreek/Haarlemmermeer

- Overzicht bouwprojecten

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 9 november 2010 

om 20.00 uur in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aan-

wezig te zijn.  

Op de agenda:

- Vaststellen agenda commissievergadering van 9 november 2010

- Spreekrecht burgers

- Jaarrekening 2009 Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ) (A-stuk)

- Benoeming bestuurslid Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland (A-stuk)

- Plan van aanpak Nota Jeugd en Onderwijs (C-stuk)

- Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u 

bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en 

C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis. 

Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail: 

raadsgriffier@heemstede.nl 

Er vindt deze maand geen vergadering commissie Middelen plaats.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing 

gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te traceren 

is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met onbekende 

bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 

(GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat ingeschreven. 

De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs bij de woon-

gemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan worden van 

verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de AOW gekort. Het 

is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing gedaan wordt.

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

met onbekende bestemming uit te schrijven:

M.W.J. Miller, geboren 08-10-1957, Fie Carelsenlaan 13. Uitschrijving per 26 oktober 2010

M.B. Berkman, geboren 10-07-1974, Mozartkade 4. Uitschrijving per 29 oktober 2010

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee 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) 548 58 68.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende persoon per

15 oktober 2010 met onbekende bestemming uit te schrijven:

R.J. Lippus, geboren 15-08-1978, Linge 41

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekend-

making hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college 

van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook 

kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 

de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Raadsbesluiten 21 oktober 2010

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1. Vaststellen agenda raadsvergadering 21 oktober 2010 

 De burgemeester trekt volgnummer 4. Bij een eventueel hoofdelijke stemming zal 

Mw. A. Brummer-van der Drift (VVD) met de stemming beginnen. 

 Op 14 oktober hebt u een gewijzigde agenda ontvangen. Hierin is duidelijk geworden 

welke stukken vanavond als hamerpunt en bespreekpunt behandeld zullen worden. Er 

zijn twee hamerpunten en drie bespreekpunten.

 Op 19 oktober hebt u een gewijzigd raadsbesluit bij de Najaarsnota 2010 ontvangen. 

Dit raadsbesluit met toelichtende memo ligt ook op uw tafel.

 Op uw tafel ligt een concept brief van de raad aan dhr. mr. ir. H.S.M. Kruijer t.a.v. het 

verdagen van de beslissing op zijn bezwaarschrift t.a.v. publicatie. De raad dient hier-

over te besluiten voor 4 november 2010. Op grond van art. 11 lid 3 reglement van orde 

stelt de voorzitter van de raad voor deze brief aan de agenda toe te voegen en wel als 

agendapunt 7a.

 De notitie werkgroep vergaderstelsel zal na afl oop van deze raadsvergadering bespro-

ken worden.

 De raad gaat akkoord met de gewijzigde agenda. De brief aan dhr. mr. ir. H.S.M. 

Kruijer t.a.v. het verdagen van de beslissing op zijn bezwaarschrift t.a.v. publicatie 

wordt toegevoegd aan de agenda als agendapunt 7a.  

2. Vragenuur

 Er zijn geen vragen voor het vragenuur binnengekomen.  

Uitschrijving GBA  Bespreekpunten

 Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven bespreking in 

de gemeenteraad om tot een besluit te komen. 

3. Najaarsnota 2010

 Nadat in juni 2010 de kadernota 2010 is behandeld in de raad is dit de tweede rappor-

tage over het lopende begrotingsjaar. Het is bedoeld om de raad te informeren over 

ontwikkelingen, die zich na het opstellen van de kadernota hebben voorgedaan en van 

invloed zijn op de fi nanciële positie van de gemeente. De raad wordt gevraagd om door 

middel van deze nota in te stemmen met de voorgestelde wijzigingen.

 Beslispunten:

 1. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de najaarsnota 2010 en de 

 begroting 2010 te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de najaarsnota

 2010, inclusief dus de eerder genoemde wijziging van de post onvoorzien naar het 

 bedrag van €133.355,-.

 Conform het voorstel wordt besloten met daar voor 19 stemmen en daar tegen 

2 stemmen. De fracties van VVD, D66, CDA, PvdA en HBB stemmen voor het voor-

stel. De fractie van GL stemt tegen het voorstel.  

4. Notitie Duurzaamheid

 Bij de behandeling van het milieujaarverslag 2009 in de raadsvergadering van 29 april jl. 

heeft de raad aan het college gevraagd om voorstellen te doen voor het thema duurzaam-

heid die aansluiten bij het vigerende milieubeleid en zonodig projectvoorstellen te doen 

met een hogere ambitie voor de resterende milieubeleidsperiode (2010 en 2011). Het 

college heeft in de bijgevoegde Notitie duurzaamheid haar visie over duurzaamheid 

weergegeven en hieraan een concreet uitvoeringsprogramma met projecten toegevoegd. 

 Beslispunten:

 1.  De notitie Duurzaamheid vaststellen.

 2.  Voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2011 een krediet van

 €94.500,- beschikbaar stellen ten laste van de algemene reserve.

 De PvdA dient samen met D66 en GL een amendement in getiteld ‘masterclass duurzaamheid’. 

 Het CDA dient samen met de VVD en HBB een motie in getiteld ‘kosten thermografi sche 

foto en ontbreken middelen voor follow-up’. 

 Het amendement ‘masterclass duurzaamheid’ van PvdA/D66/GL wordt aangenomen 

met daar voor 14 stemmen en daar tegen 7 stemmen. De fracties van D66, CDA, 

PvdA, HBB en GL stemmen voor het amendement. De fractie van de VVD stemt 

tegen het amendement. 

 Conform het voorstel wordt besloten unaniem besloten.

 De motie ‘kosten thermografi sche foto en ontbreken middelen voor follow-up’ 

van CDA/VVD/HBB wordt aangenomen met daar voor 16 stemmen en daar tegen 

5 stemmen. De fracties van VVD, D66, CDA en HBB stemmen voor de motie. De 

fractie van de PvdA en GL stemmen tegen de motie.

 Toezeggingen: 1) in de opvolger van de notitie Duurzaamheid zal een paragraaf 

Groen worden opgenomen.  

 HAMERPUNTEN

 Deze agendapunten zijn voorbereid in de raadscommissies en behoeven geen verdere 

bespreking in de gemeenteraad. 

5. Nota reserves en voorzieningen – weerstandsvermogen 2010

 Periodiek worden de reserves en voorzieningen en de omvang van het benodigde 

weerstandsvermogen aan een herijking onderworpen. De resultaten hiervan worden in 

de vorm van een nota aan de raad gepresenteerd. Het doel van de nota is de raad uit-

gebreid te informeren over welke reserves en voorzieningen er zijn in Heemstede en er 

wordt ingegaan op de omvang van de reserves en voorzieningen en het doel waarvoor ze 

in het leven zijn groepen. Daarnaast worden de risico’s in Heemstede geïnventariseerd 

en gekwantifi ceerd teneinde de benodigde weerstandscapaciteit te kunnen beoordelen. 

 Omdat het weerstandsvermogen een relatie heeft met de algemene reserve is er voor 

gekozen om de nota weerstandsvermogen uit 2008 te integreren met de nota reserves 



HeemstedeNieuws

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  3  N O V E M B E R  2 0 1 0

Vervolg Raadsbesluiten 21 oktober 2010
 

 en voorzieningen uit 2007. Op deze wijze ontstaat een integrale notitie reserves en 

voorzieningen - weerstandsvermogen 2010.

 De afgelopen jaren is uitvoering gegeven aan het beleid zoals vastgesteld in de hier-

voor genoemde nota’s. Overigens wordt zowel bij de begroting als de jaarrekening 

gerapporteerd over de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen en het weer-

standsvermogen. Het voordeel van een periodieke afzonderlijke nota is de uitgebreidere 

informatiewaarde en een meer toegespitste focus op het beleid. Tevens wordt op deze 

wijze voor de nieuwe raadsperiode 2010 - 2014 het beleid voor de reserves en voor-

zieningen en het weerstandsvermogen vastgelegd.

 Beslispunten:

 Het college stelt de raad voor: 

 1. de nota reserves en voorzieningen - weerstandsvermogen 2010 met bijlagen vast te stellen; 

 2.  de reserve Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing 3 (periode 2010 - 2014) in te stellen;

 3.  de bestaande methodiek voor het bepalen van het weerstandsvermogen, de weer-

 standscapaciteit en het beoordelen en inventariseren van risico’s te handhaven;

 4.  het bestaande uitgangspunt een ratio weerstandsvermogen met de kwalifi catie: 

 uitstekende weerstandscapaciteit 2,0 waarbij vanuit praktisch oogpunt wordt gekozen

  voor een bandbreedte tussen 1,8 en 2,2 voort te zetten;

 5.  het bestaande uitgangspunt om jaarlijks de risico’s te actualiseren in de paragraaf

 weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening te continueren.

 Conform het voorstel wordt besloten unaniem besloten. 

6. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Kennemerland

 Op 1 oktober 2010 treedt de nieuwe Wet veiligheidsregio's in werking. Deze wet 

verplicht om binnen drie maanden na inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio's 

(d.w.z. voor 1 januari 2011) een gemeenschappelijke regeling te treffen die gebaseerd 

is op de nieuwe wet. In de gemeenschappelijke regeling wordt een openbaar lichaam 

ingesteld met de naam 'Veiligheidsregio Kennemerland' (VRK). De veiligheidsregio 

wordt ingesteld door de colleges van de deelnemende gemeenten, na verkregen 

toestemming van alle gemeenteraden.

 De samenstelling van het bestuur is in artikel 12 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen geregeld en bestaat uit een algemeen bestuur, dagelijks bestuur en voorzitter. 

Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten (art. 11 van de Wet veiligheidsregio’s). De korpsbeheerder is 

de voorzitter van de veiligheidsregio.

 Het dagelijks bestuur bestaat uit vijf leden, de voorzitter, zoals aangewezen in de 

Wet veiligheidsregio’s, de burgemeester van de Haarlemmermeer, de burgemeester 

van Velsen en twee leden van de bestuurscommissie publieke gezondheid en maat-

schappelijke zorg. Het algemeen bestuur van de VRK is voornemens om twee 

bestuurscommissies in te stellen, de commissie openbare veiligheid en de commissie 

publieke gezondheid en maatschappelijke zorg. Op grond van artikel 9 van de Wet veilig-

heidsregio's wordt de gemeenschappelijke regeling getroffen door de colleges van de 

deelnemende gemeenten. Op grond van artikel 1, lid 2 van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen moet de gemeenteraad daarvoor wel eerst toestemming geven aan het college. 

Ook voor de instelling van de bestuurscommissies is de toestemming van de gemeente-

raad nodig. Voor beide toestemmingen geldt dat deze slechts kunnen worden onthouden 

wegens strijd met het recht of het algemeen belang.

 Beslispunten:

 Het college stelt voor: 

 1.  het college toestemming te verlenen tot het treffen van de gemeenschappelijke regeling

  Veiligheidsregio Kennemerland (art. 1, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen) en

 2.  het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland toestemming te verlenen

   om een commissie openbare veiligheid en een commissie publieke gezondheid en

 maatschappelijke zorg in te stellen (art. 25, lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen).

 Conform het voorstel wordt besloten unaniem besloten. 

7. Conceptbegroting 2011 Werkvoorzieningschap Zuid-Kennemerland (Paswerk)

 Het algemeen bestuur van Paswerk heeft op 1 september 2010 ingestemd met de concept-

begroting van Paswerk. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten moeten 

hun beschouwingen met betrekking tot de begroting kenbaar maken aan het algemeen 

bestuur van Paswerk, alvorens het bestuur de begroting vaststelt. De door Paswerk 

aangeboden conceptbegroting 2011 sluit met een fi nancieel dekkende exploitatierekening. 

 Beslispunten:

 1.  De Raad keurt de conceptbegroting 2011 Paswerk goed.

 Conform het voorstel wordt besloten unaniem besloten. 

7a. Concept brief van de raad aan dhr. mr. ir. H.S.M. Kruijer t.a.v. het verdagen van de 

beslissing op zijn bezwaarschrift t.a.v. publicatie.

 Beslispunten:

 1.  de brief met het onderwerp ‘Verdagen beslissing op bezwaar’ te versturen aan dhr. mr. 

 ir. H.S.M. Kruijer.

 Conform het voorstel wordt besloten unaniem besloten. 

 OVERIGE PUNTEN 

8. Lijst van mededelingen en ingekomen stukken

 Conform de afhandelingsvoorstellen wordt besloten. 

9. Wat verder ter tafel komt

 Dhr. H.J.M. van Zon (D66) stelt een vraag over de bezuiniging van €700,- miljoen van 

het Rijk op de WSW. 

 Mw. M.J. Nelissen (PvdA) deelt mede dat er een dag van de dialoog wordt gehouden 

op dinsdag 2 november.

 Toezeggingen: 1) wethouder J. Botter zegt toe met meer informatie te komen over 

de bezuiniging op de WSW en de gevolgen voor de gemeente Heemstede, zodra 

deze beschikbaar is.  

10. Sluiting

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45.  

 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzageleg-

ging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 

2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten? 

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn 

ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit 

waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk 

een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. 

De stukken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 




