
ratie van Jose van Waarden had 
Botter ook uitgezocht, hij kreeg 
de uitleg dat zij met haar expres-
sief handschrift een balans weet 
te vinden tussen expressie en 
abstractie. 

Orenboom
“Beeldhouwers zijn er ook nog”! 
Aldus Gonny Nierman die Botter 
naar de hal navigeerde om haar 
orenboom te bekijken. Dit stuk 
houtsnijwerk luistert en past in 
dit raadhuis om de raadsleden 
te laten luisteren naar de bur-
gers. Jan Reijnders van Jacint-
ha, die ook exposeert, heeft deze 
kunstlijn expositie georganiseerd 
met Albert Röllich en Jose van 
Waarde. Hij bedankte de ge-
meente voor de inspanningen. 
Hij had nog een kleine atten-
tie voor de wethouder, waar-
mee de weg vrij was voor schil-
deres en zangeres Vera Brugge-
man en haar musici om de be-
zoekers met muziek te begelei-
den bij hun tocht langs de zes-
entwintig schilderijen en kunst-
werken van Albert Rollich, Char-
les Koopmans, Connie Vlas-
veld, Jacqueline Emmens, Jose 
van Waarde, Guusje Hamelynck, 

Rosita van Wingerden, Sytske 
van Gilse, Ger Daniëls, Jur For-
tuin, Jeannette de Bruin, Karola 
Veldkamp, Kyang Dropsie, Lucia 
Bezemer, Marjan Jaspers, Jack 
Prins, Fernande Daniëls, Henk 
Koelemeijer, Inge Evers, Jacin-
tha Reijnders, Maria de Jong, 
Mariska Pisam, Rob Slooten, 
Gonny Nierman, Hans Elsas en 
Henk Claire Loeffen.
Deze door de Kunstlijn georgani-
seerde expositie is na het Kunst-
lijnweekend nog tot 22 novem-
ber 2011 tijdens kantooruren 
in de Burgerzaal en hal van het 
raadhuis te bezichtigen. 
Ton van den Brink
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Podium Oude Slot
Toneel

Mathilde
of hoe een Zeeuws meisje een levend kunstwerk werd 

Louis van Beek speelt:

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan, Heemstede
Woensdag 9 november 2011  
Aanvang: 20:15 uur  
Toegang: e 17,50

Kunstlijn 2011 weekje eerder geopend
Heemstede – De Kunstlijn 2011 
wordt eigenlijk  in het weekend 
van 5 en 6 november gehouden, 
maar 18 Heemsteedse kunste-
naar exposeren nu al in de Bur-
gerzaal en de hal van het raad-
huis in Heemstede. Wethouder 
Jur Botter ontving de kunste-
naars en gasten vrijdagmiddag 
in de Burgerzaal met een hap-
je en drankje. Een hartelijke ont-
vangst die een traditie wordt. De 
kunstenaars waarderen dit zeer. 
De gemeente koopt weliswaar 
geen kunst meer, maar kan op 

deze manier toch haar betrok-
kenheid laten zien. Botter zag 
dat de sponsoring zijn intrede 
doet, dat er aan de kleine kun-
stenaars wordt gedacht. Kin-
deren kunnen 5 en 6 november 
in een aparte zaal bij de ingang 
van het raadhuis papieren bla-
deren tekenen en beschilderen. 
De creatieve winkel JUUL aan 
de Julianalaan zorgt voor mate-
riaal en looft een aantal prijzen 
uit. Wethouder Botter mag bij 
openingen van exposities graag 
even de kunstenaar interviewen, 

maar met achttien exposanten 
is dat wel wat veel. Hij beperkte 
zich tot een in het oog springend 
schilderij van Fernande Dani-
els. Drie uit het jazzcentrum van 
New Orleans  geschilderde ne-
germuzikanten in paars op een 
gele achtergrond. Heel expres-
sief, Botter dacht dan ook eerst 
aan een  schilder van omstreeks 
40 jaar, maar niet aan een Fer-
nande die twintig jaar tussen 
de donkere mannen in de West 
Indies woonde en al 45 jaar 
schildert. Een landschap-inspi-

www.heemsteder.nl

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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Elk seizoen zijn charme
Heemstede – Deze foto is gemaakt op de brug tussen de Blekersvaartweg en de Esdoornkade. De 
herfst is een mooi seizoen voor fotografen. Als de lucht helder blauw kleurt bijvoorbeeld en de inmid-
dels geel- en roodbruinebladeren nog niet van de bomen zijn afgevallen. Elk seizoen heeft zijn charme!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. 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 beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!
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van 1930

De werkzaamheden aan het 
spoor tussen half septem-
ber en eind oktober 2011 
vallen volledig in het niet bij 
het bouwen van het station 
in de periode zomer 1956 
t/m voorjaar 1958. Deze fo-
to laat de Intercity zien van 
Amsterdam naar Vlissingen 
vv, type trein is een Honde-
kop. (bron K.van Giffen/Het 
Utrechts Archief.)
Opname was ongeveer 
medio april 1958, het la-
ge spoor richting Leiden en 
verder is nog in dienst maar 
het nieuwe hogere station 
had al wat eerder spoor 1 
in dienst richting Haarlem. 
Eind april 1958 ging spoor 
2 richting Leiden via het ho-
ge nieuwe station in dienst 
en werden de hier getoon-
de lage sporen snel opge-
broken en het is vandaag de 
dag maar moeilijk voor te 
stellen dat er aan de west-

zijde een overweg was met tijdelijke hou-
ten blokpost (links op foto) en overwegbo-
men. De foto is genomen vanaf hoek Roemer 

Visscherplein/Zandvoortselaan. Utrechts Ar-
chief heeft de archieven van de NS in beheer. 
Gertjan Stamer info@stationhad.nl

Het spoor van toen

Vanuit het diepst van mijn hart: Hartelijk dank!
Begin oktober verloor ik mijn hele sleutelbos.  
Eerst denk je: dat kan toch niet? Tot het goed tot 
je doordringt dat het wel zo is en vanaf dat mo-
ment word je een totale zoekneuroot, tenminste 
ik,  zelfs  tot diep in de nacht.
Liggen ze dan in dat laatje? Bed uit. Nee, niets. 
Tien minuten later weer het bed uit. Misschien 
heb ik ze in die jaszak gedaan. Weer niets. Zou 
ik ze soms, met m’n gedachten ergens anders, in 
m’n fietstassen hebben gestopt? Wie doet nu zo-
iets? En om nu helemaal naar die fiets te gaan  is 
toch ook wat.  Maar stel dat ze daar toch inzitten, 
een mens kan rare dingen doen, dan hoef ik niet 
meer te piekeren. Dus, toch maar jas  en schoe-
nen aan en naar die fietstassen, waar ze natuur-
lijk NIET in zaten.
En zo sleep je jezelf door de uren heen. Na een 
paar dagen nadenken en rondvragen, ben ik naar 
het politiebureau aan de Koudenhorn in Haarlem 
gegaan, want ik woon in Haarlem. Daar maakte ik 
tot mijn grote verbazing het volgende mee: “Goe-
de morgen, ik heb mijn sleutels verloren.” “Oh, kijkt 
u daar maar op dat rek achter de lift.” Wat zag ik 

daar? Een groot rek met, grof geteld, zo’n veer-
tig sleutelbossen. Veertig! Met autosleutels en wel 
eraan. Met open mond heb ik staan kijken. Maar 
helaas hing de mijne er niet bij.
Wat nu? Zou ik ze soms in Heemstede verloren 
zijn? Ik ben daar  op dinsdag wel wezen brid-
gen. Dus naar het politiebureau in Heemstede. 
Na de goede morgen begroeting, kreeg ik het-
zelfde verhaal. “Kijkt u maar op het rek, daar aan 
de muur.” Er hingen er daar minder, ongeveer vijf-
tien, maar ook weer grote sleutelbossen met 
autosleutels eraan.
En wat hing daar bij? Mijn bos, mijn sleutelbos! 
Ongelooflijk. Je staat erbij,  en je kijkt ernaar, en je 
ziet een wonder.

Dus aan iedereen die iets kwijt is: Ga even kij-
ken op het politiebureau, want gelukkig zijn er nog 
heel veel eerlijke mensen. En vanaf nu heb ik op 
mijn sleutelbos en mijn fietssleuteltje mijn 06-nr. 
geplakt. Wie mijn vinder is weet ik niet, maar uit 
het diepst van mijn hart: Hartelijk dank!
Jeanne Pot, Warmoesstraat, Haarlem

INGEZONDEN

Maar waarom eigenlijk? Wat ge-
beurt er als je niet (goed) ont-
bijt? Hoe komt het dat je van 
brood energie krijgt? Uit wel-
ke ingrediënten bestaat een ge-
zond ontbijt? Waar wordt brood 
eigenlijk van gemaakt? En hoe 

staat het met je eigen ontbijtge-
drag?

Pleun neemt elke ochtend yog-
hurt, crackers met hagelslag en 
gaat nooit zonder ontbijt naar 
school.  Gijs wil hagelslag, soms 
kaas en eenmaal in de week een 
eitje. Bas kan ook niet zonder 
ontbijt en is gek op rookvlees en 
kaas. Merle moet ontbijten van 
haar moeder, het is noodzaak en 
broodzaak, zij eet wel vijf  boter-
hammen met vlees en kaas voor 
ze naar school gaat.

Tummers Brood
Dinsdagochtend aten deze kin-
deren met de hele klas kren-
tenbollen, mueslibollen tarwe- 
en volkoren broodjes van Tum-
mers met verse halfvolle (Cam-
pina) melk en Blue Band Goede 
Start! Halvarine.
Ze wisten alle antwoorden op 
de vragen over goed ontbij-
ten en weten nu hoe lekker het 
brood van Tummers is. Want 
broodbakker Tummers, ze ken-
den Tummers alleen als de lek-
kere banketbakker van de Bin-
nenweg, bakt de broden nu ook 
bruin en lekker.

Na het ontbijt schreven de kin-
deren direct een ‘Tummers Be-
dankt Kaart’.
Ton van den Brink

Nationaal ontbijt op 
Bosch en Hovenschool

Heemstede – De groepen 3 t/m 8 van de Bosch en Hoven-
school weten nu waarom een ontbijt broodnodig is. Het Voor-
lichtingsbureau brood, organisator van Het Nationaal School-
ontbijt, speciaal voor alle basisscholen in Nederland lesmate-
riaal ontwikkeld dat kinderen ervan bewust maakt dat ontbijt 
broodnodig is.
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Persoonlijke
begeleiding

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Tot 10 kilo
afvallen in
4 weken

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

2 kilo gewichts-
verlies per 

week

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Geen
hongergevoel

Het eiwitdieet

Begeleidingspunt
Kerklaan 113

(FM HealthClub)
Tel: 023 5478171

Muziektheater Mondo Leone
Heemstede - Het gewone wordt 
bijzonder. Als je goed kijkt, blij-
ken gewone zaken groots en 
ontroerend. Een duikend jonge-
tje dat worstelt maar bovenkomt, 
een intrigerende afbeelding op 
een huisje naast het spoor of 
zelfs iets onzinnigs als een be-
tere manier om een ei te pel-
len. Overal is verwondering. Ver-
teller, muzikant én documentai-
refilmmaker Leon Giesen neemt 
je mee in zijn wereld: Mondo 
Leone. Op onnavolgbare wijze 
smeedt hij verhalen, prikkelen-
de ideeën, korte films en pak-
kende live muziek aaneen, wat 
resulteert in een verrassend en 
hartverwarmend geheel. Zijn bij-
zondere kijk en aparte aanpak 
maakt een theaterbezoek net 
even anders dan gebruikelijk. 
Leon Giesen praat over dingen 
die je in je hart raken. Hij laat je 
lachen uit oprechte verbazing, 
niet omdat hij iets of iemand be-
lachelijk maakt.
Voor zijn kersverse voorstelling 
heeft Mondo Leone een nieu-
we prijs ‘Het Gouden Randje’ 

in het leven geroepen, die be-
stemd is voor mensen die onge-
vraagd hebben geprobeerd de 
wereld mooier te maken. Hij doet 
in beeld, geluid en muziek ver-
slag van zijn avonturen, waarin 
hij op zoek is naar deze mensen. 
Hij draagt 5 genomineerden voor 
o.a. de man die er voor heeft ge-
zorgd dat de Amerikaanse trein 
een bijzonder mooi akkoord toe-
tert. Of degene die schilderijtjes 
op platgetrpte plakjes kauwgom 
op de stoep in Londen schildert. 
Of de ‘free-hugger’ die gratis 
knuffels uitdeelde in Australië.
Wie wint ‘Het Gouden Randje 
2010’? Kom kijken en stem mee!

Info
Zaterdag 12 november is de 
voorstelling te zien in Theater de 
Luifel,  Herenweg 96 in Heem-
stede. Aanvang: 20.15 uur. De 
entree is 16,50 CJP/65+ 15,50. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.
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Cabaret in de Luifel
Kasper van Kooten
Heemstede - Kasper van Koot-
en maakt weer iets nieuws: een 
‘cabaroman’. 
Zijn eerste boek, dat in oktober 
2011 verschijnt, vormt tegelijk de 
basis voor zijn nieuwe, gelijkna-
mige cabaretprogramma.

De grootvader van Klaas Kits, 
een heuse avonturier, was nog 

maar een jongen toen hij begin 
jaren twintig als scheepsbedien-
de op de Holland Amerika Lijn 
naar New York voer. Daar werd 
hij betoverd door de bruisende 
nieuwe wereld van jazz en enter-
tainment. 
Bij zijn terugkeer op het Holland-
se vasteland richtte hij zich, ge-
inspireerd door de Amerikanen, 
op het vooroorlogse variété en 
werd manager van het Palais de 
Danse in Scheveningen. Daar 
werd Klaas’ moeder geboren.
Na de dood van zijn opa - zijn 
beste vriend en grote voorbeeld 
- probeert Klaas diens savoir- 
vivre te doorgronden door zijn 
leven na te reizen en te beschrij-
ven. Het wonderlijke leven van 
Jackie Fontanel is niet alleen 
een meeslepend verhaal over 
dromen en daden, het is ook een 
intrigerende familiegeschiede-
nis.

Een swingend, beweeglijk en bo-
venal geestig cabaretprogram-

ma over de afspraken die je met 
het leven kunt maken. En ‘very 
old school’!

Info
Vrijdag 11 november is de voor-
stelling te zien in Theater de Lui-
fel,  Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree is 
18,50  CJP/65+ 17,50. 
Kaartverkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en 
45 minuten voor aanvang. Tele-
fonisch reserveren via theater-
lijn: (023) 548 38 38.

Zilversieraden maken
Heemstede - Een kennisma-
king met zilverklei. U maakt 
een écht zilveren sieraad. Van 
7 gram klei maakt u een een-
voudige ring, hanger of 2 á 3 
pandora-style bedels. Zilver-
klei bestaat uit heel kleine deel-
tjes zilver, bindmiddel en water 
en heeft de eigenschappen van 
klei. Na het kneden en vormen 
van het sieraad wordt het verhit, 
zodat het bindmiddel verbrandt 
en het zilver hard wordt. Hier-
na wordt het sieraad gepolijst. 
Het resultaat: een uniek zelf-

gemaakt zilveren sieraad. U be-
taalt apart voor het materiaal.
Voor een groter sieraad kunt u 
bij de docente extra klei kopen. 
De cursus bestaat uit 2 lessen 
en wordt gegeven door Mirjam 
Kruijff bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. De 
data zijn woensdagavond 7 en 
14 december van 19.30-21.30 
uur. Aanmelden kan van maan-
dag t/m vrijdag van 9.00 tot 
12.00 uur: tel. (023) 548 38 28 – 
1. Of via www.casca.nl.

Terugroepactie fietsen
De Meerwinkel viert vijfjarig bestaan

De viering van het lustrum start 
om 13.00 uur met de opening 
van een galerie voor vrijetijds-
kunstenaars. In deze kunstgale-
rie kunnen vrijetijdskunstenaars 
uit de regio zes weken lang kos-
teloos hun mooiste werken ten-
toonstellen, waarna zij het stok-
je doorgeven aan een volgende 
kunstenaar. Sjanie Ouwerkerk 
is de eerste kunstenaar die ex-
poseert in de kringloopwinkel 
met schitterende aquarellen. De 
Meerwinkel nodigt vrijetijdskun-
stenaars uit om zich aan te mel-
den via de website om te expo-
seren in de kunstgalerie van de 
kringloopwinkel. 
Kinderen kunnen zich zater-
dag uitleven op het springkus-
sen of zich laten schminken. Een 
DJ zorgt voor een extra feeste-
lijk tintje: Kies uw favoriete LP uit 
de enorme keuze van De Meer-
winkel en hij draait uw verzoek-
nummer. 
Ook het fietsklusteam is pa-
raat. Sinds de oprichting van De 
Meerwinkel houdt dit team van 
vrijwilligers zich bezig met het 
opknappen van onder meer fiet-
sen die zijn ingeleverd op de mi-
lieustraten van De Meerlanden. 
De afgelopen jaren hebben zij al 
2.600 fietsen opgeknapt en ver-
kocht. Deze vrijwilligers doen 
een terugroepactie van vijf ver-
kochte fietsen in het openings-
jaar 2006. Wanneer de bezitters 
van de volgende fietsen met de 
desbetreffende fiets langsko-
men, krijgen zij hun aankoopbe-
drag terug: 

-  Gazelle damesfiets, blauw me-
tallic, framenummer 7492708 

-  Kepton kinderfiets, blauw me-
tallic, framenummer 277857460           

-  Graaf Floris damesfiets, an-
traciet grijs, framenummer 
010572J               

-  Batavus jongensfiets, zilver, 
framenummer 00252cc10B         

-  Corving kinderfiets, me-
tallic groen, framenummer 
D0308835             

Daarnaast doen de vrijwilli-
gers van het fietsklusteam nog 
een oproep: “Bent u in het be-
zit bent van een oude fiets die u 
niet meer gebruikt? Lever hem 
dan zaterdag 5 november tus-
sen 12.00 en 16.00 uur in bij De 
Meerwinkel en u ontvangt een 
cadeaubon t.w.v. 10,- euro,voor 
De Meerwinkel!”. De ingele-
verde fietsen worden naar de 
werkplaats van De Meerwin-
kel gebracht. Zowel de bruikba-

Regio - Op zaterdag 5 november viert De Meerwinkel uit 
Hoofddorp haar vijf jarig bestaan. De afgelopen ja ren is het 
kringloopbedrijf  uitgegroeid tot een begrip in de regio. Deze 
dag wordt een feestelijk pr ogramma georganiseerd.

re als de onbruikbare fietsen. De 
bruikbare fietsen worden rijd-
baar gemaakt. Van de onbruik-
bare fietsen worden de onder-
delen gebruikt. Praktisch al-
le onderdelen die nodig zijn ko-
men uit de sloopfietsen. Optima-
le recycling dus! De opgeknap-
te fietsen worden verkocht in de 
Meerwinkel voor gemiddeld 45,- 
euro. De helft van de opbrengst 
is bestemd voor goede doelen en 
de andere helft is voor huisves-
ting en transport. Nieuwe vrij-
willigers als (leerling) fietsenma-
kers zijn welkom.
 
De Meerwinkel
In De Meerwinkel vindt u tweede-
hands spullen van goede kwali-
teit. Naast (kinder)kleding, kunt u 
denken aan tweedehands fietsen, 
meubels, lampen, bedden, speel-
goed, boeken, cd’s en veel klein 
huisraad. Het aanbod is breed en 
wisselt dagelijks. De Meerwinkel 
is gevestigd aan de Daalmeer-
straat 9 (industrieterrein Noord) 
te Hoofddorp. Info: 023-5546920 
of info@meerwinkel.nl. 
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Vragen over ontheffing schieten damherten

Op 20 september kondigde Ge-
deputeerde Staten aan een ont-
heffing te willen afgeven voor 
het schieten van damherten die 
zich buiten het leefgebied van de 
dieren in de Amsterdamse Wa-
terleidingduinen (AWD) bege-
ven. In een persbericht staat: “De 
provincie wil een ontheffing ver-
lenen voor afschot van damher-
ten die uit het leefgebied treden.” 
Woensdagavond 21 september 
moest een automobilist uitwijken 
op de Zeeweg voor een hert en 
raakte daarbij evenals de ande-
re passagier lichtgewond. Sinds 
jaar en dag worden damherten 
rond de Zeeweg doodgescho-
ten vanwege de verkeersveilig-
heid en staan er geen damhert-
kerende hekken langs deze pro-
vinciale weg. 
Naar aanleiding van deze be-
richten heeft de Partij voor de 
Dieren de volgende vragen:

Vragen:
1. Rond de AWD staan ofwel 
damhertkerende hekken ofwel 
het gebied grenst aan bebouwd 
gebied of landgoederen. In de 
laatste twee gevallen is een ont-
heffing gevaarlijk, respectievelijk 
zinloos. Wat is het doel van de-
ze ontheffing en wie krijgt deze 
ontheffing uiteindelijk?

2. Tussen de Vogelenzangseweg 
en de AWD zijn enkele agrari-
sche percelen. Hier is het dam-
hertkerend hekwerk gereali-
seerd en er is geen landbouw-
schade geconstateerd. Indien 
hier wordt geschoten kunnen 
de voor de jacht vluchtende die-
ren uitsluitend de weg op. Is het 
de bedoeling dat hier geschoten 
gaat worden en zo ja, hoe waar-

borgt u dan de verkeersveilig-
heid?

3. De Partij voor de Dieren vraagt 
al lang aandacht voor de ver-
keersveiligheid rond de Zeeweg. 
Hier blijkt al jaren dat het dood-
schieten van damherten niet ef-
fectief is voor de verkeersvei-
ligheid. Is Gedeputeerde Staten 
bereid om damhertkerende hek-
werken te plaatsen rond de Zee-
weg om de verkeersveiligheid 
daadwerkelijk te bevorderen? Zo 
nee, waarom niet?

Het antwoord aan provinciale 
staten luidt als volgt:
1. De ontheffing heeft tot doel 
het waarborgen van de verkeers-
veiligheid en het voorkomen en 
bestrijden van schade aan de 
landbouw. Voor een verdere on-
derbouwing van de doelen ver-
wijzen wij naar het op 1 febru-
ari 2011 door GS goedgekeur-
de Faunabeheerplan Damhert, 
dat de basis voor de ontheffing 
vormt. GS delen niet de mening 
van vragensteller dat een ont-
heffing gevaarlijk of zinloos zou 
zijn. Zowel in het Faunabeheer-
plan als in de ontheffingen zijn 
zorgvuldigheid en veiligheid in 
de uitvoering een uitgangspunt. 
In elke ontheffing worden voor-
waarden opgenomen om ge-
vaarlijke situaties te voorkomen. 
Daar waar zich potentieel ge-
vaarlijke situaties kunnen voor-
doen, worden bovendien aan-
vullende afspraken gemaakt met 
beheerders en politie.

Er zal één of meerdere onthef-
fingen worden verleend. De ont-
heffingen worden, naar ver-
wachting, verleend aan de Fau-

Regio – De partij van de Dieren heeft de voorzitter van de Pro-
vinciale Staten van Noord-Holland vragen gesteld omtrent 
‘ontheffing van het schieten van damherten’.

nabeheereenheid. De Faunabe-
heereenheid machtigt vervol-
gens een door de Stichting Fau-
nabeheereenheid Zuid-Kenne-
merland voor te dragen lijst met 
uitvoerders om van deze ont-
heffing gebruik te maken (zoals 
procedureel beschreven in ons 
Beleidsplan Flora- en faunawet 
2007). De personen op deze lijst 
zijn lid van de Stichting Fauna-
beheer Zuid-Kennemerland en 
professionele uitvoerders van de 
betrokken terreinbeheerders. 

2. Ja, afschot op deze locatie is 
onderdeel van het totaalbeheer 
zoals beschreven in het Fauna-
beheerplan Damhert. Zoals ver-
woord in vraag 1, zullen in elke 
ontheffing voorwaarden opge-
nomen worden om gevaarlijke 
situaties te voorkomen. Hierbij 
zijn zorgvuldigheid en veiligheid 
uitgangspunt waardoor de ver-
keersveiligheid wordt gewaar-
borgd.

3. Nee. Het plaatsen van een hek 
bij de Zeeweg, zonder afschot, 
is alleen effectief als het gehe-
le leefgebied wordt afgerasterd. 
Het volledig afrasteren is geen 
optie. In het Faunabeheerplan 
Damhert staan de nadelen van 
een volledige afrastering uitvoe-
rig beschreven. Bovendien zou 
het betekenen dat een nieuwe 
barrière dwars door Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland wordt 
gecreëerd, wat haaks staat op 
de beleidsdoelen van het Natio-
naal Park en de EHS. Bij de Zee-
weg, ter hoogte van het Wed 
staat een verbindingszone in de 
vorm van een ecoduct gepland. 
Dit is een effectievere manier om 
de kans op aanrijdingen te ver-
kleinen dan het plaatsen van een 
raster, aangezien de herten dan 
van een veilige oversteekplaats 
gebruik kunnen maken.

Kerk Spaarne
Regio - Zondag 6 november 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats.
Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. De 
kerkzaal bevindt zich op de be-
gane grond naast het restaurant 
(volg route 55). 

Voorganger is pastor mw. A. 
Hoekman. De zang wordt onder-
steund door de cantores L. en 
Th. Braak-Pedroli. (avondmaal-
viering

Kerk Cruquius
Regio – Zondag 6 november 
een viering om15.00 uur met 
pastor Elise Vorstermans.
Locatie:
Terrein ‘de Cruquiushoeve’, ge-
bouw ‘de Rank’, Spieringweg 
801, Cruquius.

A-lijn:  Met een voorsprong van maar 
liefst 52% hebben Tine Posthuma en Ir-
ma v.Roosmalen de eerste 100 pun-
ten binnengehaald. Vier paren mogen 
hun kunsten in de B lijn gaan vertonen, 
waarbij opvalt dat Liesbeth Warmerdam 
en Ans Pieters met een gemiddelde van 
45,68% voor het eerst degraderen. Ge-
rard v.d.Berk stonden er redelijk goed voor. Hij speelde deze drive 
met Hannie Koek en dat liep bijna verkeerd af. Met een score van 
40,97% zou hij samen met zijn partner Tinus Spreeuw gedegradeerd 
zijn, maar zij werden gered door de reglementen. Een score van 
45% was net (0,43%) voldoende om boven de 47½ % uit te komen. 
Hannie daar en tegen kreeg het gemiddelde van haar score omdat 
zij in een hogere lijn speelde en dat werd maar liefst 53,24%. The-
resia v.d.Horst en Matthieu Lommerse kwamen met 52,08% voor 
de dag en hun verblijf in de A lijn werd weer verlengd. Ook Piet 
v.d.Raad en Jan Pieters hebben het gered. Zij moesten minstens 
47½ % halen en het werd een score van 51,74%.
B-lijn:  Doordat er vier paren uit de A lijn degradeerde en er een ver-
sterkte promotie werd toegepast was de vierde en de vijfde plaats 

nog belangrijk voor promotie. Dat Agnes Hulsebosch en Tiny Uiten-
daal zouden promoveren stond al vast en met een score van 62,25% 
werd de promotie nog vergezeld met een eerste plaats op deze 
avond. Henk Vledder speelde met Marijke v.Lamoen en zij hadden 
er beiden belang bij goed te scoren. Met 57,83% konden zij hun res-
pectievelijke partners, An Heemskerk en Ronald v.d.Holst blij maken 
met promotie. Doordat Hannie Koek wat extra’s kreeg eindigde zij 
met Yvon Tromp op plaats vier. Els Zonneveld en Nettie v.Egmond 
kwamen met een score van 57,39% op de vijfde plaats en lieten Cor-
rie Warmerdam en Bert Spreeuw (41,83%) en Jet en Kees Gilijam-
se (50,42%) achter zich. Rietje Koopman en Ingrid Roosendaal za-
ten in grote spanning de uitslag aan te horen en toen zij hoorden 
dat het 57,08% was geworden slaakten zij een zucht van verlich-
ting. Hun verblijf in de B lijn was veiliggesteld. Ook Riek en Gerard 
Hageman leverden met 59,42% een puike prestatie.  Zij hadden te-
vens het geluk dat er maar twee paren konden degraderen. De laat-
ste twee plaatsen gingen naar Lucie Doeswijk en Siem v.Haaster en 
Emmy en Jan v.Stijn.
C-lijn:  Met een score van 70,83% lieten Hilda en Henk Uittenbroek 
geen spaan heel van de tegenstanders. Irmi v.Dam en Anneke v.Vree 
werden met een score van 61,46% tweede, maar omdat dit paar 
drie keer met een invaller(ster) hadden gespeeld, was promotie niet 
mogelijk. Ina Langeveld en Ria Brandwijk kwamen met 56,77% op 
plaats drie en gingen met de B status aan de haal. Fia de Kluijver en 
Marrie Mesman lieten het met 39,27% behoorlijk afweten en moe-
ten weer een serie knokken om uit de C lijn te komen.  Eén slechte 
avond (42,71%) was er de oorzaak van dat Ilse en Ron Rusman niet 
verder kwamen dan de zevende plaats. Leon Couvee speelde deze 
keer met Lies Huneker en dit gelegenheidspaartje kwam tot 57,81%.
Piet van den Raad

INGEZONDEN

Bel-Air

Op de foto Irma v. Roosmalen en Tine Posthuma.

Kennismaking seniorenkoor 55+

Regio - Vrijdag 11 november vindt er een openbare repetitie plaats 
van het seniorenkoor 55 + ‘Hoe gaat ’t ermee’ o.l.v. Leny van Schaik. 
Het gemengde koor heeft meer dan 100 leden. Iedereen  die graag 
zingt,  heeft nu de kans om (vrijblijvend ) een ochtend een repeti-
tie mee te maken.
U bent om 9.45 uur van harte welkom in de Remonstrantse Kerk, in-
gang Oranjekade 1 te Haarlem. De toegang is gratis.
Meer informatie op www.hoegaattermee.nl=

Informatieavond 
‘Kanker in het gezin’

Regio - Het Spaarne Ziekenhuis en het Adamas Inloophuis 
organiseren gezamenlijk op dinsdag 8 november de infor-
matieavond ‘Kanker in het gezin’.

De bijeenkomst is in het Adamas Inloophuis, Eugenie Prévinai-
reweg 61 in Nieuw Vennep. Mevrouw N. de Beer is gespreks-
leider van de avond, die om half acht begint. Zij is verpleegkun-
dig specialist oncologie in het Spaarne Ziekenhuis. Mevrouw 
N. Kleverlaan, psychologe en coördinator van ’t Praethuys in 
Alkmaar, doet de lezing ‘Kanker in gezin’. De onderwerpen zijn 
bijvoorbeeld:
• hoe gaan kinderen om met het nieuws dat hun vader of moe-
der kanker heeft,
• wat vertel je en hoe, maar ook
• welke reacties kun je verwachten en hoe ga je daar mee om.

U krijgt tips en antwoorden en er is ruimte voor het uitwisselen 
van ervaringen.
De bijeenkomst is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 
tot 16 jaar met kanker in het gezin. Kijk voor meer informa-
tie en aanmelden (verplicht) op  www.spaarneziekenhuis.nl of 
www.adamas-inloophuis.nl of bel met 0252-680233. Aan de 
avond zijn geen kosten verbonden.



pagina 8 2 november 2011

Geloof in de kracht 
van betrokkenheid

Executive Home Rentals is 17 
jaar geleden ontstaan door een 
leemte in het oosten van Neder-
land van organisaties die huis-
vesting regelden voor expats en 
werknemers op detacheringba-
sis. “De huidige eigenares van 
EHR is daar toen ingesprongen”, 
zegt Renske Kallenberg in haar 
huis aan de Camplaan. En met 
succes. Kallenberg: “Zij heeft 
vanuit Arnhem een organisa-
tie opgebouwd die kan terugval-
len op een gedegen expertise en 
waarin service en kwaliteit hoog 
in het vaandel staat. Toen ze ie-
mand zocht voor deze regio heb 
ik niet lang geaarzeld en mijzelf 
ingekocht in het bedrijf. “

Zakelijk en particulier 
“We hebben inmiddels te maken 
met een zakelijke én een parti-
culiere markt. Enerzijds bedien ik 
de bedrijven die expats hierheen 
halen en de relocation bureaus 
die in opdracht werken van deze 
bedrijven. Daarnaast zie je een 
particuliere markt die in opkomst 
is. Het is voor veel mensen in de-
ze tijd niet meer vanzelfsprekend 
om een huis te willen bezitten. 
Mensen willen meer dan vroe-
ger flexibel zijn met hun keuzes 
op de arbeidsmarkt. Als ze in een 
andere stad gaan werken is het 
tijdelijk huren van een woning 

een minder risicovolle stap. Ze 
krijgen zo de gelegenheid om te 
ondervinden of de stad of buurt 
hen wel bevalt; om daarna even-
tueel over te gaan tot het kopen 
van een huis.” 
Ook bij echtscheiding kan EHR 
bemiddelen in het vinden van tij-
delijke huisvesting. “Tijdelijk is 
een ruim begrip in onze sector. 
Het kan variëren van drie maan-
den tot wel vijf jaar. Dat gaat 
dan vaak met verlenging van het 
contract, als de partijen tevre-
den zijn met de overeenkomst”, 
vertelt ze. “Dan denk ik ook aan 
cliënten die een huis laten bou-
wen en tijdelijk ergens onderdak 
moeten vinden. Om lang bij fa-
milie of vrienden in te trekken is 
niet ideaal. Vooral omdat je niet 
precies weet hoe lang het nog 
gaat duren voor het nieuwe huis 
klaar is.” 
Met de huizenmarkt waar al en-
kele jaren weinig beweging in-
zit, is er een groeiend aantal wo-
ningbezitters die hun eigen huis 
niet kunnen verkopen, terwijl ze 
al een ander huis gekocht heb-
ben. “Als je voor lange tijd dub-
bele lasten moet dragen is het 
wellicht verstandig de woning 
door ons tijdelijk te laten verhu-
ren. Soms is het nodig om een 
knop om te zetten bij jezelf om 
tot deze beslissing te komen.”

Heemstede –  Executive Home Rentals (EHR) is een gespe-
cialiseerde organisatie in tijdelijke verhuur van woonruimte 
voor expats en particulieren. Met zes vestigingen in Nederland 
is EHR uitgegroeid tot een succesvolle onderneming. Van- 
wege de stijgende vraag naar tijdelijke (ver)huur van woon-
ruimte in de Randstad was men op zoek naar uitbreiding. 
Sinds kort vertegenwoordigt Heemsteedse Renske Kallenberg 
Executive Home Rentals in deze regio met een eigen vestiging, 
EHR Haarlem.

Mensenkennis en
persoonlijke benadering
Mensenkennis is een belangrij-
ke factor in een succesvolle be-
middeling die beide partijen te-
vreden stelt. Renske Kallenberg 
heeft in haar werk altijd te ma-
ken gehad met mensen. “Ik heb 
dertien jaar gewerkt in de wer-
ving en selectiebranche. Je moet 
snel kunnen inzoomen op wat 
iemand motiveert om een andere 
baan te willen en of hij of zij past 
bij de betreffende functie. Eigen-
lijk doe ik dat nu nog steeds. De 
verhuurder heeft vaak een spe-
cifiek profiel van een huurder 
voor ogen. Ze willen bijvoor-
beeld wel een gezin in hun huis, 
maar geen hond of geen ro-
kers. Want je wilt je huis of ap-
partement wel graag in dezelf-
de staat aantreffen als waarin je 
het verhuurd hebt. Daar is EHR 
erg sterk in, vind ik. Het moet al-
lemaal goed zitten: van de kre-
dietwaardigheid van de huurder 
tot en met de uiteindelijke ken-
nismaking. Mijn persoonlijke 
benadering is daarin de toege-
voegde waarde. Zelf vind ik niets 
leuker dan mensen uit bijvoor-
beeld Limburg mee te nemen 
in mijn auto en rond te toeren, 
om ze wegwijs te maken in mijn 
eigen omgeving. Voor EHR Haar-
lem is dat o.a. Haarlem, Heem-
stede, Hoofddorp, Aalsmeer, 
Aerdenhout, Bloemendaal, Bent-
veld Santpoort Noord, Santpoort 
Zuid, Zandvoort, IJmuiden en 
Velsen.
Voor informatie: Renske Kallen-
berg, Camplaan 26  Heemstede. 
Tel: 023-5478272 /06- 22 073 705 
of www.ehr.nl.
Mirjam Goossens

Trefpunt-Casca - culturele middag 
Feest: weet wat je viert!

Waarom vallen Pasen en Pinksteren nooit op dezelfde dag? En 
wie weet wie Valentijn is? Deze en andere vragen over onze 
feestdagen worden voor eens en altijd beantwoord. Ook religi-
euze feesten worden gevierd waarvan we de herkomst verge-
ten zijn. Aan de hand van kunstwerken toont Drs. Karin Braam-
horst, bekend van haar lezingen over de Da Vinci Code en de 
Hermitage, alles over het ontstaan, de traditie en de hedendaag-
se praktijk van de feesten die we in Nederland vieren. De diale-
zing Feest: weet wat je viert! is bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede op dinsdag 8 november, aanvang 14.30 uur. En-
tree: 3,50. Reserveren kan telefonisch: 023-548 38 28-1 op werk-
dagen tussen 9 en 12 uur. De volgende Trefpunt-Casca lezing is 
op dinsdag 22 november, Hillebrand de Lange vertelt dan over 
de geschiedenis van Hageveld in de lezing van Groot Clooster 
tot College Hageveld. 

Diner & Lezing
Damanhur: een droom die werkelijkheid werd

Een avond boordevol inspiratie en informatie - inclusief een film 
- over Damanhur: een bijzondere spirituele gemeenschap in Ita-
lië. Een grote groep mensen maken hier van hun dromen wer-
kelijkheid en leveren een bijdrage aan een positieve ontwikke-
ling van de mensheid. Damanhur staat o.a. bekend om hun im-
posante bouwwerk the Temples of Humankind, gebouwd op een 
krachtige energetische plek, vol met indrukwekkende kunst. In 
Damanhur is een wonderbaarlijke synthese van muziek, dans, 
kunst, filosofie, economie, ecologie, sociale organisatie en spiri-
tualiteit. Lucy Schaaphok van Life Creations vertelt aan de hand 
van de film op donderdag 10 november bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede, meer over deze unieke gemeen-
schap en beantwoord graag uw vragen. Kijk ook eens op: www.
life-creations.nl. Vóór de lezing kunt u genieten van een heer-
lijk 3-gangen-diner. Voor het diner heeft u de keuze uit 3 voor-, 
hoofd- en nagerechten. U kunt een tafel reserveren voor uw ei-
gen gezelschap of aanschuiven aan de gezamenlijke tafel. Tus-
sen 18.00-19.00 uur kunt u aan tafel. Aanvang lezing 20.00 uur 
– entree lezing 10,00 – kosten diner 17,50 - reserveren is nood-
zakelijk en kan op werkdagen tussen 9 en 12 uur, tel. 023-548 
38 28-1. 

Excursie voor senioren naar het Dolhuys Haarlem
Museum Het Dolhuys in Haarlem presenteert “Wij zullen door-
gaan”: een tentoonstelling over ‘de kunst van het ouder worden’, 
die beeldvorming over ouderen ter discussie stelt. De ouderdom 
wordt door gerenommeerde kunstenaars in foto’s, kunst en film 
in beeld gebracht. Zo ontmoet u inspirerende ouderen die met 
hun persoonlijke verhalen vooroordelen over ouderen wegne-
men. Hoe gaat de nieuwe generatie ouderen om met ouderdom? 
Is het een vloek of een zegen? Hoe gaat deze generatie om met 
de aftakeling van lichaam en geest, zoals het ouder wordende 
brein en de ziekte van Alzheimer. Er staan in een speciaal voor 
deze gelegenheid uitgebrachte krant interviews met ouder wor-
dende Nederlandse artiesten als o.a. Freek de Jonge en Car-
ry Tefsen. U kunt met elkaar napraten in het museumcafé. We 
verzamelen op dinsdag 15 november om 9.45 uur in de hal van 
station Haarlem. Kosten: (incl. entree en Cascakosten, excl. reis-
kosten en consumpties) 12,50 - 65+ 10,00 MJK 4,00. Opgeven 
door middel van betalen kan bij de receptie van Casca de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede tot uiterlijk dinsdag 8 november.

Lezing Van Agt 
gaat niet door

De heer van Agt zal op een la-
ter tijdstip naar Casca komen 
om zijn lezing over het conflict 
tussen Israël en de Palestijnen 
te geven, mogelijk al in janua-
ri. De eerder vastgestelde da-
tum 3 november kan niet door-
gaan in verband met een bles-
sure. Houd u de website www.
casca.nl en de regionale kran-
ten in de gaten voor de juiste 
datum en tijd. 
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Muziektherapeute Yvonne ten Brink 
“Muziek is een taal zonder woorden”
Heemstede – Taal speelt nau-
welijks een rol bij muziekthera-
pie, het zijn de muzikale mid-
delen die worden gehanteerd 
bij vermoeidheid, burn-out, on-
verwerkt verdriet, gedragspro-
blemen, maar ook bij depressie,
ter ontspanning bij pijn en bij 
autisme, een brug naar contact. 
Een ondersteunende therapie 
voor volwassenen en kinderen. 
De aanpak bij kinderen is veelal 
actief met een instrument bezig 
zijn, concentreren. Bij een kind 
met ADHD, trommelt Yvonne  
een bepaald ritme op de jambe, 
het kind  moet een ander ritme 
daar doorheen spelen en vast-
houden op zijn eigen instrument. 
Bij volwassenen werkt ze re-
ceptief, gevoelig voor indrukken 
of voor prikkels die komen van
resonerende instrumenten. Lig-

gend op een matras voelt men 
de trilling van de klankschalen, 
de bourdonlier, een snaarinstru-
ment dat een diepe trilling in het 
lichaam brengt, daardoor kun-
nen opgekropte emoties vrijko-
men. Een bijzonder instrument, 
niet bedoeld om er melodieu-
ze muziek op te spelen, de re-
sonantie is hier de taal die heelt. 
Ze werkt met harpen, trommels, 
klankstaven van hout, koper 
en zelfs steen, de marimba en
xylofoon. Samen op cello`s spe-
len, geen echt cello concert, maar 
de klanken en de beweging met 
de strijkstok ervaren. Muziekthe-
rapie wordt ook vaak ingezet in 
de behandeling van verstande-
lijk gehandicapten. Omdat taal 
hier amper een rol hoeft te spe-
len, is dit heel geschikt voor deze 
doelgroep. Het gaat daarbij niet 

om de behandeling van de ver-
standelijke handicap zelf, maar 
van psychische moeilijkheden. 
Ze heeft dan ook een aantal ver-
standelijk gehandicapten onder 
haar hoede. Via de zorgverzeke-
ring is met een aanvullend pak-
ket vergoeding voor muziekthe-
rapie mogelijk.

Muziek raakt mensen. Mu-
ziek kan in de laatste levensfa-
se rust en troost geven, ze bege-
leidt mensen aan bed in Heem-
stede met de harp of gitaar. Voor
mensen met dementie komt zij 
ook aan huis, door zingen en
muzikale begeleiding haalt ze 
herinneringen op, waardoor 
mensen een stukje vertrouwd-
heid vinden in die wereld die 
voor hen zo onherkenbaar is ge-
worden. Bij de Stichting St. Ja-

cob werkt zij in de zorgcen-
tra Schalkwijde en Klein België. 
Yvonne beschikt over een ver-
trouwd aandoende praktijkruim-

te aan de Cloosterweg 7 in het 
pand van Brink Piano`s. Haar te-
lefoonnummer is 023-5519667.
Ton van den Brink

Workshop Mediawijzer 
in bibliotheek
Heemstede - Altijd al willen we-
ten hoe een iPad, smartphone of 
e-reader werkt?
De Bibliotheek Haarlem en om-
streken organiseert in de Week 
van de Mediawijsheid work-
shops voor iedereen met vra-
gen over internet of nieuwe me-
dia. Ook in de bieb van Heemste-
de wordt hier aandacht aan be-
steed en wel op maandag 21 no-
vember. De workshop duurt van 
10.00 – 11.30 uur en de toegang 
is gratis.

Mediacafé
Altijd al nieuwsgierig geweest 
naar YouTube, Hyves en Twitter? 
En een e-reader: is dat iets voor 
mij en kan ik er mee omgaan? 
Hoe zoek ik in de bibliotheek-

catalogus? Hoe verleng ik mijn 
boeken thuis met de computer? 
Zelfservice: hoe zet ik mijn boe-
ken zelf in de bibliotheek op mijn 
pasje en hoe verleng ik ze? In 
de Week van de Mediawijsheid 
organiseert de bibliotheek drie 
workshops en staan na een kor-
te presentatie medewerkers van 
de bibliotheek klaar om je per-
soonlijk te helpen met je vragen. 
Reserveer gratis een kaartje.
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1 te Heemstede. Tijdig aan-
melden is gewenst en kan in een 
van de vestigingen van Biblio-
theek Haarlem en omstreken of 
telefonisch via 023-511 53 00. 
Kijk voor meer informatie over 
deze workshop op:
www.bibliotheekhaarlem.nl.

Family Heemstede 30e plaats 
in Cafetaria Top 100

Heemstede - Van de ruim 5000 
cafetaria’s in Nederland is door 
het vakblad Snackkoerier een 
Top 100 samengesteld. Trots is 
Family Heemstede dat zij me-
de kan delen dat zij op de 30e 
plaats is opgenomen in de Cafe-
taria Top 100 van 2011/2012. 

Honderden cafetaria’s zijn door 
een ‘mystery guest’ bezocht en 
beoordeeld. Een mystery guest is 
iemand die als klant in een win-
kel komt en door de ogen van 
de consument let op de belang-
rijkste punten. Dit jaar heeft de 
mystery guest vooral gelet op de 
aantrekkelijkheid van het pand, 
de ontvangst en behandeling 
door het personeel, onderhoud 
van het interieur en sanitair en 

natuurlijk de optische hygiëne. 
Ook heeft de mystery guest ge-
keken hoe de cafetaria’s om-
gaan met reclame, promotie, so-
cial media en goede doelen. 

Family Heemstede is zeer po-
sitief beoordeeld door de mys-
tery guest. Er werd in het mys-
tery guest rapport geschreven: 
“De gastvriendelijkheid bij deze 
nieuwkomer is top. De zaak ziet 
er prachtig en gezellig uit, top. 
Ook de buitenzijde, met het ter-
ras, is prima verzorgd.”

Kom het zelf eens ervaren dat 
Family Heemstede terecht een 
plaats heeft gekregen tussen de 
beste 100 cafetaria’s van Neder-
land!

Family Heemstede

Binnenweg 124
2101 JN

Heemstede 

Tel: 023-5284858

Uniek concert Kathedrale Koor St. Bavo Haarlem
Regio - Het Kathedrale Koor 
Haarlem geeft zondag 13 no-
vember een klassiek familiecon-
cert met een bijzondere uitvoe-
ring van de Sint Nicolaascantate 
door Benjamin Britten.
Aanvang is 15.30 uur en het con-

cert vindt plaats in de Grote Zaal 
van de Philharmonie in Haar-
lem. Een paar uur na de intocht 
van de Sint in Haarlem. Een klas-
siek familieconcert om het Sin-
terklaasseizoen extra sfeervol in 
te luiden, en waar de spanning 

en geheimzinnigheid rondom dit 
gezellige feest nóg meer inhoud 
krijgt. 

Meer informatie over de Koor-
school:
www.koorschoolhaarlem.nl 
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Afscheid voorzitter Kunstkring 
tijdens verrassingsvoorstelling
Heemstede - In 1990 trad Ad 
van Amerongen aan als be-
stuurslid van de Heemsteedse 
Kunstkring. Zijn inbreng en des-
kundigheid werd dusdanig ge-
waardeerd door de leden en het 
bestuur dat hij in 1998 gevraagd 
werd om voorzitter te worden. 
Vanuit zijn politieke achtergrond 
en met veel bestuurlijke ervaring 
bleek al snel dat Ad op de goede 
stoel terecht was gekomen.
Als impresario wist Ad overal wel 
artiesten te vinden die graag be-
reid waren op te treden voor de 
HKK. Het samenstellen van het 
programma voor het theatersei-
zoen was ook bij Ad in goede 
handen.
Naast deskundigheid en een 
breed kunstnetwerk heeft Ad 
ook een mooie en gemakkelijke 
schrijvershand. Met zijn persbe-
richten wist hij de pers veelal te 
interesseren waardoor de HKK 
grotere bekendheid kreeg. On-
der zijn leiding groeide de HKK 
naar grote hoogte in ledenaantal.
Ad is kunst en kunst is Ad. Op 
humoristische en charmante wij-

ze, soms een tikkeltje onhandig 
en nerveus, stelde hij voor een 
grote zaal de artiesten gerust en 
maakte de toehoorders nieuws-
gierig. Een inspirerend mens ver-
laat de voorzittersstoel en draagt 
nu de hamer over. Ter gelegen-
heid van het afscheid vindt een 
verrassingsvoorstelling plaats op 
zondagmiddag 6 november a.s. 
in theater De Luifel aan de He-
renweg te Heemstede. De aan-
vang is ongeveer 15.00 uur, na 
de ledenvergadering. De voor-
stelling is gratis voor leden van 
de Heemsteedse Kunstkring. 
Voor niet-leden bedraagt de en-
tree 10 euro. 
Niet alleen de leden van de 
Heemsteedse Kunstkring zijn 
van harte welkom, maar ook al 
degenen die in de Heemsteedse 
Kunstkring geïnteresseerd zijn 
en overwegen om van de Kunst-
kring lid te worden. 
Voor informatie over het lid-
maatschap van de Heemsteedse 
Kunstkring kan men zich wen-
den tot het secretariaat van de 
vereniging: tel. 023-5281348 

Jonge musici in kapel Bosbeek
Heemstede - Zondagmiddag 
6 november komen de Austra-
lische pianiste, Penny Cashman 
en de Oostenrijkse tenor, Martin 
Mairinger optreden concert in 
de kapel van Bosbeek. Zij zullen 
werken vertolken van Schubert, 
Brahms en Schumann. Aanvang: 
15.00 uur. Toegang gratis.
Zorgcentrum en Verpleeghuis 
Bosbeek krijgt dit concert aan-
geboden door Stichting Musici-
ans Worldwide. Dankzij sponso-
ring is deze stichting in staat om 

jonge getalenteerde musici in 
zorgcentra te laten spelen. Tege-
lijkertijd doen de musici concer-
tervaring op. 
Buurtbewoners van Bosbeek 
worden uitgenodigd om samen 
met de bewoners te genieten 
van deze concerten. Bezoekers 
kunnen bovendien gebruik ma-
ken van de faciliteiten van het 
restaurant. Voor een maaltijd is 
het raadzaam om te reserveren 
via de receptie van Bosbeek: 023 
– 8929900. 

Culturele Kring Bennebroek presenteert 
St. Petersburg en de Hermitage
Bennebroek - De presentatie 
‘St Petersburg en de Hermitage’ 
wordt door mevrouw L. Smirnova 
op woensdag  9 november ver-
zorgd voor ’t Trefpunt in Benne-
broek. De aanvang is 20.00 uur. 
Trefpunt vindt u aan het Akonie-
tenlaan 1 te Bennebroek. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open.

St. Petersburg, stad en residentie 
van de Russische tsaren.
In 1703 gaf Peter de Grote op-

dracht de “mooiste stad van 
Europa” te bouwen. Venetië, het 
Franse Versailles en de grachten 
van Amsterdam stonden model.  
Befaamde architecten, prachtige 
paleizen, indrukwekkende ka-
thedralen, weelderige buitenver-
blijven met fraaie interieurs, gou-
den torens en parken met fontei-
nen. De tientallen eilandjes wer-
den van rustieke kades voorzien 
en door sierlijke bruggen met el-
kaar verbonden. De charme van 

dit ‘Venetië van het Noorden’ is 
altijd bewaard gebleven.
Het meest bekende en meest 
bewonderde paleis is natuur-
lijk het Winterpaleis van de be-
roemde Italiaanse architect Ras-
trelli, een onderdeel van de Her-
mitage.
Ook St. Petersburg zelf is de 
moeite waard en wordt belicht.
Leden en niet-leden (5,00 euro 
entree) zijn van harte welkom. 
(pas 65+ 4,00 euro).

Woensdagmiddagclub maakt 
Sint Maarten-tas

Heemstede - Het is alweer bij-
na Sint Maarten! Op woensdag 9 
november gaan de kinderen bij 
de Woensdagmiddagclub een 
tas versieren om al de opgehaal-
de snoepjes in te bewaren. De 
woensdagmiddagclub is (bijna) 
elke week van 13.30-15.15 uur 
bij Casca in activiteitencentrum 
de Molenwerf, Molenwerfslaan 

11, Heemstede. Kinderen kun-
nen hier vooral knutselen, maar 
ook meedoen met een spel of 
lekker buiten spelen. 
Kosten per keer zijn: 3,50, een 
kaart voor 10x kost 30,00. 
Graag de kinderen per keer van 
tevoren telefonisch aanmelden: 
023-548 38 28 – kies 1.
Meer informatie: www.casca.nl.

Bomen voor kleine tuinen
Bennebroek - Op vrijdagavond 
11 november organiseert de af-
deling Groei & Bloei – Benne-
broek een dialezing verzorgd 
door de heer Wouter Kromhout, 
getiteld “Bomen voor kleine tui-
nen”.
 
Aan de hand van mooie en dui-
delijke digitale beelden zal hij al-
lerlei soorten bomen - pas geïn-
troduceerd of al lang in het sor-
timent - bespreken, die geschikt 
zijn voor aanplant in de kleine 

siertuin. Ook aspecten als snoei, 
grondsoort, zon of schaduw, zul-
len worden behandeld. Al met al 
belooft het een leerzame avond 
te worden waar u wellicht nieu-
we ideeën zult opdoen voor uw 
eigen tuin.
 
De avond wordt gehouden in 
Het Trefpunt van de Protestantse 
Kerk, Akonietenplein 1,  in Ben-
nebroek, aanvang 20.00 uur. De 
entree is gratis. Belangstellen-
den zijn van harte welkom.

Het leven is vurrukkulluk
Heemstede - Zondagmiddag 6 
november kunt u luisteren naar 
Ewoud Sanders over de taal van 
Remco Campert  ‘Het leven is 
vurrukkulluk’. 
Aanvang 14.00 uur. Plaats Biblio-
theek Heemstede
Tijdens de landelijke campagne 
Nederland Leest wordt iedereen 
uitgenodigd met elkaar in dis-
cussie te gaan over één bepaald 
boek. Leden van de openbare bi-
bliotheek ontvangen in 2011 het 
boek Het leven is vurrukkulluk 
van Remco Campert. “Het leven 
is verrukkulluk is een roman als 
een welkomstdrankje. Met taal 
dit tintelt in het glas en humor 
die bruist op de tong. Met on-
der de bubbels een heel licht bit-
tertje. Twijfel en ongemak zijn er 
om weggefeest te worden. Rem-
co Campert maakt ons er deel-
genoot van. Verrast en verbaast 
ons steeds opnieuw. Vijftig jaar 
nadat hij het schreef, is Leven is 
vurrukkulluk nog even levens-
lustig en lichtvoetig. Het lezen is 
vurrukkulluk” (Philip Frekeriks, 
ambassadeur Nederland Leest)

Ewoud Sanders neemt het boek 
van Campert als aanleiding voor 
een algemene beschouwing 

over tijdgebonden taalgebruik 
met extra aandacht voor de ja-
ren zestig. Sanders is taalhistori-
cus en journalist en woonachtig 
in Heemstede. Hij is vaste me-
dewerker van onder meer NRC 
Handelsblad en Onze Taal. In 
NRC Handelsblad heeft hij we-
kelijks een taalcolumn, Woord-
Hoek geheten. 
 
Organisatie: Bibliotheek Haarlem 
en Boekhandel Blokker
Toegang vrij. Aanmelden Biblio-
theek Heemstede en Boekhan-
del Blokker, 023-5282472 of in-
fo@boekhandelblokker.nl

Kerkdienst PKN 
Heemstede

Heemstede - Zondag 6 no-
vember:
Heemstede
Pinksterkerk - 10.00 uur
•  gezamenlijke dienst, mw. ds. 

J.E.Th. Nak-Visser en ds. A. 
Molendijk

•  Kinder Anders-dienst
•  Spiegeltent
•  Reflection
•  Crèche
Kennemerduin - geen dienst

Petrakerk 
Heemstede

Heemstede - (NGK), Limbur-
glaan 3, Heemstede.
Zondag 6 november, aanvang 
10.00 uur.
Voorganger is ds. J.H. Veefkind 
uit Amersfoort. 
Er is kinderopvang voor de 
kleinsten en Bijbelklas voor de 
kinderen van de basisschool.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek
Bennebroek – Diensten PKN, 
Binnenweg 67 Bennebroek:
- woensdag 2 november 19.30 
uur ds. W.M. Schinkelshoek. 
Dankdag voor gewas en arbeid
- zondag 6 november 10.00 uur 
ds. W.M. Schinkelshoek.

Ad van Amerongen.

Vermiste Haarlemmer gevonden
Regio - Het lichaam van een 
sinds zaterdag 29 oktober ver-
miste man uit Haarlem is dins-
dagmorgen in de vijver van zijn 
tuin aan de Roerdompstraat ge-
vonden.
De man was sinds zaterdag 29 
oktober vermist, nadat hij ge-

zegd had een boodschap te 
gaan doen.
Een onderzoek door de politie en 
een arts heeft uitgewezen dat de 
man niet door een misdrijf om 
het leven is gekomen, maar als 
gevolg van een noodlottig onge-
val.
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D66 wil objectieve criteria voor bouwplannen
Tijdens de behandeling van de bouwplannen rond 
de terreinen van het voormalige Nova College en 
het Spaarne ziekenhuis, ontstond op initiatief van 
D66 een discussie hoeveel woningen op een klein 
stukje grond we nog wenselijk vinden in Heem-
stede: wat is onze maximale bebouwingsdicht-
heid?
Meten met drie maten
We kunnen op drie manieren meten. We kun-
nen kijken naar het aantal woningen per hecta-
re. Bouw je kleine woningen, dan houd je meer 
groen over. We kunnen ook kijken naar de hoe-
veelheid bebouwde oppervlakte per hectare. Dan 
hebben we een objectieve maatstaf die de ver-
houding steen/groen weergeeft. Maar dat zegt 
niets over de hoogte van de bebouwing (aantal 
mensen per hectare). Daarvoor zou je kunnen 
meten met het aantal kubieke meters bebouwing 
per hectare. Maar moet je daar garageboxen en 
oprijlanen dan bij meerekenen? Kortom, een in-
gewikkelde zaak.
Schriftelijke vragen
Portefeuillehouder Bert van der Linden heeft hier-
over schriftelijke vragen gesteld met het verzoek 
over dit onderwerp een discussie te voeren in de 
commissie Ruimte. Die discussie heeft afgelopen 
maand plaatsgevonden, en de conclusie is dat 
het moeilijk meten is met drie maten. Toch zijn 
er aanknopingspunten door deze drie meetme-
thoden uit omliggende wijken te projecten op de 
nieuwbouwprojecten. D66 stelt zich op het stand-
punt dat met deze objectieve meetmethoden in 
het achterhoofd, nieuwbouwprojecten in begin-
sel niet dichter bebouwd moeten worden dan hun 

omgeving. Zowel Nova College als Belle Rive ble-
ken redelijk samen te vallen met de bebouwings-
dichtheid van de omliggende wijken.
Wie dicteert de markt?
Het college stelde zich op het standpunt dat uit-
eindelijk de grondprijs bepalend is voor de bouw-
mogelijkheden: “de markt dicteert” aldus de amb-
telijke reactie. Van der Linden is het daar pertinent 
niet mee eens, zo liet hij blijken tijdens die discus-
sie. Het is immers aan de gemeente om steden-
bouwkundige eisen te stellen over bijvoorbeeld 
de bebouwingsdichtheid of de hoeveelheid open-
baar groen op een nieuw bouwterrein. Dat moet 
de gemeente wel vanaf het begin af aan duide-
lijk maken, en dat heeft ze in het verleden steeds 
nagelaten.
Projectontwikkelaars en heldere regels
De D66-fractie heeft hierover van gedachten ge-
wisseld met enkele projectontwikkelaars. Wat 
blijkt? Zij zouden zeer gebaat zijn met duidelij-
ke afspraken. Ze willen niet dat tijdens het spel de 
regels worden veranderd, maar heldere uitgangs-
punten zijn altijd welkom. En dan valt er altijd een 
commercieel interessant project van te maken. 
Maar ja, als er geen spelregels opgesteld worden, 
dan dicteert de markt en schieten de prijzen om-
hoog. Het moge duidelijk zijn dat D66 voorstan-
der is van heldere regels.

Dit is een reactie op het artikel ‘Waarom bouwen 
in Heemstede zo duur is’ in de Heemsteder van 
12 oktober 2011.
Fractievoorzitter But Klaasen,
D66 Heemstede

INGEZONDENPOLITIEKE HOEK 

Fietsverlichtingsactie
Heemstede - Fietsersbond 
houdt fietsverlichtingsactie met 
gratis reparatie van kapotte 
fietsverlichting.
De Fietsersbond houdt op za-
terdag 5 november in Heemste-
de weer de jaarlijkse fietsver-
lichtingsactie. De Fietsersbond 
probeert –met de winter(tijd) in 
aantocht- fietsers te motiveren 
in het donker goed zichtbaar te 
zijn. Tussen 11 en 15 uur vindt 
de actie plaats op de Binnenweg 
nabij de Hema.
Vrijwilligers van de bond repa-
reren op die dag –in samenwer-
king met Mobike- tegen ma-
teriaalkosten de kapotte fiets-
verlichting. Daarnaast biedt de 
Fietsersbond met de medewer-
king van de gemeente Heem-

stede een kortingsactie aan bij 
de 4 Heemsteedse fietsenhan-
delaren. Bij de reparatie aan de 
fietsverlichting krijgt u 5,= eu-
ro korting met de inlevering van 
de kortingsbon. In de Heemste-
deNieuws pagina treft u de kor-
tingsbon aan.
Degenen die besluiten ter plek-
ke lid te worden van de Fietsers-
bond ontvangen gratis een bat-
terijverlichtingsset.

De Fietsersbond is de groot-
ste belangenvereniging van fiet-
sers in Nederland met 35.000 
leden; de afdeling Haarlem e.o. 
telt ruim 1350 leden en overlegt 
met de gemeenten over het ver-
beteren van fietsroutes en fiets-
voorzieningen.

Alliteratieliefde

Ondeugende ogen openen
Vingertoppen, vlammen van verlangend vuur

Harten hunkeren, hijgen hulde
Lichamen liggen lokkend lustig

Wensen worden woeste woorden
Bedwelmend bevend blozend bloot

Spieren spuien spanningen
Zwoele zorgeloze zachte zuchten

Siebe Groen
Heemstede

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, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Ziekenhuizen in Haarlem en 
omgeving scoren opnieuw slecht
Heemstede - Weekblad Elsevier 
publiceert jaarlijks een overzicht 
van de kwaliteit van de Neder-
landse ziekenhuizen. Waar eerde 
al het Algemeen Dagblad tot de 
conclusie kwam dat de zieken-
huizen in onze omgeving slecht 
presteren komt nu ook Elsevier 
tot eenzelfde conclusie.
Zowel patiënten als de ziekenhui-
zen zelf verstrekken de informa-
tie al zijn de ziekenhuizen hier-
in vaak nog terughoudend. On-
der druk van de verzekeraars en 
de overheid worden zij echter ge-
dwongen steeds meer gegevens 
bij te houden en vrij te geven.

Haarlem e.o. scoort minimaal
Elsevier kwam tot de conclusie 
dat de patiëntgerichtheid in zo-
wel het Kennemer Gastuis als in 
het Spaarneziekenhuis ruim vol-
doende is. Het Rode Kruis zieken-
huis in Beverwijk scoort hier juist 
heel slecht. Ook het AMC in Am-
sterdam komt hier slecht uit de 
bus. Het VU in Amsterdam doet 
het op dit punt veel beter.
Nog veel belangrijker is de sco-
re bij de medische zorg. Zowel 
het KG als het Spaarne Zieken-
huis presteren ver onder de maat. 
Het Rode Kruis ziekenhuis daar-
entegen komt hier beter uit de 
bus. Wilt u voor behandeling toch 
dicht bij huis blijven dan is het 
Medisch Centrum Alkmaar een 
goed alternatief. Op veel punten 

scoren zij erg hoog. Het loont zo 
wie zo de moeite om goed rond 
te kijken voor welke aandoening 
u waar het beste behandeld kunt 
worden. De verschillen zijn groot. 

Wachttijden Hoofddorp goed
Op de onderdelen veiligheid, ef-
fectiviteit en medische zorg ha-
len het Kennemer Gasthuis en 
het Spaarne Ziekenhuis lage sco-
res. Het Beverwijkse Rode Kuis 
ziekenhuis doet het op die pun-
ten juist weer veel beter. Qua in-
formatie en wachttijden zit u in 
Hoofddorp goed.
Zoals te verwachten behande-
len de verschillende academi-
sche ziekenhuizen in Nederland 
de meest zware en ernstige ge-
vallen. Voor bijzondere aandoe-
ningen zijn dat de uitgelezen cen-
tra voor een optimale behande-
ling. Voor een staaroperatie bent 
u in de regio het beste af in Be-
verwijk en voor heupen en knie-
en is Hoofddorp een goed alter-
natief. Voor de behandeling van 
borstkanker haalt het Spaarne 
Ziekenhuis geen hoge cijfers het 
KG juist weer wel.

Volumenormen
De overheid en de zorgverzeke-
raars hebben vastgesteld dat een 
ziekenhuis een minimaal aantal 
operaties per jaar moet uitvoe-
ren, zodat de medische teams de 
expertise en vaardigheid op pijl 

houden, de zogenaamde volume-
norm.
Het Kennemer Gasthuis voldoet 
maar aan zes van de tien vastge-
stelde normen. Operaties aan de 
alvleesklier, blaaskanker, inwen-
dige defibrillator en die voor twee 
hartkamers bent u daar niet aan 
het juiste adres. Een groot aantal 
ziekenhuizen in Nederland doen 
het aanmerkelijk beter dan de 
ziekenhuizen in onze regio dus er 
is nog werk aan de winkel om in 
de komende jaren de zorg te ver-
beteren. Voor u als patiënt is het 
zaak u goed te oriënteren waar u 
de beste medische zorg kunt krij-
gen al moet u daar misschien wat 
verder voor reizen.
Eric van Westerloo

WMO-unit Korhoenlaan
Heemstede – Het was geen si-
necure maar toch heeft Fred Ver-
berg uit de Korhoenlaan zijn ei-
gen slaapunit met badkamer in 
de tuin. Het gaat  om een WMO-
unit, een voorziening die de ge-
meente beschikbaar stelt voor 
Fred, die ongeneeslijk ziek is en 
zodoende gelijkvloers naast zijn 
woning kan verblijven zonder 
naar een verpleeghuis te moe-
ten verhuizen. Donderdag 27 ok-
tober jl werd de speciale unit ge-

plaatst. “Er kwam een enorme 
dieplader onze straat in gereden 
en de unit is met een kraan over 
ons huis getild”, vertelt Mary Ver-
berg in haar mail. “Voor de buurt 
even lastig omdat iedereen zijn 
of haar auto even ergens anders 
moest zetten, maar door alle me-
dewerking was de klus voor het 
eind van de ochtend geklaard. 
Wij, mijn man en ik, hopen nog 
lang van deze voorzienig gebruik 
te mogen maken…”

Dichtstorten

Protestantse 
gemeente het 

Trefpunt
Heemstede - Zondag 6 no-
vember vindt een gezamenlij-
ke dienst plaats van de protes-
tantse gemeente Heemstede en 
Bennebroek.
Locatie is de Pinksterkerk aan de 
Camplaan.
Voorgangers zijn ds. J.E.Th Nak- 
Visser en ds. A. Molendijk. Te-
vens Kinder–Andersdienst, Spie-
geltent, Reflection, Crèche.



Herfsttuin met dahlia’s
Hoewel we midden in de herfst 
zitten, is de tuin van de heer 
Theil nog allesbehalve saai. Ver-
schillende soorten dahlia’s val-
len op door hun kleur en vorm. 
Wat een goed idee om dah-
lia’s te houden; ze contrasteren 
goed met het bruiner wordende 
blad aan de bomen en dichter 
bij huis, de andere vaste planten 
en struiken. Een van de eyecat-
chers is de kastanjeboom op de 
hoek van de tuin aan de Van It-
tersumlaan. Dit jaar gaf de boom 
lang niet zoveel kastanjes als an-
dere jaren, volgens Theil, terwijl 
de beukebomen aan de overkant 
van de laan massa’s nootjes afle-
verde! Deze tuin ligt in een rusti-
ge buurt met veel groen. De heer 
en mevrouw Theil wonen hier al 45 jaar en de tuin is met de jaren meegegroeid. Geen metershoge be-
groeiing natuurlijk, maar beplanting en ontwerp dat goed bij de jaren dertig woning passen. Tuineige-
naar en voormalig fysiotherapeut Theil is overigens een van de oprichters geweest van de Bennebroek-
se amateur tuindersvereniging aan de Zandlaan. Hij is inmiddels ere-voorzitter en heeft dus de spreek-
woordelijke sporen meer dan verdiend. Grootvader was een fanatiek tuinder en als 12-jarige kreeg klein-
zoon W.J. Theil de smaak al te pakken. Die is gebleven, die smaak!

De tuin met verborgen
hoekjes
Aan de Johannes Verhulstlaan 
te Heemstede bevindt zich een 
mooi bijgehouden tuin met ver-
rassend leuke elementen. Het 
is de achtertuin van Gerard van 
Raamsdonk. Samen met zijn 
vrouw kwam hij jaren geleden 
wonen in de rustige laan en zag 
er zijn dochters opgroeien. Nu 
zijn ze het huis uit en komen er 
ook weer nieuwe ‘bewoners’; de 
kleinzoon van het echtpaar. Ge-
rards’ ‘kwadrant tuin’ viel op tus-
sen de andere inzendingen. De 
foto’s die hij mailde lieten mooi, 
door buxus omzoomde vakken 
zien waarin Engelse rozen, krui-
den, Annabella’s en andere vaste planten groeien. In het midden 
van de tuin staat een vrouwenbeeld. Het is alsof de vrouw stijlvol el-
ke bezoeker verwelkomt. Dat past wel in deze smaakvolle tuin; je 
voelt je er waardig. De tuin grenst aan het water en biedt een mooi 
vertrekpunt voor zeiltripjes naar het Spaarne en Ringvaart. Rustge-
vend zijn de zithoekjes op diverse locaties. Achteraan bij het water 
maar ook vooraan rechts en links. De ‘wand’ van een van deze ver-

borgen hoekjes bestaat uit net-
jes afgehakt (open haard) hout. 
Ook deze winnaar heeft iets met 
groen. Preciezer gezegd: met de 
sierteelt, want in die sector heeft 
hij jaren gewerkt. Van Raams-
donk vervulde onder meer de 
functie hoofd PR bij Bloemenvei-
ling Aalsmeer. Inmiddels geniet 
hij pensioen maar stilzitten is er 
echt niet bij; hij ontwerpt tui-
nen en noemt zijn bedrijf ‘Groen 
in Zicht’. Hoe kan het ook an-
ders… !

Een kruidig balkon
Karla van der Kleij boft met 
haar bovenwoning aan de 
Binnenweg. Niet alleen is het 
twee verdiepingen tellend ap-
partement verrassend groot, 
ook zijn er twee balkons. Ge-
lukkig voor Karla, die van tui-
nieren houdt en vroeger in een 
bloemenzaak werkte. Foto’s van een zomers bovenbalkon met tallo-
ze terrasplanten maar ook vaste planten in potten maakten indruk bij 
de tuinenjury. Zo netjes allemaal, daar spreekt veel liefde uit voor al-
les dat groeit en bloeit. Op het tweede balkon, dat minder zon trekt, 
houdt Karla diverse kruiden. Ze maakt er ook gebruik van, niet al-
leen omdat ze aroma aan gerechten geven maar ook voor de heilza-
me werking van sommige kruiden zoals de zonnehoed. Ze werkt el-
ke dag wel een uurtje of twee aan de planten die haar balkon ver-
fraaien. Nu is het natuurlijk wat minder kleurig dan in het voorjaar en 
de zomer, maar tot twee weken geleden bloeiden de petunia’s nog 
uitbundig en dat gold ook voor de hangende patio-cyclamen. In de 
winter is het merendeel van de planten met noppenfolie ingepakt om 
ze te beschermen tegen vorst. Een andere vijand is van dierlijke aard: 
slakken. Dit jaar waren er wel veel, vindt Karla. 
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Thuis bij de tuinwinnaars
Dat alle drie de prijswinnaars van de Tuinenwedstrijd 2011 iets met groene vingers hebben, 
zal geen verbazing oproepen. Ze zijn meer dan tuinliefhebber alleen. Maak kennis met de 
heren Theil en Van Raamsdonk en mevrouw Van der Kleij. Prijswinnaars nummer 1, 2 en 3 van 
dit jaar.
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Fiets en wandelontdekkingstocht langs ateliers, 
galeries, open huizen, scholen en een molen
De wandel en fietstocht begint 
bij de Centrale expositie in het 
Raadhuis. In het Raadhuis komt 
u bij het binnengaan in de hal 
meteen de vitrines tegen waar-
in Rosita van Wingerden haar 
sieraden toont. Verder zijn er in 
de hal veel beelden en sculptu-
ren van de deelnemende kunste-
naars te bewonderen en is voor 
de kinderen een speciale activi-
teit georganiseerd. In een zaal-
tje naast de ingang kunnen zij 
hun kunstzinnige aspiraties kwijt 
middels het schilderen of teke-
nen van een portret. Het resul-
taat wordt aan een (nog) ka-
le boom in de hal opgehangen. 
Voor de origineelste creaties 
looft de winkel JUUL een aantal 
prijzen uit!  

U heeft koffie gedronken, de 
werken in de Raadzaal bewon-
derd en fietst of gaat al wande-
lend direct rechts af de van Mer-
lenlaan op tot de Herenweg. U 
fiets of wandelt op de Heren-
weg in noordwaartse richting, 
na zo’n honderd meter ziet u aan 
de overkant een fiets/wandelpad 
dat uitkomt op de Lorentzlaan 
en u stopt bij nr. 53 en vindt daar 
Henk-Claire Loeffen die o.a. 
grafisch werk en geabstraheer-
de landschappen toont.

Vervolgens fietst u via de van 
der Waalslaan en de Eykmanlaan 
naar het kruispunt bij de Heren-
weg. U kunt nu eventueel kiezen 
voor een uitstapje naar een bij-
zondere expositie van 12 kun-
stenaars waaronder Vera Brug-
geman en Connie Vlasveld 
aan de Leidsevaart 396 in de 
oude NZH/Connexxion Remi-
se. U fietst dan in noord-waart-
se richting de Herenweg af, u 
gaat rechtdoor via de Wagen-
weg langs de sportvelden en 
ter hoogte van het Scanta Maria 
Lyceum steekt u de Wagenweg 
over, u fietst of wandelt via de 
van Limburg Stirumlaan en het 
Prinsessepad naar de Leidse-
vaart, steekt deze via de brug 
over en u belandt aan de over-
kant bij Leidsevaart 396 waar 
u muziek, dans, theater en kunst 
zult vinden. 

Als u terugfiets steekt u bij het 
kruispunt van de Wagenweg en 
de Spanjaardslaan over, u volgt 
het fietspad van de Emauslaan 
langs de sportvelden, rijdt de-
ze af en fietst langs de Heem-
steedse Dreef, bij het eerstvol-
gende kruispunt steekt u over 
bij de Pieter Aertslaan en u komt 
vanzelf op het expositieadres van 
Charles Koopmans die op Jan 
Miense Molenaerplein 7 zijn 
bijzondere creaties toont. 

Terugfietsend via de Heem-
steedse Dreef in zuidelijke rich-
ting slaat u bij de Lankhorstlaan 
rechts af en na zo’n vijftig meter 
steekt u over naar de Landzicht-
laan en via de Oosterlaan gaat u 
links af naar het adres Schouw-
broekerstraat no.8 waar u bij 
Atelier Rollich de werken kunt 
bewonderen van Albert Rol-
lich (o.m. schilderijen van land-
schappen) en Maria de Jong 
(beelden). Daarnaast tonen 
twee gastexposanten (Annet-
te Koek en Peter Schelvis) hier 
hun werk. 

Vervolgens gaat u rechts af en 
rijdt u de Binnenweg af tot de 
Raadhuisstraat, aan uw linker-
hand vindt u op Raadhuis-
straat 56 Galerie Het Kunst-
bedrijf. Daar is onder meer 
werk te zien van Inge Evers met 
een uniek samenspel van textiel 
en vezels met multifuncionele 
toepassingen,van Henny Been-
ders met herkenbare beelden, 
Jur Fortuin met mozaiek-ob-
jecten en van Jacqueline Em-
mens met haar kleurrijke stad-
gezichten.

Bent u daar geweest, fietst of 
wandel dan in zuidwaartse rich-
ting de Raadhuisstraat af en 
sla na het Raadhuisplein links 
af naar de Camplaan, u steekt 
over en komt op het  Wilhelmin-
aplein waar u rechts af slaat de 
Voorweg op 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 schilderijen van be-
kende jazz musici uit de jaren 
zestig zien.
Daarnaast vindt men op 49b 
Henk Koelemeijer met kleur-
rijke schilderijen en fantasierij-
ke objecten in de bekende Co-
bra stijl vol ritme en dynamiek 
en Karola Veldkamp en Rob 
Slooten die respectievelijk re-
cente schilderijen en nieuwe fo-
to’s tonen. Voorts vindt u daar 
de ateliers van Marjan Jaspers 
die schilderijen toont met de 
natuur als inspiratiebron en 
Kyung Dropsie met foto’s waar 
het spel der elementen een gro-
te rol speelt. 

U fietst hierna de Voorweg af in 
zuidwaartse richting, u steekt 
over en rijdt de Glipperdreef af 
en u komt vanzelf bij het adres 
Glipperdreef 195-197 waar u 
de werken kunt zien van Jack 
Prins die zijn werk opbouwt  met 
allerlei materialen die hij al rond-
lopend en zoekend tegenkomt 
en een serie werken van Jean-

nette de Bruin rond thema’s als 
adolescentie. 

Nog verder naar het Zuiden 
komt u aan de Glipperdreef 
94. Aan u linkerhand ziet u de
Oude Meelfabriek oftewel De 
Molen van Hocker. Hier be-
vinden zich de ateliers van 
Mariska Pisam met kleur-
rijke schilderijen, van Gon-
ny Nierman, die in haar beel-
den van steen en hout met geo-
metrische vormen speelt en van 
Lucia Bezemer die nieuw werk 
toont met als thema: de wereld
is een speelbal! U fietst of wan-
delt vervolgens terug in noord-
waartse richting en u komt na 
de Glipperdreef vanzelf op de 
Valkenburgerlaan 8, waar 
Guusje Hamelynck haar atelier 
heeft. Zij heeft bronzen beelden 
in gestyleerde stijl van lijnen en 
vlakken. 

Wij zijn aan het einde van onze 
fiets/wandeltocht. U heeft een 
groot deel van Heemstede mid-
dels een aantal expositieplekken 
doorkruist. Op deze wijze heeft 
u kennis kunnen maken met de 
Heemsteedse kunstenaars, die 
op het Raadhuis exposeren en 
hopelijk heeft men u onderweg 
kunnen verrassen! 

Voor de werken van een drie-
tal Heemsteedse kunstena-
ressen is het tijdens de Kunst-
lijn wat verder fietsen of rijden: 
Jacintha Reijnders expo-
seert in een mooi pand aan de 
Spaarnwoudestraat 122 in 
Haarlem, Sytske van Gilse
samen met Rosita van Win-
gerden in de Hoofdwacht aan 
de Grote Markt 7 in Haar-
lem terwijl de werken van 
Jose van Waarde te bewonde-
ren zijn in Kunstcentrum De 
Kolk in Spaarndam.  

KUNSTLIJN HEEMSTEDE20
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Evenals de afgelopen jaren laat Jacintha Reijnders op diverse loca-
ties in Heemstede en Haarlem tijdens de Kunstlijn haar gezicht zien. 
Haar werk is in het Raadhuis en in haar atelier in Haarlem te bewon-
deren, daarnaast worden een 20 tal schilderijen en ruimtelijke wer-
ken in Galerie de Wit aan de Spaarnwouderstraat 122 in Haarlem 
geexposeerd. Deze expositie valt samen met de traditionele Spaarne 
Kunstroute die  a.s. weekend wordt gehouden. 
Jacintha werkt en experimenteert met vele materialen, ei-tempera 
en pigmenten. Zoals Jacintha verklaart: tijdens het schilderen stuit 
ik soms op bijzondere structuren en van daaruit probeer ik bepaalde 

vormen aan te te brengen. Van-
daar dat ik het maken van een 
schilderij soms als beeldhou-
wen ervaar. Door de vorm van 
het materiaal neigen ze er soms 
ook naar. Maar het belangrijkste 
is niet de materialen waar je mee 
werkt maar wat je er mee wilt 
uitdrukken. Of het nu abstractie 
of  figuratie betreft. Ik wil schil-
derijen maken die mensen iets 
kunnen zeggen, ze hoeven het 
schilderij niet in rationele zin te 
begrijpen maar het moet ze kun-
nen raken, ik moet ze kunnen 
verrassen. 

Het resultaat kan men tijdens 
het komende weekend niet al-
leen in het Raadhuis maar ook 
in de Spaarnwouderstraat 122 te 
Haarlem bewonderen.

Rosita van Wingerden maakt op 
ambachtelijke wijze sieraden en 
objecten van zilver, goud, edel-
stenen en andere materialen.
Dit jaar exposeert zij wederom in 
de Hoofdwacht, Grote Markt 17 
Haarlem, nu met een bijzondere 
tentoonstelling: “Door de ogen 
van de Hoofdwacht”.
De Hoofdwacht was het eerste 
raadhuis van Haarlem en kwam 
midden 14e eeuw in particuliere 
handen. Dat bleef zo tot het mid-
den van de 18e eeuw.
Vier eeuwen lang leefden rij-
ke Haarlemmers in dit voorna-
me huis, dat nu in gebruik is bij de Historische Vereniging Haerlem 
(www.haerlem.nl).
Rosita en drie andere kunstenaars hebben zich laten inspireren door 

de verhalen over de bewoners en 
de tijd waarin zij leefden. 
Het idee is kunst te presenteren 
die een link heeft met het ge-
bouw van de Hoofdwacht en de 
geschiedenis hiervan. 
Het modebeeld, sieraden, stof-
fen en schetsen uit de tijd dat 
de Hoofdwacht particulier ei-
gendom was, krijgen een nieu-
we vorm. 
Zo heeft Rosita sieraden uit die 
tijd als uitgangspunt voor nieu-
we ontwerpen gebruikt. 
Op de foto’s zijn enkele voor-
beelden te zien zoals ringen met 
een knipoog naar de middeleeu-
wen en een collier geïnspireerd 
op de ketting van de orde van 
het Gulden Vlies. 
www.rositavanwingerden.nl

Jacintha Reijnders

Rosita van Wingerden



pagina 16 2 november 2011

KUNSTLIJN HEEMSTEDE20
11

Inge Evers
Inge Evers zegt over haar huidige werk: De kostbaarheid en de ein-
digheid van het leven komen steeds meer tot uitdrukking.
Vilt geeft me het gevoel dat ik niet eindig bij mijn hand, mijn voet en 
mijn huid.
Daardoor geinspireerd maak ik lijkwades en herinneringstextiel in 
vilt. Ik begin met het ontwerpen van het materiaal, bestaande
uit vezels en stoffen, met name wol en zijde, samen met gedragen en 
gebruikte textiel van een opdrachtgever.
 
Een lijkwade is tegelijk body-bag en story-bag. Een ding dat je om je 
heen wilt hebben. Hij kan aan de muur hangen, als plaid op de bank 
liggen, of als slaapzak worden gebruikt. Zo gaat hij deel uitmaken 
van het eigen levensverhaal.
 

Mijn werk is tijdens deze Kunst-
lijn te zien in:
1.  De Vishal, Haarlem... Centra-

le presentatie van leden van 
de Vishal die deelnemen aan 
Kunstlijn 2011. 

2.  Mijn eigen atelier ‘DE TUIN-
KAMER’ in de Havenstraat 1a 
te Heemstede ( =achter Het 
Kunstbedrijf en ook toeganke-
lijk via de Raadhuisstraat).

3.  Centrale presentatie Heem-
steedse kunstenaars, Het 
Raadhuis te Heemstede.

4.  Uitvaartcentrum Yarden, Zijl-
weg, Haarlem.

5.  Chambre d’amis bij Margo 
Rademakers, Morinnesteeg 6, 
Haarlem.

Tijdens de Kunstlijn exposeert 
Jur Fortuin in Het Kunstbedrijf. 
Deze galerie is van ontwerper, il-
lustrator en mozaïekkunstenaar 
Jur Fortuin. Er is veel mozaïek 
kant en klaar te koop. Ook maakt 
hij meubels, mozaïekobjecten en 
illustraties in opdracht. Sinds en-
kele maanden zijn er ook op-
klaptafel/ krukjes te koop die 

Jur Fortuin heeft ontworpen ( hij 
produceert ze in eigen beheer).
Alle opklap meubels zijn van es-
senhout en worden handmatig 
en met zorg vervaardigd .
Doordat de meubels in eigen be-
heer worden gemaakt kunnen 
de kosten laag blijven, waardoor 
u design voor een zeer betaalba-
re prijs kunt kopen.

De klaptafel/ krukjes zijn ook te 
zien op de site www.jurfortuin.
nl en in Galerie Het Kunstbedrijf 
Raadhuisstraat 56 a in Heemste-
de. 

Open woensdag t/m zaterdag 
van 13.00 – 17.30 uur. 
Tijdens de Kunstlijn 5 en 6 no-
vember van 12.00 – 17.00 uur.

Jur FortuinJur Fortuin

Connie Vlasveld exposeert in de 
Remise aan de Leidsevaart in 
Haarlem en in het raadhuis van 
Heemstede met acrylverfschil-
derijen waarbij ze zich heeft la-
ten inspireren door boom en bos.
www.connievlasveld.nl

Connie Vlasveld
“Vóór je een steen koopt bekijk je 
en bevoel je de vorm, probeer je 
met een natte spons op een plek 
door de eerste laag heen iets aan 
de weet te komen van het bin-
nenste waar de kleur zit. Zelden 
geeft een steen dit dan al prijs. 
Je legt enkele stenen die jou het 
meest aanspreken bij elkaar en 
pas dan maak je je keuze.
In mijn werkplaats leg ik mijn 
steen op de bok en draai deze 
langzaam rond om de plek te vin-
den waar ik moet beginnen. Want 
dat geeft de steen aan.
Ikzelf weet niet van te voren wat 
ik ga creëren. Maar eenmaal die 
beginplek gevonden en daar de 
eerste slag van hamer op beitel 
gezet, begint het gevoel en mijn-
gevoel leidt de beitel. Zo wordt 
mijn sculptuur geboren.
Maria de Jong”

Maria de Jong

Ik ben op de eerste plaats een 
echt klassieke schilder en geniet 
van de geur en de kleur van het 
materiaal en wat het met je doet.
Mijn werk kenmerkt zich door 
expressieve vormen en kleuren 
in halfabstracte stijl.
Daar waar mijn werk fi guratieve 
elementen bevatten, staan deze 
in dienst van een abstracte com-
positie.
Ze komen dan ook niet zomaar 
tot stand, maar zijn het resultaat 
van een intensief, geconcen-
treerd proces van laag over laag.
Zo krijgt het de ultieme vorm, 
kleur intimiteit met de passie die 
ik erin leg.
Het is niet zomaar een plaatje.
Het observeren en visualiseren 
van gevoelens en ideeën, dat is 
iets waar ik niet aan ontkom.
Het realiseren en het uitwerken 
daarvan doe ik in de stilte en be-
slotenheid van mijn atelier.
Mijn werk behoort onder het 
symbolisme.
Ik vind het heerlijk om onze en 
mijn gedachte te verwoorden op 

doek en soms ruimtelijk als toe-
gevoegde waarde. 
Ik werk naar een concept, b.v. op 
dit moment: stromingen en de 
wereld is een speelbal.
Ik ben een geboren kunstenaar
Met de Kunstlijn is de Oude 
Meelfabriek voor publiek ge-
opend.
Tevens heb ik een kunstwerk ge-
schonken aan het WNF wat tij-
dens de Kunstlijn te zien is.

www.luciabezemer.n
Atelier: Oude Meelfabriek
Glipperweg 94, 2104AM
Heemstede

Lucia Bezemer

Elke kunstenaar heeft bronnen. Een visuele opslagplaats van erva-
ringen, indrukken en herinneringen die zich ooit op het netvlies heb-
ben gehecht.
Honderden foto’s, tekeningen en talloze krantenknipsels tonen zijn 
fascinatie voor elk soort lijnenspel. Zoals het simpele houten frame 
van een Marokkaanse marktkraam, een ineengestort gebouw of een 
verzameling vogelverschrikkers. 
Het beeldreservoir van Jack Prins wordt bepaald door lijnen, patro-
nen, vormen en structuren, waarbij de lijn overheerst. Op  bijv. bouw-
plaatsen, volkstuinen en scheepswerven ziet hij staalconstructies, 
hekwerken 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.

Jack Prins



Gonny Nierman- 
Glipperweg 94 De 
Molen): abstracte 
en figuratieve  
beelden in steen 
en hout waarbij 
mens en dier veelal 
als uitgangspunt 
dienen

Henk
Koelemeijer -
Voorweg 49:
kleurrijke schilde-
rijen en fantasie-
rijke objecten in 
de bekende Co-
bra stijl vol ritme 
en dynamiek 

Maria
de Jong
- Atelier
Röllich Schouw-
broekerstraat 8: 
laat met haar 
lyrisch
abstracte 
sculpturen 

het poetische van steen zien

Vera
Bruggeman 
- Remise 
Leidsevaart 
396: sluit met 
11 kunstenaars 
een Bohemian 
Huwelijk, een 

multiculturele manifestatie waarin theater, 
dans en kunst samensmelten

Rosita van
Wingerden  
- Raadhuis: 
unieke sieraden
en zilver in 
combinatie met 
edelstenen, hout 
of kunststof in de 
vitrines in de hal

Jur Fortuin -
Het Kunstbedrijf Raad-
huisstraat 56: galerie-
houder en exposant 
maakt illustraties, 
meubelobjecten en 
mozaiekobjecten uit  
tegels en gevonden 
voorwerpen

Inge Evers
- Raadhuis-
straat 56: 
maakt en 
ontwerpt 
multifunctio-
nele  textiel-
producten 

uit wol en zijde zoals  plaids, lijkwades en 
slaapzakken. (foto: Marion Kieft)

Kunstlijnexposanten in Heemstede
Bezoek in het spoor van de wandel/fietstocht de ateliers en expositieplekken van deze kunstenaars!

Henk-Claire
Loeffen
 - Lorentzlaan 
53: toont grafisch 
werk, collages 
en kleurrijke 
schilderijen en 
geabstraheerde 
landschappen

Connie Vlasveld
- Remise Leidsevaart 
396: een impressie
van de natuur in
kleurrijke schilderijen 
met als entourage
een bijzondere
manifestatie

Jacqueline
Emmens -
Raadhuisstraat 56: 
toont haar veel-
kleurige en actu-
ele stadsgezichten 
waaronder het her-
kenbare “Bouwput 
bij de Raaks”

Albert
Röllich  -
Atelier Röllich 
Schouw-
broekerstraat 
8: wil  ruimte 
in land en 
steden in zijn  

schilderijen tonen en maakt daarnaast door 
de computer bewerkte portretten

Jeannette 
de Bruin - 
Glipperdreef 
195-197: 
serie werken 
rond thema’s 
als  kwets-
baarheid, 
levenskracht, 

rusteloosheid en adolescentie

Jack Prins  - 
Glipperdreef 
195-197: 
fascinatie 
door het 
lijnenspel
bij  bouw-
plaatsen, 

staal-constructies, hekwerken e.d. vormen 
zijn bronnen

Lucia Bezemer- 
Glipperweg 94 
(De Molen) : thema 
voor haar actuele 
werk luidt ”de we-
reld is een speel-
bal”  waarin alles 
wordt waargeno-
men en vastgelegd

Guusje Hamelynck  
-
Valkenburgerlaan 8: 
bronzen beelden in 
gestyleerde stijl van 
lijnen en vlakken in 
haar eigen sfeervolle 
atelier 

Jacintha Reijn-
ders - Galerie 
de Wit  Spaarn-
wouderstraat 
22 te Haarlem:   
exposeert 
evenals in het 
Raadhuis haar 

materieschilderijen en bijzondere objecten 
in aarde-kleuren

Jose van Waarde  - 
Kunstcentrum 
De Kolk, Westkolk 4 
in Spaarndam: toont  
schilderijen 
geinspireerd door het
landschap: bomen, 
water, spiegeling. 
(foto: Mies Brocken)

Sytske van Gilse 
- Hoofdwacht 
Grote Markt 17 te 
Haarlem: expo-
seert evenals in 
het Raadhuis in 
de benedenzaal 
kleuretsen in 
droge naald-
techniek
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Jacqueline Emmens
Tijdens de kunstlijndagen en tot eind november exposeert de 
Heemsteedse kunstenares Jacqueline Emmens in het Raadhuis 
en in het Kunstbedrijf Raadhuisstraat 56a te Heemstede.
Ze schildert figuratief.Stadsgezichten,vliegtuigen in de 
sneeuw,het licht door het slaapkamerraam,een straat in 
Hammerfest,kortom;sfeer,daar gaat het over.
Ook Haarlemse stadsgezichten zijn onderdeel van de tentoonstel-
ling.
Zij gebruikt als inspiratiebron meestal zelfgemaakte foto’s.Jac-
queline vindt het vooral belangrijk in haar werk hoe het geschil-
derd is;compositie,kleurgebruik en toets zijn essentiëel in haar 
werk.
Naast haar vrije werk schildert Jacqueline portretten in opdracht 
en geeft zij al jaren schilderles bij de CASCA  en de Pauwehof te 
Heemstede en sinds kort bij het creatief centrum te Bennebroek.

Albert Röllich houdt open huis  
tijdens de kunstlijn Heemste-
de/Haarlem op zaterdag 5 no-
vember en zondag 6 november. 
Hij exposeert schilderijen in de 
Schouwbroekerstraat 8 in Heem-
stede. Dit doet hij gezamenlijk 
met de beeldhouwers Maria de 
Jong, Annette Koek (dieren) en  
Peter Schelvis.
Het werk van Albert Röllich laat 
verschillende onderwerpen zien 
met als rode draad: “zoeken naar 
ruimte”. 
Of het nu gaat om het licht of de 
eenzaamheid van de Terschel-
lingse Wierschuur, een steeds 
terugkerend thema is de ruimte.
Ook in de serie “Kissing fruit” 

houdt het fruit elkaar vast in een 
lege ruimte.
En met de kleuren van zijn glas 
in lood met hetzelfde Terschel-
lingse onderwerp weerspiegelt 
hij de eenzaamheid, maar ook de 
relatie met de elementen in die 
ruimte.
Hij noemt de schilderijen ab-
stract realistisch. Ze komen voort 
uit zijn innerlijke waarneming, 
zijn denken en zijn emoties. Tij-
dens het open huis op beide da-
gen is de kunstenaar aanwezig.
Expositie op zaterdag 5 en zon-
dag 6 november. U bent welkom 
van 11.00 tot 17.00 uur
Adres: Schouwbroekerstraat 8, 
2101 ZN Heemstede.

Albert Röllich

Foto: Mies Brocken.

De schilderijen van Jose van 
Waarde zijn geïnspireerd door 
het landschap.
Zoekend en soms letterlijk tas-
tend zoekt zij naar een synthese 
tussen landschappelijke en ab-
stracte elementen in haar werk.

Haar werk is daardoor vaak erg 
gelaagd. Toch streeft zij ernaar 
altijd de transparantie te behou-
den.

Tijdens de Kunstlijn en tevens de 
hele maand november exposeert 
zij in de weekenden  samen met 
Anne Jung en Saskia Sluiter bij 
Kunstcentrum de Kolk, Westkolk 
4 te Spaarndam.

Tijdens het kunstlijnweekend en 
het weekend van 26/27 novem-
ber zal Jose van Waarde zelf in 
de Kolk aanwezig zijn.

Voor meer informatie:
www.kunstcentrumdekolk.nl
 www.josevanwaarde.nl

José van Waarde

Zoals de aarde niet ophoudt op haar hoogste berg, zo eindig ik ook 
niet bij mijn hand, mijn voet, mijn huid,....
Because I am a....
Ik neem altijd mijn eigen innerlijke en fysieke ervaringen als ver-
trekpunt. Het gaat over het lichaam dat zich blootgeeft of juist ver-
bergt, over de ontmoeting ; zowel de emotionele als de fysieke ont-
moeting. Of mijn gemoedstoestand, nooit eenduidig maar met dub-
bele bodems en
meerdere betekenissen. Ik projecteer verlangens of herinneringen. 
Het is net wat je wilt zien. Alsof een beeld een spiegel is.
Eigenlijk gaat het om een suggestie van een verhaal.
Met deze serie werken wil ik het moment onderzoeken waarop 
kwetsbaarheid en levenskracht samenvallen. Het is het zintuiglijk 
uitdrukken van een vrouwelijkheid ingeklemd tussen de rusteloos-
heid van de adolescentie en de twijfels van de volwassenheid. Hoe 
verhouden ervaringen zich tot abstracties?
Even belangrijk als het concept in deze serie is de materialiteit van 
mijn werk waarbij de huid een belangrijke rol speelt Ik heb mij be-
perkt tot zwarte oost indische inkt en rode aquarelverf. Daarmee had 
ik in mijn beleving het juiste gereedschap om een stukje intimiteit 
prijs te geven.

Jeannette de Bruin

Bohemian huwelijk in de Remise 
Leidsevaart 396 Haarlem.

Multicultureel is leuk!
6 x 2 kunstenaars, met verschil-
lende culurele achtergronden 
treden (artistiek) met elkaar in 
het huwelijk. Het proces en het 
resultaat  van dit multiculturele 
creatieve kruisbestuiven wordt 
met veel Live Muziek, Flamen-
co, Action Painting, eten en drin-
ken feestelijk geëxposeerd!!  Een 
Bohemian huwelijk! Atielier Vera 
Bruggeman, Remise, Leidsevaart 
396 Haarlem.
www.verart.nl

Vera Bruggeman

Gedreven door passie voor 
kunst, dat is Henk Koelemeijer 
ten voeten uit. Ook Henk neemt 
weer deel aan de Kunstlijn en 
opent zijn atelier aan de Voor-
weg 49b met veel enthousias-
me. Henk, bekend van de Co-
bra-figuren in knallende kleu-
ren toont u graag zijn werk. Lief-
hebbers van de Cobra-stroming 
zullen hun ogen uitkijken in zijn 
atelier: hij schildert op treffen-

de wijze kleurrijke figuren die ie-
dereen tot vrolijkheid stemmen. 
Het atelier is beide Kunstlijnda-
gen geopend van 11.00 tot 17.00 
uur. Uiteraard kunt u de kunste-
naar alles vragen over zijn werk-
methode. De drempel is laag, u 
wacht een hartelijk welkom door 
Henk die altijd de vriendelijkheid 
zelve is gebleven. Kom kennis-
maken met zijn kunst! Info: 06-
51337289.

Henk Koelemeijer

KUNSTLIJN HEEMSTEDE20
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Guusje Hamelynck 25 jaar beeldhouwer
Heemstede - Het beeld van 
kinderen die luisteren, dat zit in 
je hoofd en dàt moet je maken. 
Guusje Hamelynck zit aan de ta-
fel met ogenschijnlijk een ge-
rangschikt aantal verzameling 
kinderpoppetjes en een groter 
figuurtje in klei. Straks gaat ie-
der kind op zijn eigen wijze mis-
schien wel eigenwijs staan luis-
teren. Dat wil ze uitbeelden. Lukt 
het niet dan is ze wel een illu-
sie kwijt, wordt de klei  weer een 
klomp klei. Meestal lukt het haar 
om haar bedoeling in een beeld 
over te brengen. Voorbeelden 
van beelden genoeg in haar huis 
en tuin aan de Valkenburgerlaan 
8. Wat bedoelde ze met ‘rugdek-
king?’ Kijk hoe de man zijn kind 
beschermt en toch niet vast-
houdt. Het kind zoekt steun, de 
vader is er maar belemmert het 
kind niet. Bij het beeld met het 
zogende kind mis je het hoofd 
van de moeder niet. Het kan ie-
dere moeder zijn. Beelden met 
strakke lijnen en vlakken. Ge-
voelens zijn herkenbaar door de 
lichaamstaal, de beelden nodi-
gen uit tot aanraken. Zoals die 
twee bengels op haar salonta-
fel, die wil je gewoon aaien. Dat 
is ook precies de bedoeling. Veel 
van haar beelden missen armen 
of andere delen. Ze wil hiermee 
meer laten zien door weg te la-
ten. De kijker kan dit zelf wel in-
vullen.  Dat doet hij ook bij het 
lezen van een boek waarin je je 
eigen wereld schept, die later als 
je de film ziet, soms wreed ver-
stoord wordt. Niet bij Guusje 
waar de suggestie blijft. 

Film van Gerard van Schie
Naast het artistieke scheppings-
verhaal is er ook een ambach-
telijk verhaal. Modelleren in klei 
en dan naar de bronsgieter. Zij 

werkt al jaren samen met de drie 
broers Volkers in Geldermalsen. 
Een paar keer per week naar 
“Geldermalsen” was een be-
grip thuis. Hoe van een model in 
klei een beeld in brons gegoten 
wordt, is door de in filmkringen 
bekende Heemsteedse videofil-
mer Gerard van  Schie vastge-
legd. In twaalf minuten laat hij 
het proces zien van modelleren, 
in gips verpakken, brons gieten, 
gips losbikken en Guusje begint 
met het ambachtelijke slijpen, 
schuren, polijsten en poetsen en 
patineren. Dan komt de schoon-
heid van de gestileerde vlakken 
en lijnen tot wasdom. Om aan-
geraakt te worden! Zij begon 
25 jaar geleden met beeldhou-
wen na een succesvolle carriè-
re als edelsmid. Voor particu-
lieren maakte zij sieraden met 
edelstenen, later voor instan-
ties als het Ministerie van Fi-
nanciën, ABN-AMRO, relatiege-

schenken en opdrachten met de 
achthoekige vormen van de Gas-
unie. Met haar beelden neemt zij 
nu jaarlijks deel aan de Haar-
lemse Kunstlijn. In Bloemen-
daal, Niedorp en Heilo zijn beel-
den van haar in het openbaar 
te bewonderen. Daarnaast ex-
poseert zij in galerieën, de Keu-
kenhof en de beeldentuin in Cal-
lantsoog, maar ook zeer succes-
vol  in particuliere tuinen die ei-
genaren  hiervoor korte tijd ter 
beschikking stellen. In het week-
end van 5 en 6 november is haar 
atelier aan de Valkenburgerlaan 
8 geopend.

Op zaterdag 5 november van 
11.00 tot 17.00 uur en  zondag 6 
november van 11.00 tot 17.00 uur 
staat de voordeur open en is de 
video te zien. Ook zijn er siera-
den te zien en te koop die zij in 
vele jaren gemaakt heeft.
Ton van den Brink

Kunst in de
Oude Meelfabriek

Heemstede – Aan de Glipper-
weg 94 stelt de molen zijn deu-
ren aankomend weekend open 
voor Kunstlijn. Zaterdag en zon-
dag 5 en 6 november kunt u hier 
kunstuitingen bekijken van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Deelnemers zijn 
Lucia Bezemer conceptueel kun-
stenaar Gonny Nierman, beeld-
houwen Gerard van Velzen, gra-
fiek Margreet Lemm, schilde-
ren Piet Hein Smit, boetseren en 
schilderen Mariska Pisam, schil-
deren Jacqueline Nikken, teke-
nen en fotografie Domini design, 
reproducties van design meu-
belen Fotostudio Mario Eleveld, 
trouw- en portretreportages Cre-
atief Centrum Bennebroek, di-
verse cursussen Xieje Creatie-
ve Producties, boekbinden, kar-
tonnage en grafische producties 
Mieke Mostermans, keramiek en 
werk op papier Margriet van Til-
borg, kunstschilder/acrylspeci-
alist. Er wordt deze dag een uit-
stekende lunch geserveerd zo-

dat u tussen de bedrijven door 
even rustig kunt eten. De lunch 
zal tussen ca. 11.00 en 15.00 uur 
worden geserveerd. Tevens zal er 
koffie/thee zijn met o.a. heerlijke 
taart en zal er fair-trade wijn wor-
den geschonken.
Meer informatie op www.en-
sarah.nl. Ook de monumentale 
molenromp zal geopend zijn als 
chambre d’amis, met o.a Mar-
jolein Janzen, bronzen beelden. 
Breng een bod uit op de unie-
ke kunstfiets. De fiets wordt ter 
beschikking gesteld door &Sa-
rah en beschilderd door Lucia 
Bezemer.

Henk-Claire Loeffen doet voor 
de derde keer mee aan Kunstlijn.
Op zaterdag 5 en zondag 6 no-
vember bent u van 11.00 tot 17.00 
uur van harte welkom op zijn 
atelier; daaraan gekoppeld is er 
een huisexpositie.
Adres: Lorentzlaan 53 te Heem-
stede (Geleerdenwijk); volop 
gratis parkeergelegenheid voor 
fiets of auto. De vondst van twee 
oude dakraampjes in een bouw-
container inspireerde hem tot 
het maken van ‘n tweeluik (zie 
afbeelding) en ‘n vierluik (zie af-
beelding op advertentiepagina).
‘n Zonnig voorjaar en ‘n strand-
wandeling resulteerden in de 
keuze van het onderwerp: twee 
vrolijke bikini-meiden, lekker 
babbelend achter het door zon 
en zee geteisterde raamwerk van 
de strandtent.
Natuurlijk zijn er ook weer nieu-
we schilderijen en collages te 
bewonderen en is (bijna) alles 
ook te koop. En er is werk van 
hem te zien in het Raadhuis, de 
Vishal en de Waag. Ook kunt u 
nog terecht op zijn website:
www.claire-loeffen.nl

Henk-Claire Loeffen

Guusje Hamelynck, atelier Val-
kenburgerlaan 8, is 25 jaar 
beeldhouwer.
Haar werk heeft een eigen ge-
stileerde stijl, met strakke lijnen 
en vlakken, vooral mensfiguren 
en dieren. De beelden drukken 
lichaamstaal uit en nodigen uit 
tot aanraken. Om uit te leggen 
hoe een beeld gemaakt wordt en 
bij de bronsgieter wordt gegoten 
heeft zij een video laten maken, 
waarop u ook het hele gietpro-
ces kunt volgen. Zij wil u graag 
werk laten zien uit velen perio-
den. Ook zijn er sieraden te zien 
uit die jaren.
www.guusjehamelynck.nl

Guusje Hamelynck

Sytske van Gilse heeft kleurrijke 
etsen gemaakt van Haarlemse 
mensen vroeger en nu, speciaal 
voor de expositie ‘Door de ogen 
van de Hoofdwacht’ aan de Gro-
te Markt 17 te Haarlem. 
Ze heeft zich laten inspireren 
door de sporen, die gevange-
nen in de 19e eeuw achterlie-
ten in het historische pand. In 
de houten muren en luiken van 
het cachot kerfden zij hun na-
men en tekens.  Zo heeft Syts-
ke tekeningen gekerfd in metaal 
en drogenaald etsen gemaakt. 
Met de hand zijn ze in kleurnu-
ances afgedrukt op aquarelpa-
pier. De braam geeft een fluweli-
ge lijn, die bij iedere afdruk min-
der duidelijk zichtbaar wordt.  El-
ke prent krijgt op deze manier 
een eigen karakter. 
Uitgangspunt zijn tekeningen die 
Sytske afgelopen zomer maakte, 
van mensen op het plein voor de 
Hoofdwacht. Daarnaast bewerk-
te ze portretten van oude Haar-
lemse meesters tot etsen in klei-
ne oplagen.  Haar nieuwe werk is 

Sytske van Gilse

Mijn meest recente beelden 
hebben allemaal te maken met 
het menselijk lichaam. Zo zijn in 
de Oude Meelfabriek op de Glip-
perweg twee, in marmer gehak-
te hoofden en een houten boom 
met oren te zien. 
Al eerder maakte ik grote beel-
den van handen en torso’s. Het 
lijf is daarmee een duidelijke 
bron van inspiratie.
Maar ik kan ook geraakt worden 
door vormen uit het dagelijks le-
ven, zoals een laars, een plan-
tenzaadje of een muzieksleutel. 

Gonny Nierman

Het is de beweging in de vorm 
die me boeit.
Belangrijk vind ik, steeds weer 
fris en open te staan voor het 
materiaal, waar ik mee ga wer-
ken. Daarom vind ik de afwisse-
ling in het werken in steen en het 
werken in hout zo prettig.
Aandacht voor afwerking en 
perfectie zijn zichtbaar in mijn 
beelden.
Dat komt tot uiting in de aaibaar-
heid van de beelden. Kijken naar 
deze beelden mag uitdrukkelijk 
ook met de handen.

te zien in de benedenzaal.
www.sytskevangilse.com



Heemstede - Mathilde komt 
op woensdag 9 november naar 
Heemstede! Theatermaker Louis 
van Beek is niet alleen de schrij-
ver van het toneelstuk ‘Mathil-
de’, hij speelt ook de vrouw naar 
wie het stuk is genoemd. Dan 
gaat het natuurlijk over Mathilde 
Willink de derde echtgenote van 
de magisch-realistische schil-
der Carel Willink. Maria Theo-
dora Mathilde de Doelder, ge-
boren en getogen in Terneuzen, 
icoon van de Amsterdamse jet-
set in de jaren zeventig. “Super-
poes” noemde Willink haar, “een 
mooi ding om in huis te heb-
ben”. Over zichzelf zei ze: “Ik leef 
in een sprookjeswereld van illu-
sies en extravagantie. Als men 
je niet opmerkt kun je net zo 
goed niet bestaan.” Opgemerkt 
werd ze zeker. Tot haar tragische 
dood in 1977 kwam ze regelma-

tig in de publiciteit door haar op-
merkelijke gedrag en uitspraken. 
Ze viel op door haar dure, bui-
tenissige kleding, door haar op-
merkelijke make-up, maar voor-
al door haar hele wezen. Ze was 
een fenomeen, Nederlands eer-
ste, echte en misschien wel eni-
ge diva, die haar Zeeuwse af-
komst nooit heeft verloochend. 
De voorstelling ‘Mathilde of hoe 
een Zeeuws meisje een levend 
kunstwerk werd’ wordt gespeeld 
door Louis van Beek,  een man 
die Mathilde weer even  tot leven 
brengt.  Riskant, maar zo leefde 
Mathilde. Regie: Paula Bangels, 
muziek en compositie: David 
Cantens, kostuum: Fong Leng. 
Woensdag 9 november.  Aan-
vang: 20.15  uur.  Locatie: Het 
Oude Slot, ingang aan de Ring-
vaartlaan, Heemstede. Toegang: 
17,50 euro. 

Reserveren: www.podiumoude-
slot.nl of 6-13133626. 
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Foto: Ben van Duin.

Mathilde of hoe een Zeeuws meisje 
een levend kunstwerk werd

Laatste kaarten
Herfstbal kinderboerderij 

Heemstede - Op zaterdag 5 
november tussen 17.30 uur en 
20.15 uur kunnen kinderen 
deelnemen aan het Herfstbal 
(voorheen het Midwinterfeest) 
op kinderboerderij ’t Molentje 
in Heemstede. Met hulp van ve-
le vrijwilligers is dan het gebied 
omgetoverd tot een sprookjes-
achtige omgeving met honder-
den lichtjes. De kinderen gaan 
samen met alle bosbewoners 
op zoek naar de staf van de to-
venaar. Lukt het ze om langs de 
heks en de trol te komen?

De laatste kaarten zijn dage-
lijks tijdens openingstijden ver-
krijgbaar op de kinderboerderij 
en het raadhuis. Kaarten kos-
ten 3,50 euro per stuk en ge-
ven toegang voor één volwas-
sene met twee kinderen tot en 

met 8 jaar. Er zijn kaarten be-
schikbaar met vijf verschillen-
de toegangstijden. Meer infor-
matie op www.kinderboerderij-
heemstede.nl.

Bent u vrijwilliger in Heemstede? 
Kom naar het feest in het Raadhuis!
Heemstede - De gemeente 
Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor vrijwilligers als blijk 
van waardering  voor hun en-
thousiasme en inzet. 
Op  woensdag 16 november is 
dit vrijwilligersfeest in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede. Het Steunpunt Vrij-
willigerswerk, een initiatief van 
de gemeente Heemstede, no-
digt vrijwilligers, verenigingen 
én clubs en organisaties die met 
vrijwilligers werken van harte uit 

om van 17.00 uur tot 19.30 uur 
hierbij aanwezig te zijn en op 
feestelijke wijze stil te staan bij 
al het vrijwilligerswerk dat in en 
om Heemstede wordt verricht. 
Het thema van dit jaar is het Eu-
ropees Jaar van het Vrijwilligers-
werk. 
Verder is er tijd voor leuke ont-
moetingen, live muziek en lekke-
re hapjes & drankjes.
De winnaars ontvangen een bij-
zondere herinnering en de or-
ganisatie dingen mee naar de 

landelijke Meer dan Handen 
Awards, prijzengeld 5.000,- eu-
ro per thema.
De jury bestaat – net als ieder 
jaar - uit vertegenwoordigers 
van Zorg, Welzijn en Sport en 
Recreatie.
U hoeft zich niet vooraf aan te 
melden voor het feest.
Als vrijwilliger bent u van har-
te uitgenodigd op woensdag 16 
november van 17.00-19.30 uur in 
de Burgerzaal van het Raadhuis 
van Heemstede.

Meer natuur door
hakhoutbeheer Bennebroekbos

Bennebroek - Begin novem-
ber start Landschap Noord-Hol-
land in het Bennebroekbos met 
het herstellen van het hakhout-
beheer. Net als vroeger wor-
den bomen op kuithoogte afge-
zaagd. Het Landschap start met 
een bosvak aan de westkant van 
het bos. Eerst ziet dat er kaal uit, 
maar al in het volgende voorjaar 
lopen de stronken uit en keert 
het groen terug.

Dat een hakhoutperceel weer 
snel mooi wordt, bewijzen de 
stukjes die Landschap Noord-
Holland enkele jaren terug in 
het Bennebroekbos afgezaagd 
heeft. Die bosvakken zien er 
mooi uit en de toegenomen va-
riatie is goed voor allerlei dieren 
en voor stinsenplanten. Het aan-
tal broedgevallen van de zwart-
kop neemt hier bijvoorbeeld toe 
door de dichtere begroeiing in 
de onderlaag. De stinsenplan-
ten profiteren van het licht dat 
de bodem bereikt. 

Dat het Bennebroekbos ook 
vroeger werd beheerd als hak-
hout, is te zien aan de oude stob-
ben die hier en daar nog zijn te 
herkennen. Landschap Noord-
Holland herstelt dus een histo-

rische situatie, die hier voor de 
Tweede Wereldoorlog gangbaar 
was.

Iedereen kan profiteren van het 
hakhoutbeheer. Het gezaag-
de hout verkoopt Landschap 
Noord-Holland als haardhout. 
De verkoop vindt plaats op za-
terdag 17 december van 10.00 
tot 15.00 uur in het Bennebroek-
bos, ingang via de parkeerplaats 
van het Huis te Bennebroek. De 
opbrengsten van de verkoop 
steekt het Landschap in de ver-
fraaiing van het Bennebroekbos, 
zo wordt als eerste de kleine 
slingervijver hersteld in de ken-
merkende Engelse landschaps-
stijl.

Welzijn Bloemendaal draait Braziliaanse film
Bennebroek - Maandag 14 no-
vember draait de film ‘Central 
do Brasil’ in Vogelenzang. No-
ra (Montenegro) werkt in het 
spoorwegstation Central do Bra-
sil in Rio de Janairo waar ze 
tegen betaling brieven schrijft 
voor analfabeten. Ze post de 
brieven echter niet, maar scheurt 
deze meestal in stukken. Op een 
dag komt een vrouw met haar 

zoontje bij haar langs om een 
brief te laten schrijven en ver-
zenden naar de vader van d 
 jongen. Als de vrouw op het 
station door een bus wordt ge-
schept en vervolgens komt te 
overlijden, blijft haar zoon al-
leen achter. Norma ontfermt zich 
in eerste instantie over de jon-
gen en neem heem mee naar 
huis, maar daarna probeert ze 

van hem af te komen. Later 
krijgt ze hier spijt van en gaan ze 
samen op zoek naar zijn vader 
in het Noordoosten van Brazilië. 
De film begint om 14.00 uur 
en de Kosten bedragen 3,- eu-
ro p.p.

Ontmoetingsruimte aan de Kerk-
weg te Vogelenzang.
Informatie: 023 584 – 5300. 

MIX-It Disco: 
Neonparty
Heemstede - Het is weer tijd 
voor de Mix-it Disco!!
Mix-it is dé dance-avond bij 
Casca in de Princehof, Glipper-
weg 57 in Heemstede. Niet al-
leen de muziek wordt goed ge-
mixed, ook het publiek van de-

ze avond is een mix tussen men-
sen mét en mensen zonder ver-
standelijke beperking. Kom jij op 
zaterdag 12 november dansen of 
wat drinken en praten met vrien-
den en vriendinnen? Iedereen is 
welkom van 19.30 tot 22.00 uur. 
De entree, inclusief twee fris-
drankjes is 6,-. Meer informa-
tie? Bel Casca: 023 - 548 38 28, 
mail plexat@casca.nl of www.
casca.nl.

Wie wil er bij het Jeugdtheater?
Heemstede - Heb jij de smaak te pakken gekre-
gen van het toneelspelen en wil je nu een keer 
echt op het podium staan met publiek? Dan is 
dit jouw kans! Onder leiding van toneeldocente 
Marlies Verdonk ga je je eigen toneelstuk schrij-
ven en regisseren. Uiteraard ben je zelf de hoofd-
rolspeler. 
Op maandag 21 november start van 16.00 tot 
17.30 uur bij Casca een Theatercursus voor kin-
deren van 9 tot 12 jaar. Natuurlijk sluiten we deze 
cursus af met een eindvoorstelling: op zaterdag 
24 maart. In Theater de Luifel is de première waar 
je verkleed en geschminkt op de planken staat! 
In de cursus komen verschillende technieken van 
theater maken aan bod, zoals emoties, lef heb-

ben, rollenspelen, scènes maken en verschillen-
de speltechnieken. Je leert alle “kneepjes van het 
vak”, maar voorop staat een leuke tijd met je leef-
tijdsgenoten.
De cursus Theater (9-12 jaar) is bij Casca in de 
Princehof, Glipperweg 57, Heemstede. 
Theater (13-16 jaar), start woensdag 30 novem-
ber. Ook voor tieners van 13 tot 16 jaar is er een 
cursus Theater, deze start op woensdag 30 no-
vember van 18.30 tot 20.00 uur. 
De cursus Theater (13-15 jaar) is bij Casca in KDV 
Pierewiet, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Geef je snel op! Opgeven kan telefonisch op 
werkdagen van 9 tot 12 uur bij de receptie van 
de Luifel: 023-548 38 28 – 1 of via: www.casca.nl. 
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Geen medelijden voor Heemstede

Woonlasten
De OZB
Bij het aantreden van het huidi-
ge college werd afgesproken het 
bedrag aan OZB niet te verho-
gen, tenzij het Rijk de gemeen-
te met meer dan 2 miljoen euro 
zou korten.
Naar het zich laat aanzien houdt 
het college woord en zal alleen 
de inflatiecorrectie worden toe-
gepast, wat neerkomt op een 
verhoging van 2,25%. Dit is een 
percentage waar je vraagtekens 
bij kunt zetten. De waarde van 
de woningen is de afgelopen ja-
ren gedaald. Dit heeft tot gevolg 
dat de inkomsten uit de OZB af-
nemen. Door het aanpassen van 
de grondslag wordt daarin voor-
zien. Er zijn ook meer woningen 
bijgekomen zodat de totale op-
brengst uit de OZB stijgt naar 5,4 
miljoen euro (was 5,3 in 2011). 
Rioolheffing
Voor het gebruik van het riool 
brengt de gemeente ook kosten 
in rekening. Bij de berekening 
van dit bedrag wordt intussen 
ook het vegen van de wegen on-
dergebracht net als het beheer 
van het grondwater. Zou men al-
le kosten doorbereken dan moet 
de burger flink bijbetalen. Na het 
al eerder inzetten van gelden 
uit een egalisatiereserve en een 
onttrekking uit de algemene re-
serves, blijft het bedrag nog bin-
nen de perken. Dit jaar wordt er 
een nieuw onderdeel in de be-
rekening meegenomen, namelijk 
het vaste rentepercentage van 
4% op de geldleningen voor in-
vesteringen in het riool. 
Huisvuil
Ten slotte maakt het ophalen van 
het huisvuil deel uit van de kos-
ten die de burgers moeten beta-
len. Onder andere door het af-

schaffen van de takkenronde, 
het laten betalen voor het op-
halen van grofvuil en het limite-
ren van het afvalaanbod op de 
stortplaats, kan het bedrag dat 
de burgers moeten betalen zelfs 
iets (1 %) naar beneden worden 
bijgesteld.

Wat gaat u nu betalen?
De totale woonlasten voor meer-
persoons huishoudens en die in 
het bezit zijn van een eigen huis 
met een waarde van 422.000 eu-
ro stijgen de lasten in 2012 met 
5,9 % tot een bedrag van 789 eu-
ro (was vorig jaar 745 euro). Het 
verschil zit hem vooral in de veel 
hogere rioolheffing. De komen-
de jaren gaat de rioolheffing nog 
verder omhoog, van 138 euro nu 
naar 204 euro in 2015. Hierin zit 
nog geen inflatiecorrectie ver-
werkt dus actueel zal de heffing 
hoger uitvallen. Inwoners zon-
der eigen woning betalen 36 eu-
ro per jaar meer aan heffingen.

Hoe staat de gemeente er 
voor?
Medelijden hoeven wij niet te 
hebben met onszelf, want er zijn 
nog ruim voldoende middelen 
om die zaken die echt van be-
lang zijn in stand te houden. Aan 
algemene reserves heeft de ge-
meente nog ruim 20 miljoen eu-
ro in de boeken staan en er zijn 
voorzieningen getroffen voor een 
bedrag van ruim 6 miljoen euro. 
Uit de begroting blijkt wel dat er 
links en rechts op de rem wordt 
getrapt en dat de bomen niet 
meer tot aan de hemel rijken. In-
stellingen zoals Casca, de bibli-
otheek een andere krijgen min-
der geld toegeschoven. Kritisch 
is gekeken naar de investerin-
gen en waar mogelijk worden in-

vesteringen doorgeschoven naar 
volgende jaren. Het onroerend 
goed van de gemeente is in de 
verkoop gedaan en onverwacht 
viel de uitkering aan dividenden 
van onder andere Eneco mee.
De begroting voor 2012 liet een 
tekort zien van 72.000 euro eu-
ro. Na Prinsjesdag verscheen de 
septembercirculaire vanuit Den 
Haag. Door bezuinigingen van-
uit de Hofstand liep het tekort 
in Heemstede op tot 317.000 eu-
ro. Het onverwachte extra divi-
dend van Eneco van 250.000 eu-
ro dicht het ontstane gat al aar-
dig. Door onder andere het stop-
zetten van de bijdrage aan een 
economisch platform (het RES) 
in de regio Kennemerland en 
besparing door te voeren op in-
vesteringen is het tekort geheel 
weggewerkt.

Wat staat ons nog te wachten? 
Het rijksbeleid is er op gericht 
meer taken over te hevelen naar 
gemeenten. Zo wordt geacht dat 
gemeenten zich bezig gaan hou-
den met de integratie van werk-
lozen en is het hele pakket aan 
WMO maatregelen aan de ge-
meenten toegewezen.
Of en zo ja hoeveel geld de ge-
meenten ontvangen om dit nieu-
we beleid uit te voeren is gis-
sen. Door de vergrijzing (vooral 
in een gemeente als Heemstede) 
wordt verwacht dat steeds meer 
ouderen een beroep zullen doen 
op zorg en hulp. In hoeverre dit 
de komende jaren een grote rol 
gaat spelen in het in evenwicht 
houden van de begroting is een 
punt van zorg.
Uit de kerntakendiscussie is niet 
veel voortgekomen. Van het af-
stoten of privatiseren van taken 
en of voorzieningen is nauwelijks 
spraken. Of dit ook voor de toe-
komst is te handhaven zal de tijd 
leren.  De volgende week wordt 
meer in detail ingegaan hoe de 
verschillende onderdelen van de 
gemeentebegroting er voor staat 
in 2012.
Eric van Westerloo

Theatertournee Zonnebloem 
met musical ‘Circus’
Cruquius - De artiesten hebben 
er zin in, dat zie en hoor je, als 
je even de kleedkamer binnen-
wipt om te vragen of ze straks 
even op de foto willen met en-
kele Zonnebloemgasten. Harry 
Slinger wil wel weten voor wel-
ke krant, maar de Heemsteder 
is ook wereldberoemd in Cruqui-
us, dus dat lukt direct. In het 
circus Moretti speelt Maris-
ka van Kolck de verrassend op-
duikende dochter van een ou-
de clown, is in Italië opgevoed 
vandaar dat grappige accent dat 
het altijd doet in musicals. Har-
ry Slinger is de beoogde direc-
teur van het familiecircus Mo-
netti, zie hier de Italiaanse oor-
sprong. Ingewikkelde  familie-
relaties worden ietsje duidelij-
ker met Heddy Lester, Jacqueli-
ne Aronson en Pauline de  Bois. 
Eddy en André van Damme vor-
men met Ruud Bos het circusor-
kest en begeleiden de vele lied-
jes in het verhaal van dat circus 
dat zijn dieren en zijn leiding in 
een klap heeft verloren. De ruim 
tweehonderd gasten van de 
Zonnebloem Zuid- Kennemer-
land waren donderdag te gast 
in de Rank op de Cruquiushoe-
ve waar zij de theatervoorstelling 
van de Zonnebloem 2011-2012 
meemaakten. Zij hadden er geen 
idee van dat er zo veel Neder-
landse liedjes met het circus te 
maken hadden.  Van de messen-
werper met die akelige gil en de 

vlooien die in het vlooiencircus  
van de ene artist naar de an-
der springen. Je ziet ze zingend 
springen. Dat bedrijven de Zon-
nebloem een warm hart toedra-
gen vermeldde voorzitter van de 
Zonnebloem-regio, Diane Mar-
tens, tijdens haar welkom. Ze 
was vorige maand op de Beurs-
vloer in de Philharmonie waar ze 
van de heer Bloemers van Imbe-
ma Groep uit Haarlem de toe-
zegging kreeg dat hij de taartjes 
in de pauze van het circus zou 
betalen. Hij kwam ze in de pauze 
persoonlijk proeven. Dat is be-
trokkenheid! Het smaakte heer-
lijk en dat waren de gasten al 
smikkelend met hem eens. Vo-
rig jaar december, tegen kerst-
tijd ontving de regio een subsi-
die van de Meerlanden. Bij die 
uitreiking was ook wethouder 
Jur Botter aanwezig, hij  hoorde 
van deze theatermiddag van de 
Nationale Zonnebloem. Dat feest 
wilde hij wel meemaken. Hij was 
onder de indruk van de vlek-
keloze organisatie. Ruim twee-
honderd gasten uit de hele re-
gio, waarvan velen in rolstoelen, 
in korte tijd hun plaats regen, in 
de pauze laten zitten en de kof-
fie, thee en taart ter plaatse ser-
veren door zestig vrijwilligers en 
weer een ontspannen vertrek 
van de gasten. Jur Botter: “Jullie 
zijn in november toch wel op de 
vrijwilligersdag hè?”
Ton van den Brink

Mevrouw Oene (83) uit Bergen 
had het geld voor het 1e kerst-
pakket half oktober al klaarlig-
gen, met zelfgemaakte sinter-
klaaspoppetjes! “Ik bid voor die 
kinderen. Veel meer kan ik niet 
doen, he?”

Kerstpakkettenactie PPL
Heemstede – Stichting PPL 
(hulp aan Lesna, Polen) orga-
niseert een kerstpakkettenac-
tie. Per stuk kost een pakket 
10,00 euro, samengesteld en 
ingekocht door de dames van 
de Stichting Dreams in Lesna, 
Polen.

PPL vult  het aan met knuffels. 
Vorig jaar hebben 180 kinde-
ren in Polen een pakket ont-
vangen!

Wilt u doneren voor een kerst-
pakket: 
Bankrekeningnummer (ING): 
67.44.26.312 t.n.v. Stichting 
Polen Project Lesna.

Heemstede - Zoals ieder jaar heeft de Heemsteder de ge-
meentebegroting voor het komende jaar voor u gelezen en 
een aantal in het oog springende onderwerpen nader toege-
licht. De interesse van de bewoner van onze gemeente gaat 
veelal uit naar de kosten die de gemeente hen in rekening 
gaat brengen. Iedere euro die moet worden afgedragen aan de 
gemeente is een euro die u niet aan iets anders kunt uitgeven.
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Heemsteder Puzzel november

Win een avondje theater bij Casca
Oplossers van de puzzel in de Heemsteder maken kans op 
een avondje uit in Casca de Luifel. Het Heemsteedse theater 
stelt twee kaarten beschikbaar voor de cabaretvoorstelling 
‘De Vleesgeworden bescheidenheid’ van Jeroen van Merwijk. De-
ze show staat op de agenda van vrijdag 25 november, aanvang 
20.15 uur.

De pers over deze voorstelling: “Keurig rijmende teksten die 
beurtelings bol staan van romantische warmte en bijtend cynis-
me. Goede gekwelde grappen en talloze prachtliedjes.”
Jeroen van Merwijk is een enorm cabarettalent.

Oplossingen kunnen worden ingestuurd vóór 10 november.
De Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

42 5 39 70 65 34 30 87 74 83 35 63 50 48 75 20 46

KRUISWOORDPUZZEL
November 2011  - Kennemerlandpers

Horizontaal 1. door een priester gewijd water; 7. gul in het onthalen
van gasten; 12. voertuig op twee wielen; 13. muzikale compositie ter
oefening; 14. stoot (stomp); 15. maanstand (afk.); 17. knorhaan; 19.
jongensnaam; 21. Amsterdams peil (afk.); 22. strijdpaard; 24. gevoel
als uiting of reactie van het gemoed; 27. voor (in samenstelling); 28.
mallejan; 30. Europeaan; 31. boomsoort; 32. getand werktuig; 33.
bejaard; 35. in de jaren vijftig stoer geklede vetkuif; 37. voorzetsel;
38. grappenmaker; 41. raar (vreemd); 42. lawaai (drukte); 44. bede-
huis; 46. akelig; 47. werelddeel; 48. roofvogel die zich voedt met aas;
49. plaats in Duitsland; 50. venster; 52. plaats in Rusland; 54. hoop
(tas); 56. ongel; 58. grijnzende vertrekking van het gezicht; 61. droog
(kaal); 62. schildersgerei; 64. een zekere; 64. geneesmiddel (in
Indië); 67. verbinding van twee constructiedelen; 68. koeienmaag;
70. uitloper, oog op een aardappel; 72. mannelijk schaap; 73. heer
van fatsoen en beschaving; 76. spoedig; 77. koninklijke landmacht
(afk.); 78. onbewoonbaar verklaarde woning; 79. beroepsvoetballer;
81. Amsterdamse tijd (afk.); 82. raad voor economische aangelegen-
heden (afk.); 83. rangtelwoord; 84. waterkering; 86. houten staafje
met een zwavelkopje; 87. Chinees-Indisch gerecht.

Verticaal 1. gebrand reukoffer; 2. wereldkampioenschap (afk.); 3.
vierhandig dier; 4. scheepstouw; 5. hard lopen; 6. hooimaand; 7. voor
anderen verborgen houden; 8. plotseling optredende pijn in de len-
despieren; 9. duizend kilogram; 10. vrijdag (afk.); 11. pegel van ijs;
16. herkauwend zoogdier; 18. uitroep van schrik of verrassing; 20.
bouwland; 21. grote bontgekleurde papegaai; 23. niet kunnende
spreken; 25. slaginstrument; 26. gemalen graan; 27. geparachuteer-
de soldaat (afk.); 29. deel van servies; 32. kooivogel; 34. rivier in
Engeland; 36. houtafval; 37. Pan-American Airways (afk.); 39. willens
en wetens (expres); 40. afgeperkte ruimte voor vee; 42. sober (zui-
nig); 43. welpenleidster; 45. toiletartikel; 46. deel van hals; 51. alge-
mene energie raad (afk.); 53. Europese rekeneenheid (afk.); 54.
watersportattribuut; 55. eerste mens; 56. onwrikbaar; 57. ver (in
samenstelling); 59. dienstbode; 60. eiland in Indonesië; 62. katachtig
roofdier; 63. kerkgebouw; 66. sportattribuut; 67. jongensnaam; 69.
(café)buffet; 71. tijdperk; 73. laatste rustplaats; 74. hijstoestel in een
flat; 75. ongaarne; 78. steen; 80. familie (afk.); 82. rechter commissa-
ris (afk.); 85. militaire politie (afk.).

Aanvallen van 
kat melden bij 

wijkagent
Heemstede – In de buurt van 
de Heemsteedse Dreef, nabij de 
Eikenlaan zijn onlangs twee kat-
ten ernstig verwond door een 
andere kat. De beet die Kareltje 
opliep in zijn achterste heeft het 
dier enkele dagen later met de 
dood moeten bekopen. Ondanks 
operaties is de 1-jarige kat aan 
zijn geïnfecteerde verwondingen 
overleden.
Voor die tijd werd een ande-
re poes in dezelfde buurt aan-
gevallen door een agressieve 
zwartwitte kat. Dit dier scheen 
de poes in haar buik te hebben 
gebeten. De aanvallende kat kon 
tijdig worden weggejaagd en de 
poes is hersteld van haar ver-
wondingen.
Eventuele aanvallen en/of ver-
wondingen van katten in ge-
noemde buurt kunnen worden 
gemeld bij de wijkagent, me-
vrouw Chantal Bunkers, zij is te 
bereiken via het algemene num-
mer van de politie 0900 8844 
(lokaal tarief).

Kledingreparatie en woningstoffering 
bij Masis op de Valkenburgerlaan
Heemstede – Al enige tijd is 
Masis gevestigd op de Valken-
burgerlaan nummer 73, op de 
hoek met de Lentelaan. U weet 
dat uw pantalons die u korter 
wilt laten maken of die jas waar-
van àlle knopen loszitten hier 
in goede handen zijn. Boven-
dien is dit een prima adres om 
uw mooie goed te laten stomen. 

Maar wist u ook dat de vriende-
lijke heer Masis - eigenaar van 
de zaak – alle soorten gordijnen 
maakt? Laat u eens informeren. 
Hier telt gedegen vakmanschap 
nog! Masis heeft overigens een 
aantal type gordijnen in de zaak 
zodat u eerst uw licht op kunt 
doen, alvorens tot keuze te ko-
men. Natuurlijk zijn de gewens-

te gordijnen op maat te maken 
in de stof die u het mooiste vindt. 
Meubels stofferen behoort even-
eens tot de werkzaamheden en 
bovendien heeft Masis erva-
ring in de verwerking van bont 
en leer. Meer weten? Een belle-
tje naar 023-5748830 of gewoon 
even langskomen in de winkel. U 
bent van harte welkom!

Politie zoekt 
getuigen diefstal
Regio - De politie is een on-
derzoek gestart naar aanlei-
ding van een diefstal vanaf 
een bedrijventerrein aan de 
Cruquiusweg. Vanaf een af-
gesloten terrein van de ge-
meente hebben onbekenden 
woensdagnacht divers ge-
reedschap weggenomen. De 
inbraak/diefstal moet op 27 
oktober rond 03.00 uur ge-
pleegd zijn. De politie is op 
zoek naar mensen die getui-
ge zijn geweest of mogelijk 
in de dagen ervoor verdachte 
personen hebben gezien in de 
buurt van het terrein, die mo-
gelijk aan het voorverkennen 
waren. Het gaat om een gro-
te en een kleine man. Heeft 
u iets gezien? Belt u dan met 
de politie in Heemstede, via 
0900-8844.
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Wijnproeverij Le Grand Cru met biologische wijnen

Betaalbaar assortiment 
van de vinologen
Heemstede – De wijnproeverij 
van Le Grand Cru aan de Jan van 
Goyenstraat in Heemstede stond 
in het teken van biologische en 
fairtrade wijnen én in de twee 
diploma`s die medewerkster 
Anouk Deckers onlangs haal-
de. Vinoloog én wijn-spijs spe-
cialist. Zondagmiddag toonde 
de bescheiden Anouk aan enke-
le jonge klanten haar diploma`s. 
De opleiding tot Vinoloog van 
De Wijnacademie is een brede 
en specialistische vakopleiding. 
Naast veel theoretische kennis 
over het wijnmaken, over wijn-
landen en wijngebieden wordt er 
ook speciale aandacht besteed 
aan proef technische kennis en 
vaardigheden. De Vinologenop-
leiding staat bekend om haar 
veelomvattende en professione-
le karakter.
De cursus Wijn-Spijs wordt ge-
geven door de Professor in de 
smaak Peter Klosse, eigenaar 
van Restaurant de Echoput in 
Hoog Soeren. Het is een inten-
sieve cursus over het combine-
ren van wijnen en gerechten. 

Het is belangrijk om aandacht te 
besteden aan de combinatie van 
wijn en spijs omdat deze elkaar 
beïnvloeden en lang niet alle 
combinaties lekker zijn. De cur-
sus leert om de smaken op een 
verantwoorde manier met el-
kaar te combineren. Anouk heeft 
geleerd smaken te begrijpen, 
wijnen en  gerechten te combi-
neren. Waarmee Le Grand Cru 
zijn naam bevestigd.

Biologisch Fairtrade
De jonge wijnproevers Robert 
Hoek, Richard Günthardt, Pe-
pijn Deckers broer van Anouk 
en Eric Roelofswaard proefden 
vooral de biologische en betaal-
bare wijnen. Zoals de Sauvig-
non-Blanc,Berticot, Côtes du Du-
ras, de wijn waarmee Le Grand 
Cru 25 jaar geleden de winkel 
opende. Een biologische Sauvig-
non uit Zuidwest Frankrijk, stro-
geel van kleur en heerlijk als 
“glas” maar ook met frisse, lich-
te voorgerechten voor 8.50 eu-
ro. Uit Duitsland een Grauer Bur-
gunder Trocken van Leiner uit de 

Vlnr:  Robert Hoek, Richard  Günthardt, Anouk Deckers, Pepijn Deckers broer van Anouk en Eric Roelofs-
waard.

Weer geen succes 
voor de Kon. HFC
Regio - Het wordt eentonig. 
Keer op keer gaat de forma-
tie van trainer Pieter Mulders 
hoopvol van start, om gaande-
weg de punten toch te laten lig-
gen. Ook zondag 30 oktober 
leek de tegenstander, RKAVV uit 
Leischendam, geen lastige prooi. 
Bij het betreden van het veld 
werden de 22 spelers getrak-
teerd op een rookgordijn en slin-
gers uit een heus kanon. Toen 
de rook was opgetrokken en het 
veld was ontdaan van de slin-
gers kon HFC 20 minuten over-
tuigen. HFC dat nu eindelijk 
kon beschikken over de nieu-
we spits Martijn Tjon-A Njoek. 
Hij mist nog wel wedstrijdritme, 
waardoor zijn acties nog niet 
echte uit de verf komen. HFC 
kreeg wat mogelijkheden maar 
te weinig om doeltreffend te zijn. 
RKAVV deelde wat speldenprik-
jes uit maar werden pas in de 
23e minuut gevaarlijk met een 
hard schot op doel door Jimmy 
Hagenaar. Even later moest HFC 
doelman Brian van der Werff een 
kopbal van Matthijs Seilberger 
pareren. Van der Werff verving 

de geblesseerde doelman van 
Rossum, hij speelde overigens 
een prima wedstrijd.
De wel heel nadrukkelijk aan-
wezige scheidsrechter Westen-
broek strooide nog met wat ge-
le kaarten eerlijk verdeeld over 
de beide teams. Tot de rust bleef 
de 0-0 stand staan, waar HFC 
als enige afstand had moeten 
nemen. Na twee minuten in de 
tweede helft konden de luid-
sprekers op sportpark Kastelen-
ring vol worden opengedraaid 
na een doelpunt van Kim Theil. 
Gepruts op het middenveld en 
de achterhoede van HFC deed 
de bal via een paar schijven bij 
Theil belanden. Hij haalde vanaf 
de kop van het strafschopgebied 
snoeihard uit 1-0. HFC zakte 
steeds verder weg. Passes kwa-
men niet aan en spelers liepen 
uit hun positie. Het blijft moeilijk 
om tijdens de wedstrijd het spel 
te blijven lezen en de posities 

in het veld goed bezet te houden.
Sjors Verhagen van RKAVV 
maakte indruk door een paar 
maal achtereen de HFC spelers 
te laten staan alsof ze niet mee 
deden. RKAVV is zeker geen 
wonderploeg en ook bij hen ging 
er van alles mis, maar in de twee-
de helft was de tegenstand van 
HFC zo pover dat zij zich nooit 
zorgen hoefden te maken. Al he-
lemaal niet toen Theil in de 54e 
minuut zijn tweede doelpunt liet 
bijschrijven. Wederom geklungel 
op het middenveld van HFC. In 
plaats van de bal eens over de 
tribune te jagen zoekt men voet-
ballende oplossingen met onno-
dig balverlies van dien. Op een 
zetel kon RKAVV de wedstrijd 
uitspelen. Er was zelfs nog ruim-
te voor publiekswissels aan de 
kant van de Leischendammers. 
Ook HFC bracht vers bloed in 
de ploeg. Tjon-A Njoek had mo-
gen wennen aan het niveau en 
werd vervangen door Ike Nanka- 
Bruce. Deze spits heeft op mo-
menten een leuke actie in huis, 
maar komt veel te kort voor het 
voetbal op hoofdklasse niveau.

Ook Bart Nelis werd ingebracht 
en dat gaf zowaar nieuwe im-
pulsen aan de HFC aanval. Door 
massaal op de aanval te gaan 
spelen, met laatste man Car-
los Opoku als extra spits werd 
het zowaar nog even spannend. 
Doelman Jansen van RKAVV 
tikte een vrije trap van Nelis net 
over de lat. Opoku was niet ge-
lukkig met een bal die van paal 
tot paal langs de doellijn rolde 
zonder dat er iemand was om 
het laatste setje te geven. Het 
is een ongeschreven wet dat 
als er één partij vol op de aan-
val gaat speler er aan de andere 
kant een doelpunt valt. Met een 
snelle counter stelde Sander van 
Akkeren de winst voor RKAVV in 
de 87 minuut helemaal veilig.
Aanstaande zondag speelt HFC 
thuis tegen De Zouaven en gaat 
RKAVV op bezoek bij een van de 
drie koplopers Leonidas.
Eric van Westerloo 

Pand gezocht voor 
kringloopwinkel

Heemstede – In Heemstede 
heeft een aantal vrijwilligers 
het plan opgevat een kring-
loopwinkel te openen. De win-
kel heeft als doel om geld in te 
zamelen voor de hulporgani-
satie Dorcas. Dorcas biedt di-
recte en structurele hulp aan 
mensen in ontwikkelingslan-
den. Tweedehands kleding, 
kinderwagen of meubels kunt 
u doneren voor de verkoop in 
Heemstede. De winkel wordt 

volledig gerund door vrijwilli-
gers zodat de totale opbrengt 
naar een goed doel gaat. Er 
wordt nu druk gezocht naar 
een geschikt pand met vol-
doende parkeergelegenheid 
zodat mensen makkelijk spul-
len kunnen halen en bren-
gen. Weet u een geschikt leeg-
staand pand en wilt u helpen 
mail dan naar kringloopwinkel-
heemstede@gmail.com of bel 
naar 06-22406677.

Pfalz, met zwarte stippen op het 
etiket van de oogst 2010. Hier-
mee symboliseert Sven Leiner de 
hagel die in 2010 in tien minu-
ten tijd 60% van de oogst heeft 
verwoest. Een spannende, com-
pacte en elegante wijn van 11,35 
euro, als aperitief of te combi-
neren met niet al te rijke visge-
rechten. Tweehonderd kilome-
ter ten noordwesten van Ma-
drid ligt het wijnbouwgebied Ru-
eda waar na alle veldslagen in de 
11e eeuw het Spaanse Hof een 
wet had uitgevaardigd dat ieder-
een die een wijngaard wilde aan-
leggen, voor de grond niet hoef-
de te betalen. Het gebied kreeg 
in 1980 een D.O status en is de 
droge Verdejo een van de meest 
spraakmakende en meest suc-
cesvolle witte wijn van Spanje. 
De Verdejo Con Class, Sitios de 
Bodega, Rueda van 9,35 euro is 
een biologische, raszuivere wijn 
die graag geserveerd wordt bij 
gerookte kip, kalkoen, pastasala-
des, schaal-en schelpdieren, met 
oosterse gerechten met een lich-
te kerrie toets en met geitenkaas. 

Betaalbaar rood 
Uit Valencia komt de Coto Par-
do Crianza, een biologische wijn 
van70 % Monastrell en 30% Tem-
pranillo, perfect gerijpt geplukt . 
deze wijn ondergaat een kor-
te opvoeding op gebruikt Frans 
en Amerikaans eiken, heeft een 
intense kleur en een aromatisch 
bouquet . Bij gegrild of gebraden 
roodvlees, lam, kalf of zelfs var-
kensvlees en voor vegetariërs bij 
paddenstoelen, gegrilde auber-
gines, courgette of bij paprika en 
tomaat. Bij de wijnspecialist voor 
6,95 euro. 
Een betaalbaar assortiment kwa-
liteitswijn, met een bekende her-
komst én de vakmanschap van Le 
Grand Cru aan de Jan van Goyen-
straat  12-14 in Heemstede.
Ton van den Brink  
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Cantorij Heemstede 25 jaar

Dirigente Wil Bakker 
koninklijk onderscheiden
Heemstede - Ze staat niet 
gauw voor verrassingen, een 
optreden van de cantorij be-
reidt ze zorgvuldig voor, ze houdt 
graag controle over haar werk en 
bezigheden. Zondagochtend na 
de viering van het 25 jarig ju-
bileum van “haar” cantorij was 
ze toch even de regie kwijt. Bur-
gemeester Marianne Heere-
mans kwam naar voren en be-
gon haar toe te spreken. Me-
vrouw Wil Bakker was van 1973 
tot 1980 oprichter en muzikaal 
leider van de Kindercantorij in 
Haarlem (Schalkwijk). Naar aan-
leiding van de enthousiaste ver-
halen van jongeren en hun ou-
ders vroeg de toenmalige predi-
kant in Schalkwijk haar een can-
torij op te richten en te leiden, 
die de diensten in het kerkge-
bouw ’t Schalkererf kon onder-
steunen. Van 1983 tot 2005 gaf 
zij leiding aan deze cantorij. Wil 
Bakker knikte even en de bur-
gemeester kon met een glimlach 
vervolgen met het Heemsteed-
se koor Plus-Minus waarmee 
ze in 1995 startte en nog regel- 
matig medewerking verleent aan 
een kerkdienst, maar ook optre-
dens geeft in een ziekenhuis of 
verzorgingshuis. Verder was zij 
van 1985 tot 1993 actief voor een 

door haar opgericht Kamermu-
ziekensemble, dat tot doel had 
om de cantorijen af en toe in 
concerten te begeleiden. Tussen 
1986 en 2003 werkte zij mee aan 
een aantal kerkelijke musicals. 
De cantorij in Heemstede richt-
te mevrouw Bakker in 1986 op. 
Nu, in het jubileumjaar 2011, is 
zij hiervan nog steeds de muzi-
kaal leider. Ze levert een belang-
rijke bijdrage aan de vormgeving 
van de liturgie van de kerkdien-
sten, samen met de betrokken 
predikanten van de plaatselijke 
kerkelijke gemeente. Daarnaast 
heeft zij een grote rol gespeeld 
in de invoering van moderne 
kerkmuziek. Deze liederen heb-
ben grote weerklank gevonden 
in de zondagmorgendiensten in 
de Oude Kerk en de Pinksterkerk 
in Heemstede. Dan volgt de zin: 
Mevrouw Bakker is al sinds 1973 
actief is op het terrein van kerke-
lijke koorzang en kerkelijk leven, 
het heeft Hare Majesteit behaad 
mevrouw Bakker te benoemen 
tot Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.  Het applaus in de vol-
le kerk klinkt net zo helder als de 
cantorij dit 25 jaar al doet. 

Cantorij Heemstede 
Wil Bakker bracht in het voorjaar 

van1986 een gelegenheidskoor 
bij elkaar bij de eredienst waarin 
ds. Albert Carstens werd beves-
tigd als predikant van de toen-
malige Hervormde Gemeente. 
Na een succesvolle opvoering 
van de musical Anders dan de 
nacht vroeg Carstens zich af of 
er na de musical verder werd ge-
zongen.
Wil Bakker werd gevraagd, zij 
had lang ervaring met zanggroe-
pen in Schalkwijk en met 40 zan-
gers begon Wil. Wil zette direct 
“de toon” er ontstond een groep 
zangers die liederen met aan-
sprekende teksten, o.a. van Oos-
terhuis, ging instuderen. Het be-
gin van een cantorij die uitgroei-
de tot 70 leden in 1994. Een zo 
grote cantorij was lastig te be-
sturen, er werden stemtesten 
gehouden met als extern des-
kundige de zangpedagoge Ma-
rieke Willemse uit Heemste-
de, een aantal leden ging over 
naar een andere stemgroep of 
stapten op. De cantorij beschikt 
nu over 45 leden, waarvan 17 
heren, 12 leden zijn er van het 
eerste uur bij betrokken. Een 
graag geziene cantorij met een 
strenge Wil Bakker als spil met 
een sociaal hart. 
Ton van den Brink

VEW wint Heemsteedse derby
Heemstede - De altijd span-
nende derby tussen VEW en 
RCH leverde een verdiende 
overwinning op voor VEW. Het 
was een wedstrijd met twee 
gezichten: de eerste helft was 
voor de thuisclub, de tweede 
voor de gasten. Het score ver-
loop was bizar. VEW nam al na 
tien minuten de leiding door 
Niels Dekker, 1-0. Vijf minuten 
later was het al 2-0, Niels Dekker 
werd binnen de 11-meter neer-
gelegd en nam zelf de toege- 
kende strafschop. Nog voor de 
thee leek de wedstrijd beslist, 
weer was het Dekker die de 
3-0 op het scorebord zette.
Na de thee een veel aanvallen-
der RCH. VEW moest terug en na 
zo’n twintig minuten scoorde de 
gasten 3-1. De gasten verhoog-
den het tempo, met succes. Met 
nog een kwartier te spelen werd 
het 3-2, dus de spanning was 
weer helemaal terug. In de tach-
tigste minuut passeerde Dek-
ker de laatste man van RCH die 
niets anders kon doen dan een 
overtreding maken wat rood op-
leverde. De vrije trap leverde 
niets op. Toch werd het 4-2, weer 
door Niels Dekker.
VEW had voor de wedstrijd de 
nodige personele problemen: 
vier spelers waren niet beschik-
baar o.a. Michiel Dekker(werk) 
en Richard v.d. Splinter (ge-
schorst).

Het programma voor zaterdag 5 
november:
Legmeervogels-1-
VEW-1            14.00 uur
VEW-2       nog niet bekend
VEW-3-ABN-AMRO 14.30 uur
VEW-4- BSM     14.30 uur
Port.-A’dam-vet-
VEW-vet  14.30 uur
Kennemers-a-VEW-a 14.30 uur
B-jun.        Nog niet bekend
D-1 jun      Nog niet bekend
D-2 jun      Nog niet bekend
VEW-mini-
Concordia-mini  10.30 uur

De VEW-agenda:
04 nov. Algemene Leden Verga-
dering, Aanvang 20.00 uur-club-
huis VEW
11.nov. Klaverjas competitie. 
Aanvang 20.00 uur
18 nov. De tiende wijnproef 
avond. Opgeven bij Onno Stol-
tenborg- o.stoltenborg@hetnet.
nl of in het clubhuis van VEW.
25 nov. Sint Nicolaas feest voor 
de mini’s, supermini’s en de 
broertje en zusjes. De Sint wordt 
verwacht tussen 17.00 en 19.00 
uur
09 dec. Klaverjas competitie
10 dec. Kerststukjes maken olv 
Martin Schoone. Opgeven in het 
VEW clubhuis of bij planten en 
bloemenshop “Harry”.
17 dec. Kerst Bingo. Aanvang 
20.00 uur, zaal open om 19.30 
uur, natuurlijk clubhuis VEW.

Het rijk der schimmels
Heemstede - Het IVN Zuid-
Kennemerland organiseert 
zondag 6 november een pad-
denstoelenexcursie in wan-
delbos Groenendaal in Heem-
stede. Je hebt het rijk der fa-
belen en het rijk der sprook-
jes maar er bestaat ook zo-
iets iets als het rijk der schim-
mels. En daar valt een hele-
boel over te vertellen!

Paddenstoelen 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 
paddenstoel wordt genoemd, de 
rest van de schimmel zit diep in 
de grond. De paddenstoel is de 
vrucht van de schimmel; in de 
hoed zitten geen zaden, maar 
sporen. De wind voert een spo-
re mee en op een plek waar de 
omstandigheden geschikt zijn 
ontstaat dan een stelsel van wit-
tige draden, de zogenaamde 
zwamvlok. Die groeit dan uitein-
delijk weer uit tot de schimmel!

Groenendaal is een uitstekend 
bos om paddenstoelen te vinden 
mede doordat er veel dood hout 
ligt. Vooral de takkenrillen zijn 
heel interessant, maar ook de 
dikke stammen die hier en daar 
liggen. De houtzwammen zul-
len dan ook goed vertegenwoor-
digd zijn met mogelijke soorten 

als Goudvliesbundelzwam, ber-
kenzwam en Hertenzwammen. 
Dit zijn enkele soorten maar er 
komen ongeveer 250 soorten in 
Groenendaal voor!

Info
6 november van 11.00 tot 12.30 
uur. Locatie/vertrekpunt: Ver-
trek om 11.00 uur bij het infopa-
neel op de grote parkeerplaats 
bij restaurant Landgoed Groe-
nendaal.
Deelname is gratis en aanmel-
den niet nodig.
Meer informatie bij: Leo van der 
Brugge, 023-5261584. Kijk ook 
eens op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland
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Heemstede/
Bennebroek

Exposities

Vrijdag 4 t/m dinsdag
29 november
• Kunst van Joop Keek in 
voormalig gemeentehuis 
Bennebroek. Schilderijen en 
houtobjecten, o.a. zeegezich-
ten in de meeste brede vari-
aties vormen zijn onderwerp. 
Te bezoeken tijdens werkda-
gen van 8.30 – 12.30 uur en op 
woensdagmiddag van 13.30 – 
16.30 uur. Adres: Bennebroe-
kerlaan 5 te Bennebroek.

Zaterdag 5 en zondag
6 november
• Kunstlijn op diverse loca-
ties in Heemstede. O.a. In 
molen aan de Glipperdreef en 
in het raadhuis van Heemste-
de. Zie activiteiten en adres-
sen in deze krant.

Tot 3 januari
• Expositie Joyce Brink 
‘Tussen fantasie en werke-
lijkheid’ in Zorgcentrum Bos-
beek, Glipperweg 209, Heem-
stede.

Muziek

Muziek

Joop Visser en Jessica van 
Noord (foto: Tobbe).

Zaterdag 5 november
• Muziek in de Luifel met 
Joop Visser & Jessica van 
Noord.
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 17,00 euro. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-

Agenda
Cultuur

vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38. 

Zondag 6 november
• Optreden Australische 
pianiste, Penny Cashman 
en de Oostenrijkse tenor, 
Martin Mairinger in de ka-
pel van Bosbeek. Werk van 
Schubert, Brahms en Schu-
mann. Aanvang: 15.00 uur. 
Toegang gratis. Glipperdreef. 
Tel. 023 – 8929900. 

Theater
Vrijdag 4 november 
• Cabaretvoorstelling Weer 
met Henk door Nilgün Yerli 
in Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Aanvang: 
20.15 uur. Entree is 19,50 euro. 
CJP/65+  18,50 euro.  Kaart-
verkoop van maandag t/m 
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur 
en 45 minuten voor aanvang.

Zondag 6 november
• Afscheid voorzitter Kunst-
kring tijdens verrassings-
voorstelling in theater De 
Luifel aan de Herenweg te 
Heemstede. Aanvang: 15.00 
uur, na de ledenvergadering. 
De voorstelling is gratis voor 
leden van de Heemsteedse 
Kunstkring. Voor niet-leden 
bedraagt de entree 10 euro. 
Info Kunstkring: tel. 023-
5281348.

Woensdag 9 november
• Toneelstuk ‘Mathilde’ over 
Mathilde Willink de der-
de echtgenote van de ma-
gisch-realistische schilder 
Carel Willink. De voorstelling 
‘Mathilde of hoe een Zeeuws 
meisje een levend kunstwerk 
werd’ wordt gespeeld door 
Louis van Beek,  een man die 
Mathilde weer even  tot leven 
brengt.  Aanvang: 20.15  uur.  
Locatie: Het Oude Slot, ingang 
aan de Ringvaartlaan, Heem-
stede. Toegang: 17,50 euro.  
Reserveren: www.podiumou-
deslot.nl of 6-13133626. 

Vrijdag 11 november
• Cabaret in de Luifel: Kas-
per van Kooten.
Het wonderlijke leven van Jac-
kie Fontanel.
Herenweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 18,50  CJP/65+ 17,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.

Zaterdag 12 november
• Muziektheater Mondo Le-
one in Theater de Luifel,  He-
renweg 96 in Heemstede. 
Aanvang: 20.15 uur. De entree 
is 16,50  CJP/65+ 15,50. 
Kaartverkoop van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur en 45 minuten voor aan-
vang. Telefonisch reserveren 
via theaterlijn: (023) 548 38 38.
Telefonisch reserveren via the-
aterlijn: (023) 548 38 38. 

Zondag 13 november
• Voorstelling ‘Hedda Ga-
bler’ in De Luifel Heemste-
de door Letterlievende Ver-
eniging JJ Cremer. Aanvang: 
14.30 uur & 20.15 uur.
Herenweg 96, Heemstede
Toegang 15,- euro per per-
soon. Reserveren: 023-
5289590, info@jjcremer.nl, of 
via www.jjcremer.nl

Divers
Vrijdag 4 november 
• Mart Vester van tuincen-
trum Global Garden is gast-
spreker in het Trefpuntca-
fé in Bennebroek. Locatie: 
Akonietenplein. Start: 20.00 
uur. De toegang is gratis; voor 
consumpties wordt een bij-
drage gevraagd.

Zondag 6 november
• Lezing tijdgebonden taal-
gebruik door Ewoud San-
ders, van 14.00 – 15.30 uur 
in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 Heemstede. De 
toegang is gratis.
Ewoud Sanders is taalhistori-
cus en journalist en woont in 
Heemstede. Hij is vaste mede-
werker van onder meer NRC 
Handelsblad en Onze Taal. 
In NRC Handelsblad heeft 
hij wekelijks de taalcolumn, 
Woordhoek geheten. Sanders 
neemt het boek van Campert 
als aanleiding voor een alge-
mene beschouwing over tijd-
gebonden taalgebruik met ex-
tra aandacht voor de jaren 
zestig. 
Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekhaarlem.nl.

• Discussie over de taal van 
Remco Campert - Het leven 
is vurrukkulluk. Aanvang 
14.00 uur. Plaats Bibliotheek 
Heemstede. Organisatie: Bibli-
otheek Haarlem en Boekhan-
del Blokker Toegang vrij. Aan-
melden Bibliotheek Heemste-
de en Boekhandel Blokker, 
023-5282472 of info@boek-
handelblokker.nl

Woensdag 9 november
• Culturele Kring Benne-
broek presenteert St. Pe-
tersburg en de Hermitage. 
Lezing door mevrouw L. Smir-
nova in ’t Trefpunt in Benne-
broek. De aanvang is 20.00 
uur. Trefpunt vindt u aan het 
Akonietenlaan 1 te Benne-
broek. De zaal is vanaf 19.30 
uur open.
Leden en niet-leden (5,00 eu-
ro entree) zijn van harte wel-
kom. (pas 65+ 4,00 euro).

Vrijdag 11 november 
• Groei & Bloei Benne-
broek presenteert een dia-
lezing verzorgd door Wou-
ter Kromhout, getiteld “Bo-
men voor kleine tuinen”.
Locatie: Het Trefpunt van de 
Protestantse Kerk, Akonieten-
plein 1, Bennebroek, aanvang 
20.00 uur. De entree is gratis. 
Belangstellenden zijn van har-
te welkom.

Zondag 13 november
• Iris Haeck vertelt over 
haar boek ‘De Dageraad-
vanger’ tijdens een extra li-
terair matinee in Het Oude 
Slot, Ringvaartlaan Heemste-
de. Aanvang: 15.00 uur.

Regio
Exposities

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway  zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een 
sociaal-politieke lading zo-
als bijvoorbeeld de laatste 
foto van president Allende 
vlak voor zijn executie.
Historisch Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27, www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

Muziek
Vrijdag 4 november
• Concertkoor Haarlem 
concerteert in de Philhar-
monie Haarlem. Aanvang 
20.15 uur. Info: www.concert-
koorhaarlem.nl
Gratis inleiding om 19.15 uur 
voorafgaand aan concert door 
musicoloog Huib Ramaer.
Toegangsprijs is 25 euro inclu-
sief pauzedrankje en gardero-

be. Kaarten voor dit concert 
kunnen besteld worden via tel. 
023-5262293 of rechtstreeks 
bij de kassa van de Philhar-
monie op 023- 5121212. 

Zaterdag 5 november
• Concert Haarlems Ge-
mengd Koor en Oratori-
umkoor Bennebroek ‘Deut-
sches Requiem’ van Brahms, 
en enkele liederen van Beet-
hoven en Schubert. Aanvang: 
20.15 uur in de Grote Zaal van 
de Philharmonie in Haarlem. 
Kaarten à 25 euro te bestellen 
bij beide koren of bij de kassa 
van de Philharmonie.

• Kennemer Vrouwenkoor 
treedt op om 15.30 uur in 
de Remonstrantse kerk in 
Haarlem. Tevens optreden 
op zaterdag 26 november om 
15.00 uur in de Oude Kerk in
Heemstede. Onder meer op 
het repertoire: Dvorák.
Info: Jeannette (023-5262673) 
of Joke (023-531 64 56). ht-
tp://kennemervrouwenkoor.
wordpress.com

Zondag 6  november
• Jazz in Zandvoort met 
zangeres Sabine Kühlich.
Aanvang: 14.30 uur. Loca-
tie: Theater De Krocht, Gro-
te Krocht 41, Zandvoort. 
Toegang: 15 euro (studenten: 
8 euro).
Info: www.jazzinzandvoort.nl

Zondag 13 november
• Wings Ensemble met Mu-
ziektheater in de Janskerk, 
Jansstraat 40, Haarlem. 
Programma ‘Alles koek en ei’. 
Een opeenstapeling van ont-
roerende, grappige en absur-
distische scènes in een mu-
ziekvoorstelling voor kinderen 
en hun (groot)ouders, waar-
in de muziek van Schubert, 
Stravinsky, Ives, Mossolov en 
Françaix het verhaal vertelt. 
Aanvang: 15u. Toegang tot 14 
jr: 10,-. Volw. 15,-. Info:  www.
wingsensemble.nl 

Divers
Donderdag 3 november
• Lezing door Janneke 
Harmsen de Boer. Over lief-
de in tijden van alzheimer. 
Locatie Bibliotheek Duinrand, 
Korte Kleverlaan 9, Bloemen-
daal. Van 14.30 uur tot 16.00 
uur. Kaarten à 5 euro zijn ver-
krijgbaar bij: Bibliotheek Duin-
rand, Welzijn Bloemendaal en 
Boekhandel Bloemendaal. In-
fo 023 584 – 5300 / 525 0366.
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Volg ons op:

HeemstedeConnect (group)heemstedetweet gemeenteheemstedewww.youtube.com/gemeenteheemstede

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/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (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 14 023.
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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•  Korting op reparatie 
fi etsverlichting

•  Themabijeenkomst over spelen

In deze HeemstedeNieuws:

Reünie voor korpsleden en 

oud-korpsleden

Na de opening van de expositie op vrijdag 

25 november is er voor de korpsleden en 

oud-korpsleden (ook voor jeugdbrandweer-

leden) tot 19.00 uur gelegenheid om, onder 

het genot van een drankje en een hapje, 

herinneringen uit het verleden op te halen.

Bent u (oud) korpslid dan heeft u een uitno-

Met hulp van vele vrijwilligers is de 

kinderboerderij dan omgetoverd tot een 

sprookjesachtige omgeving met honder-

den lichtjes. De kinderen gaan samen 

met alle bosbewoners op zoek naar de 

staf van de tovenaar. Lukt het ze om 

langs de heks en de trol te komen?

Laatste kaarten 

De laatste kaarten zijn dagelijks tijdens openingstijden voor € 3,50 per stuk verkrijgbaar op 

de kinderboerderij en het raadhuis. De kaarten geven toegang voor één volwassene met 

twee kinderen tot en met 8 jaar. U kunt een keuze maken uit vijf entreetijden. Kijk voor meer 

informatie op www.kinderboerderijheemstede.nl. 

Inloopochtend burgemeester 

11 november

100 Jaar brandweer in Heemstede

Expositie en reünie
Waar is de staf van de 
tovenaar?

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse 

inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans.  In verband 

met de begrotingsraad op  donderdag 3 en vrijdag 4 november is de eerstvolgende 

inloopochtend niet op de eerste vrijdag van november, maar op vrijdag 11 november van 

10.00 tot 12.00 uur. 

U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om  van gedachten te wisselen met de 

burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede. 

Op 1 maart van dit jaar was het exact 100 jaar geleden dat de brandweer in Heemstede 

werd opgericht. Ter gelegenheid van dit jubileum wordt in de burgerzaal van het Raadhuis 

een expositie ingericht. Deze expositie, bestaande uit foto- en ander materiaal, geeft de 

geschiedenis van de brandweerzorg in Heemstede op treffende wijze weer. De expositie 

wordt geopend door de burgemeester op vrijdag 25 november en kan daarna tot aan het 

einde van het jaar worden bezocht. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het boek 

‘100 Jaar Brandweer in Heemstede’. Het boek kost € 19,95 en is te verkrijgen bij de 

Heemsteedse boekhandels.

Alle bosbewoners zijn verdrietig, want 

de staf van tovenaar Lodewij is gesto-

len. Deze staf heeft hij nodig om met de 

dieren in het bos te kunnen praten. Wie 

vindt de staf van de tovenaar? 

Kom zaterdag 5 november tussen 17.30 

en 20.15 uur naar het Herfstbal 

(voorheen Midwinterfeest) op kinder-

boerderij ’t Molentje in Heemstede. 

diging ontvangen. Is dit niet het geval, dan 

kunt u zich alsnog voor de reünie aanmel-

den bij brandweer-heemstede@vrk.nl of 

telefonisch contact opnemen met Nancy 

Ostendorp op (023) 548 27 71 (maandag 

t/m woensdag).
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Heeft u kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar en wilt u meer weten over spel en speel-

goed? Kom dan op woensdag 9 november van 19.30 tot 21.30 uur naar de 

Themabijeenkomst over spelen. Jongeren ervaren Heemstede als een fi jne woonomgeving om in op te groeien en 

met het overgrote deel van de Heemsteedse jeugd gaat het goed tot zeer goed. Om er 

voor te zorgen dat dit zo blijft en zo mogelijk nog verder te verbeteren, heeft de 

gemeente nieuw beleid vastgelegd in de nota Jeugd en Onderwijs. De commissie 

Samenleving bespreekt deze nota op dinsdag 8 november.

Als onderdeel van het beleid werkt de gemeente samen met organisaties als het onderwijs, 

sportverenigingen en welzijnswerk om kinderen en jongeren te helpen zich positief te ont-

wikkelen. Daarnaast wil de gemeente gezinnen helpen bij hun belangrijke taak in opvoe-

ding en samenleving. Veel aandacht is er voor het voorkómen van problemen. Maar ook 

wordt er waar nodig ingegrepen zodat ongewenste situaties niet blijven voortbestaan. 

Enkele concrete plannen uit de nota zijn o.a.: speciale aandacht voor kinderen die te maken 

hebben met een echtscheiding, samen met jongeren onderzoeken welke locaties geschikt 

zijn voor een ontmoetingsplek voor jongeren, het samenstellen van een jeugdraad voor jon-

geren in de middelbare schoolleeftijd, voorlichting over genotmiddelen voor leerlingen uit 

groep 8 van de basisscholen.

De commissie Samenleving bespreekt het beleid en de plannen op dinsdag 8 november 

vanaf 20.00 uur in het raadhuis. U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering.

Kijk op www.heemstede.nl voor de complete nota Jeugd en Onderwijs. U vindt deze via de 

homepage bij de agenda van de commissie Samenleving en de achterliggende stukken.

Het IVN Zuid-Kennemerland organiseert zondag 6 november een paddenstoelen-

excursie in wandelbos Groenendaal. 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! 

Paddenstoelen hebben een zeer grote betekenis voor een bos. Zo ruimen ze bijvoorbeeld 

de overblijfselen van dode planten en dieren op. Als je een schimmel ziet staan, dan zie je 

meestal de hoed en de stengel. Dat is het deel dat in de volksmond de paddenstoel wordt 

genoemd, de rest van de schimmel zit diep in de grond. De paddenstoel 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 omstandigheden geschikt zijn, ontstaat dan een stelsel van wittige 

draden, de zogenaamde zwamvlok. Die groeit dan uiteindelijk weer uit tot de schimmel! 

Groenendaal is een uitstekend bos om paddenstoelen te vinden mede doordat er veel dood 

hout ligt. Vooral de takkenrillen zijn heel interessant, maar ook de dikke stammen die hier en 

daar liggen. De houtzwammen zullen dan ook goed vertegenwoordigd zijn met mogelijke 

soorten als Goudvliesbundelzwam, 

Berkenzwam, Roodporiehoutzwam, 

Dennemoorder en Hertenzwammen. Dit 

zijn enkele soorten, maar er komen 

ongeveer 250 soorten in Groenendaal 

voor! 

Vertrek: om 11.00 uur bij het infopaneel 

op de grote parkeerplaats bij het 

restaurant. 

Duur: 1,5 uur. Aanmelden vooraf is niet 

nodig. Deelname is gratis. 

Informatie: Leo van der Brugge, 

(023) 526 15 84. Kijk ook eens op 

www.ivn.nl/zuidkennemerland 

Spelen is niet alleen leuk, maar ook belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Spelen 

stimuleert de ontwikkeling van taal, het 

leren uiten van emoties en het aanleren van 

sociale vaardigheden.

Tijdens de interactieve avond, komen vra-

gen aan bod als wat is spelen en waarom 

spelen kinderen? 

Hoe ziet het spel van kinderen eruit en hoe 

kunt u als ouder het spel van uw kind stimu-

leren? Maar ook informatie over wat dan 

geschikt speelgoed is.

De bijeenkomst wordt gehouden op de 

Lieven de Keylaan 7. Er zijn hieraan geen 

kosten verbonden. Graag aanmelden via 

email: jgz@jgzkennemerland.nl of bellen 

naar (088) 995 95 95.

Themabijeenkomst over 

spelen

Commissie Samenleving 
bespreekt beleid voor 
jeugd en onderwijs

Foto: IVN Zuid-Kennemerland

Paddenstoelen in 
Wandelbos Groenendaal Korting op reparatie 

fietsverlichting

WAARDEBON FIETSVERLICHTING

€ 5
KORTING

Bij reparatie van de fi etsverlichting bij een van de Heemsteedse rijwielhandelaren.
Geldig tot en met 12 november 2011

(één bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld)

Op zaterdag 5 november van 11.00 tot 15.00 uur controleert de Fietsersbond op de

Binnenweg (ter hoogte van de Hema) fi etsverlichting en verricht (gratis) kleine reparaties.

Ook is een mobiele werkplaats aanwezig die bij moeilijke zaken tegen materiaalkosten de

verlichting repareert.

Gratis het laatste nieuws over 

Heemstede per e-mail?

www.heemstede.nl
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Herenweg, tussen Eykmanlaan en Koediefslaan

Van 7 tot en met 18 november 2011 worden op de Herenweg tussen Eykmanlaan en 

Koediefslaan nieuwe groenvakken aangeplant. De werkzaamheden zorgen voor beperkte 

verkeershinder.

Cruquiusweg (N201), tussen Wipperplein en Ir. Lelylaan

Op woensdag 9 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.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de Schouwbroekerbrug. 

Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor 

beperkte verkeershinder.

Heemsteedse Dreef, tussen Wipperplein en Van den Eijndekade

Tot maart 2012 kan verkeershinder ontstaan op de Heemsteedse Dreef tussen Wipperplein 

en Van den Eijndekade. Vanwege bouwwerkzaamheden heeft de projectontwikkelaar 

ontheffing gekregen voor het gebruik van 1 rijbaan. De afzetting kan plaatsvinden op nog 

nader te bepalen dagen tussen 9.00 uur en 15.00 uur en na 18.00 uur.

  Werk aan de weg

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  -  2  N O V E M B E R  2 0 1 1

Op donderdag 3 november om 20.00 uur en op vrijdag 4 november om 13.00 uur wordt de 

gemeentelijke begroting voor 2012 in twee openbare vergaderingen door de gemeenteraad 

behandeld (locatie: Raadhuis, Raadhuisplein 1). Op donderdagavond geven de fracties hun 

visie op de toekomst van Heemstede en op de plannen die het college in de begroting voor-

stelt. Vervolgens geeft het college een reactie op de algemene beschouwingen van de frac-

ties. Op vrijdagmiddag om 13.00 uur reageren de fracties en kunnen zij wijzigingen voor de 

begroting 2012 indienen en hun speciale verzoeken aan het college voor 2012. Raad en 

college gaan daarover met elkaar in debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd. U wordt 

van harte uitgenodigd deze vergadering(en) bij te wonen.

De gemeente wil door de bouw van een aardgasvulstation het duurzamer en schoner rijden 

stimuleren. Landelijk wordt gestreefd naar een grotere dekking van aardgasvulstations in 

Nederland en de gemeente wil hieraan bijdragen met een station in Heemstede. Beoogde 

locatie is naast het bestaande onbemande tankstation van Esso aan de noordkant van de 

Cruquiusweg (vanuit de Haarlemmermeer richting Heemstede). De bouw van het aardgas-

station sluit aan bij de visie van de gemeente op duurzaamheid: ‘Heemstede: oase in de 

randstad’. 

De commissie Ruimte bespreekt de bouw van het aardgasvulstation in haar openbare ver-

gadering van donderdag 10 november, aanvang 20.00 uur. De volledige agenda van deze 

vergadering vindt u elders in deze uitgave.

Gemeenteraad 

bespreekt begroting 2012

Aardgasvulstation in 

Heemstede
Op 10 november in commissie Ruimte

Besluitenlijst raadsvergadering 27 oktober 2011

Aanwezig zijn 21 van de 21 raadsleden

1 Vaststellen agenda raadsvergadering 27 oktober 2011

 De raad besluit de agenda conform vast te stellen.

2  Onderzoek van de geloofsbrieven en beëdiging van mw. J. Goedkoop als lid van de 

gemeenteraad

De raad besluit unaniem dat mw. J. Goedkoop wordt toegelaten tot de gemeenteraad. De 

beëdiging heeft plaatsgevonden.

Unaniem wordt besloten mw. J. Goedkoop te benoemen als lid van de commissie Ruimte, 

als plaatsvervangend lid van de commissie Samenleving en als plaatsvervangend lid van 

de commissie Middelen. 

3 Vragenuur 

  D66 stelt een vraag omtrent de besluitvorming bij de dakopbouw aan de Bronsteeweg 52. 

4 Verzoek om wijziging bestemmingsplan "Centrum en omgeving"

De raad besluit unaniem

1.   Het verzoek van de eigenaren van de percelen L. van Wijkplein 10, 11 en 15 en Kees 

van Lentsingel 1 om wijziging van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving” af te 

wijzen.

2.    akkoord te gaan met het vragen aan het college mee te werken aan het effectueren, het 

in gang zetten van de ontheffingsprocedure op het moment dat de bewoner deze aan-

vraagt.

5 Begroting 2012 Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland ( Paswerk)

  De PvdA dient een amendement in waarvan het besluit luidt:

  “De raad besluit de extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in af-

wachting van een nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011”.

Het amendement wordt aangenomen met 14 stemmen voor en 7 tegen. De fractie van de 

VVD stemt tegen. Daarmee komt het voorliggende voorstel te vervallen.

De raad besluit: De extra bijdrage ad € 48.000,- te reserveren voor Paswerk in afwachting 

van een nader voorstel van de wethouder in uiterlijk december 2011.

6 Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland

  De raad besluit unaniem de heren J.F. Leuven en R.H. Bange te benoemen als 

bestuursleden van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland.

7 Najaarsnota 2011

  De raad besluit unaniem in te stemmen met de najaarsnota 2011 en de begroting 2011 

te wijzigen zoals aangegeven in hoofdstuk 2 van de najaarsnota 2011.

8 Lijst van mededelingen en ingekomen stukken 27 oktober 2011

  De raad besluit de afhandeling van de ingekomen brieven vast te stellen conform de 

afhandelingsvoorstellen van de griffier.

9 Wat verder ter tafel komt 

  Dhr. Ates heeft geconstateerd dat er nog geen uitvoering is gegeven aan de motie 

“Deelname geluidsnet rond Schiphol” van 4/5 november 2010 en informeert naar de 

stand van zaken.

  Wethouder Botter meldt dat er nog geen metingen hebben plaatsgevonden en de 

gemeente daar ook niet over gaat. Hij zegt toe dat wanneer de resultaten beschikbaar 

zijn deze als een B-stuk naar de raad zullen toegaan.

Informatie over grote projecten?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning voor bouwen

Jan van Goyenstraat 13 wijziging gevelpui 2011.245

Herenweg 37 het plaatsen van een hekwerk 2011.280

Omgevingsvergunning voor kappen

Johannes Vermeerstraat 14 het kappen van een wilgenboom 2011.250

Julius Rontgenpad het kappen van een salix alba 2011.283

Hugo de Grootlaan 16 het kappen van een taxus 2011.269

Herenweg 104 het kappen van een berk 2011.277

Heemsteedse Dreef 11 het kappen van een plataan 2011.278

Omgevingsvergunning voor slopen

Oude Posthuisstraat 40 het verwijderen van asbest 2011.267

Omgevingsvergunning voor slopen en kappen

Ir. Lelylaan 8-10 het slopen van het schoolgebouw, 2011.263

 de beheerderswoning en het kappen van 

 12 bomen t.b.v. aanleggen van een tijdelijke 

 bouwontsluitingsweg vanaf de N201

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Bachlaan 16 het uitbreiden van een woonhuis op de 2011.268

 1e verdieping, het verhogen van de nok van 

 de garage, het vergroten van een dakkapel op 

 het achtergevel- en zijgeveldakvlak, plaatsen 

 dakkapel op het voorgeveldakvlak

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Beethovenlaan 35 het uitbreiden van een woonhuis 2011.224 

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 3 november 2011 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 af-

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

bezwaar maken. Zie kader.

Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik

Achterweg 19 brandveilig gebruik voor het pand de 2011.161

 Pauwehof voor kerkelijke en maatschappelijke 

 activiteiten

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 13 oktober 2011 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). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 15 december 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

Cesar Francklaan 47 het plaatsen van een dakkapel op het 2011.291

 voorgeveldakvlak

 ontvangen 18 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Burgemeester van het kappen van 78 bomen 2011.287

Lennepweg 35 

 ontvangen 17 oktober 2011

Zandvoortselaan 2 het kappen van een iep 2011.289

 ontvangen 20 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Haemstedeplein 10 het verwijderen van asbest 2011.290

 ontvangen 19 oktober 2011

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

Omgevingsvergunning voor aanleggen (betreft geen bouwwerken)

Herenweg 126 het verleggen van een pad zodat het 2011.288

 minder stijl loopt. Dit i.v.m. rolstoelgebruikers

 ontvangen 18 oktober 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 3 november 2011 van maandag tot en met don-

derdag 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 aanvragen de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Sportparklaan 6 het plaatsen van een videotoren 2011.270 

 t.b.v. hockeyclub MHC Alliance

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 28 oktober 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen en slopen

Lindenlaan 65 het verhogen van de nok en 2011.254

 slopen van bergingen Evenement

Op 24 oktober 2011 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2:25 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning te verlenen aan de Winkeliersvereniging 

“Jan van Goyen” voor het organiseren van “Sint op het dak” in de Jan van Goyenstraat op 

zaterdag 19 november 2011.

Ten behoeve van het bovenstaande is tevens, overeenkomstig artikel 17 van de 

Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten van één rijrichting van de Jan van 

Goyenstraat vanaf 16.30 uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van Goyenstraat (tus-

sen de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 uur tot 18.00 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 

Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Alle zaken met betrekking tot overlijden en 

begraven zijn op een efficiënte en prakti-

sche manier te regelen aan het 

Serviceloket Begraafplaats. Nabestaanden 

kunnen aan dit loket informatie opvragen 

en de brochure over de begraafplaats ver-

krijgen. Deze brochure is ook te downloa-

den vanaf www.heemstede.nl. Daarnaast 

is het mogelijk om ook buiten openings-

tijden een digitaal informatiepaneel te 

raadplegen met daarop een overzicht (dat 

u kunt uitprinten) waar graven gelegen zijn 

en hoe men er naar toe moet lopen. 

Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van 

hoofdingang) is geopend op werkdagen 

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 

(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), 

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

begraafplaats@heemstede.nl. De begraaf-

plaats is toegankelijk van zonsopkomst tot 

zonsondergang.

Serviceloket Begraafplaats
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Agenda's

Onderstaand betreffen voorlopige agenda’s. De defi nitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand aan 

de datum van de hoorzitting via de website www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten) 

beschikbaar zijn.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften

De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 3 november 2011 om 

20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1. 

20.00 uur  bezwaar tegen een functiewaardering - niet openbaar -

20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een verzoek om bijzondere bijstand - niet openbaar -

21.00 uur  bezwaren tegen een verleende omgevingsvergunning voor het bouwplan Vondelkade 

28 A - openbaar - 

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Vergadering commissie Samenleving

De raadscommissie Samenleving houdt een openbare vergadering op 8 november 2011 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 8 november 2011

Spreekrecht burgers

Aanvullende afspraken met College Hageveld (A-stuk)

Nota Jeugd en Onderwijs (A-stuk)

Invulling toezicht sportpark Groenendaal (C-stuk)

Combinatiefuncties: wijziging aantal fte (C-stuk)

Terugkoppeling uit het Dagelijks Bestuur Paswerk en Algemeen Bestuur Paswerk

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Middelen

De raadscommissie Middelen houdt een openbare vergadering op 9 november 2011 om 20.00 uur 

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 

ondertekend 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 terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente, telefoon (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 beroepschrift 

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

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

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

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). 

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld 

vandalisme 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 meld-

punt. 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 over-

last 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 afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

in de Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Op de agenda:

Vaststellen agenda commissievergadering 9 november 2011

Spreekrecht burgers

Aanwijzing Branding als lokale publieke media-instelling (A-stuk)

Beslissing op bezwaar Albert Heijn tegen zondagopenstelling Dekamarkt (C-stuk)

Terugkoppeling uit de VRK

Actiepuntenlijst

Wat verder ter tafel komt

Vergadering commissie Ruimte

De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 10 november 2011 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 10 november 2011

Spreekrecht burgers

Ontwerp-verklaring van geen bedenkingen aardgasvulstation Cruquiusweg (A-stuk)

Verlenging voor onbepaalde tijd van de overeenkomst tussen stichting WZNH en de gemeente 

Heemstede inclusief verlenging van de benoemingstermijn van de leden van de 

Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit Heemstede (A-stuk)

Ontwerp-omgevingsvergunning Aardgasvulstation Cruquiusweg (B-stuk)

Offerte regie klankbordgroep Duurzaamheid Heemstede (B-stuk)

Kruispunt Heemsteedse Dreef - Camplaan proefopstelling verkeersmaatregelen (C-stuk)

Overzicht bouwprojecten

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 




