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Voor zichzelf en een goed doel

Germa loopt de New York marathon
Heemstede - Toegegeven helemaal nieuw is het fenomeen
hardlopen voor een goed doel niet, maar als een vrouw op
59-jarige leeftijd nog aan zo’n avontuur begint is het toch net
even anders.
Germa Klaassen uit Heemstede gaat deelnemen aan deze
bijzondere marathon onder het
motto ‘Voor mij een doel, voor
hen een kans’. Wie die ‘hen’ zijn
werd snel duidelijk toen Germa
vertelde over het doel dat zij al
jaren persoonlijk ondersteunt.
“Ruim 35 jaar geleden kwam ik
in aanraking met een Hollandse
familie die in Uganda was neergestreken en daar kinderen probeerde verder te helpen. Met
hun stichting Bondeko (de naam
van een plaatsje in Uganda) zetten zij zich in om kinderen na
de lagere school een vervolgopleiding te geven. Voor 500 euro
kan een kind een volledige vervolgopleiding volgen en zo betere kansen krijgen op een baan
en toekomst.” Germa steunde
eerder al twee Nigeriaanse studenten in Nederland die daardoor beide een universitaire studie konden afronden. “Met mijn
deelname aan de prestigieuze
marathon van New York hoop ik
het project onder de aandacht te
brengen bij de Heemsteedse bevolking en hoop ik op een bijdrage”, aldus Gemma.
Ze heeft zelf een sportief gezin waarin sporten een belang-

rijk plaats inneemt en zij zelf al
jaren werkt aan haar conditie.
Toen haar trainingsschema ook
het hardlopen inhield kreeg zij
de smaak te pakken. Drie maal
per week trekt zij erop uit om
een flink stuk te gaan hardlopen.
Intussen heeft zij meer dan 1000
kilometer in de benen en liep
ter voorbereiding al verschillende lange afstand-wedstrijden en
een halve marathon. “Onze trainingsschema’s laten niet toe dat
je meer dan 30 a 35 kilometer in
een keer loopt. De laatste kilometers van de marathon moet je
daarom uitlopen op conditie en
wilskracht”.
Ze vertrekt 1 november met een
grote groep richting New York.
Vanuit Nederland is er maar
plaats voor 1500 lopers die op
4 november van start gaan. De
trainingsgroep ‘run2forty2’ uit
Haarlem begeleidt de lopers die
in training zijn voor deze monsterrace. Zij verzorgen alles van
de vliegreis tot het verblijf en de
startnummers. Een 40 tal lopers
uit onze regio gaat de uitdaging
aan om deze zware marathon
tot een goed einde te brengen.
Germa heeft naast haar sportieve doel de wens dat haar presta-

tie wordt ondersteund door giften op de rekening 67.22.66.393
t.n.v. G. Klaassen.
Volg Germa ook op www.facebook.com/Germaloopt en informatie over de stichting Bondeko
vindt u op www.bondekokids.nl.
Eric van Westerloo

De Ruyterlaan 103
Bennebroek
www.nouristotaalbouw.nl
info@nouristotaalbouw.nl
023 - 584 73 25
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Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**

Ook dit is herfst…
Heemstede – Oktober en november… herfstmaanden om
van te genieten. Blad verkleurt
en bomen en struiken dragen
vruchten; bessen in allerlei kleuren en smaken. Vogels zijn er
dol op, maar de lekkernij moet
het vogellichaam natuurlijk ook
weer verlaten. Helaas doen de
gevederde vrienden hun behoefte niet altijd op plekken die aan
het oog worden onttrokken, zoals op de foto is te zien. Wie zijn
auto onder een grote boom parkeert kán zijn vehikel op deze
manier aantreffen. Goed boenen!
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KUNSTLIJN HEEMSTEDE
Fiets en wandel-ontdekkingstocht
langs ateliers en andere locaties
Kunstlijn 2012 is te bezoeken op
zaterdag 3 en zondag 4 november, grof genomen tussen 11.00
en 17.00 uur bij tal van deelnemende kunstenaars. De wandel
en fietstocht begint bij de Centrale expositie in het Raadhuis. In
het Raadhuis komt u bij het binnengaan in de hal meteen vitrines tegen waarin Rosita van
Wingerden en Mette van der
Ven hun sieraden tonen. Verder
zijn er in de hal veel beelden en
sculpturen van de deelnemende
kunstenaars te bewonderen. In
de Merletzaal naast de ingang
toont Francis van Meer haar
schilderijen met de natuur als inspiratiebron. U heeft koffie gedronken, de werken in de Raadzaal bewonderd en fietst of gaat
al wandelend direct rechts af de
van Merlenlaan op tot de Herenweg. U fiets of wandelt op de Herenweg 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. geabstraheerde landschappen toont.
Vervolgens gaat u via de van der
Waalslaan en de Eykmanlaan

naar het kruispunt bij de Herenweg. U steekt over en stopt bij
Casca – de Luifel op nummer
96. Daar exposeren niet minder
dan 8 kunstenaars. In drie aparte
zaaltjes exposeren Albert Rollich (met landschappen), Maria de Jong (met beelden), Jacintha Reijnders (met zeezichten en bijzondere objecten) en
Vera Bruggeman (met kleurrijke werken) In de gang hangen
de lyrisch abstracte schilderijen van Griet Halbertsma en de
kleurrijke fantasieen van HenkClaire Loeffen. En in de grote
hal treft man Mette van der Ven
aan met haar sieraden en aan
de lange wand de monumentale werken van An Luthart. Vervolgens fiets of wandelt U via de
Kerklaan tot u links af de Bleekersvaartweg op kunt gaan, u
stopt bij no. 20 waar Vera de
Backker haar dierenschilderijen en abstract werk met bijzondere kleuren. Daarna fietst
of wandelt u terug naar de
Kerklaan, slaat links af tot U bij
de Raadhuisstraat bent waar op
nummer 56 Galerie Het Kunstbedrijf geopend is. Daar exposeert onder meer Jur Fortuin
met zijn mozaiek-objecten en

Henny Beenders met beelden.
Bent u daar geweest, dan fietst
of wandelt u in oostwaartse richting via de Zandvaartkade, de
Johan Wagenaarlaan en (links
af) de Wagnerkade helemaal af
tot de Frans Lisztlaan no. 27
waar Ellen Wolff in haar nieuwe atelier beelden en bustes
van bekende en onbekende personen toont. U gaat via dezelfde route weer terug, steekt over
bij de Heemsteedse Dreef, bij het
kruispunt Wipperplein slaat u
rechts af en vervolgens links af
naar de Camplaan, op het Wilhelminaplein slaat u rechts af
de Voorweg op tot 49a aan uw
rechterhand. Hier vindt u Ger
Daniëls met zijn bekende bloemen en korenvelden en Fernande Daniëls die haar kleurrijke schilderijen van bekende
jazz musici uit de jaren zestig
laat zien. Daarnaast vindt men
op 49b Henk Koelemeijer met
kleurrijke schilderijen en fantasierijke objecten in de bekende
Cobra stijl. Voorts vindt u daar
de ateliers van Marjan Jaspers
(schilderijen met veel natuur)en
Kyung Dropsie met foto’s.
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. En tevens de
schilderijen van Jose van Waarde met werken geinspireerd
door landschappen. Nog verder
naar het Zuiden komt u aan de
Glipperweg 94. Aan u linkerhand ziet u de Oude Meelfabriek
oftewel De Molen van Hocker.
Hier bevindt zich het atelier van
Gonny Nierman die nieuwe
beelden toont.Tevens treft hier
de kleurrijke schilderijen aan van
Mariska Pisam en stadgezichten van Jacqueline Emmens. U
fietst of wandelt vervolgens terug in noordwaartse richting en
u komt na de Glipperdreef vanzelf op de Valkenburgerlaan 8,
waar Guusje Hamelynck haar
atelier heeft. Zij maakt bronzen
beelden in gestyleerde stijl van
lijnen en vlakken.
Voor de werken van een vijf
Heemsteedse kunstenaressen is
het tijdens de Kunstlijn wat verder fietsen of rijden, ze exposeren in Haarlem: Connie Vlasveld exposeert bij de Nieuwe
Vide aan de Minckelersweg
6 (Waarderpolder), Jeannette de Bruin in het Kenaupark
22, Hans Elsas aan de Herensingel 4 terwijl Sytske van Gilse met haar droge naaldwerken
tesamen met Rosita van Wingerden (sieraden) exposeert in
de Hoofdwacht aan de Grote
Markt 7 in Haarlem.
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Sint Bavokerk.
Heemstede - De Herenweg was
en is één van de belangrijkste
verkeersaders van Heemstede
en eraan gelegen vinden we een
groot aantal monumentale panden. Zo ook de Sint Bavokerk,
voorbeeld van de neogothische
bouwstijl. De Bavo werd ontworpen door architect E.J. Margry, in
1877 werd de eerste steen gelegd en twee jaar later werd de
kerk in gebruik genomen, en in
1880 het erachter gelegen kerkhof ‘Berkenrode’. Die naam refe-

reert aan de oude heerlijkheid en
parochie Berkenrode. De bouw
van de Sint Bavo, kerk en pastorie, werd begroot op 118.800
gulden. Het geld werd bijeengebracht door parochianen, die
graag wilden dat de bouwvallige
oude kerk (die aan de overkant
lag) zou worden vervangen. Dat
geschiedde.
In die begroting opgenomen was
ook de bouw van de kosterswoning, direct aan de Herenweg
gelegen, met huisnummer 90 en

zicht op het kerkplein. Samen
met kerk en pastorie vormt de
kosterswoning een fraai ensemble, dat overigens geen enkele wettelijke monumentale status heeft.
We zien dat niet alleen bij de
kerk en de pastorie, maar ook bij
de kosterswoning op allerlei manieren aandacht is geschonken
aan kleine details. Let bijvoorbeeld op het jaartal in de gevel.
Een prachtig voorbeeld van het
‘rijke roomsche leven’ in Heemstede, maar voor velen onbekend.
In HeerlijkHeden (het kwartaaltijdschrift van de Historische
Vereniging Heemstede-Bennebroek) nummer 152 publiceerden we recent een artikel over
de kerk van Berkenrode en in
nummer 151 over andere panden, die aan de Herenweg stonden en inmiddels verdwenen
zijn. U kunt dit laatste nummer
raadplegen via www.hv-hb.nl

Kosterswoning (foto’s: Theo Out).

Burgerlijke
Stand
Heemstede
(vanaf 18 t/m 25 oktober 2012)

Huwelijken:
Barend J. van Groenigen &
Silvia M. Schomaker
Geboorten:
Geen

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens
worden niet volledig in de krant
gepubliceerd; wél naam en woonplaats. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt
het recht om brieven in te korten
of niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Poppy weer terug in Heemstede
Heemstede - Na een jaar van
afwezigheid blaast de Royal Canadian Legion de poppy campaign (klaproosactie) in Heemstede nieuw leven in. Initiatiefnemers van het eerste uur Howard Miller en Gerard Visser
hebben vanwege hun leeftijd en
gezondheid de organisatie overgedragen aan Peter Bongers en
Martin Reelick, maar blijven, wat
meer op de achtergrond, deze
actie van harte ondersteunen.
De eerste poppy werd uitgereikt
aan burgemeester Heeremans
(zie foto). De presentatie aan het
publiek zal plaatsvinden op de
zaterdagen 3 en 10 november
op twee winkellocaties: bij de
Dekamarkt en de HEMA. U
hoeft de poppy niet te kopen,
maar iedere vrijwillige bijdrage is natuurlijk heel welkom. De

opbrengst komt vooral ten goede aan de Canadese veteranen,
maar ook de lokale Nederlandse

Kapladag bij Jantjes Speelgoed
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Samen Eten
Ook voor de maand november heeft de kok
weer een heerlijk menu bedacht. Dinsdag 27 november a.s. wordt het menu als volgt: mosterdroomsoep, sukadelapje met jus, bloemkool met
kaassaus, gekookte aardappelen, ijsberg-salade
met radijs, worteljulienne, appelmoes en dessert bitterkoekjes-bavaroise. Tijdens de maaltijd
krijgt u 2 drankjes en het geheel wordt afgesloten met een kopje kofﬁe of thee en dat
allemaal voor slechts 10 euro. Vanaf 12.30 uur
wordt u welkom geheten door de gastvrouwen
van Welzijn Ouderen Heemstede.
De maaltijdbonnen zijn te koop bij de receptie
van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24, telefoon 023-528 85 10
Informatiebijeenkomst Thema Plus:
De Notaris komt! en Nabestaandendossier
Op woensdag 7 november organiseert Welzijn
Ouderen Heemstede een informatiebijeenkomst

veteranen, die vrijwillig aan deze
actie meewerken, zullen niet vergeten worden.

Heemstede - Zaterdag 3 november doet Jantjes speelgoed
mee aan de nationale Kapladag.
Kinderen, ouders en grootouders
zijn die dag van harte welkom
om in de winkel aan de Jan van
Goyeanstraat 18 in Heemstede te komen bouwen met Kapla,
de KAbouterPLAnkjes van grenenhout. Onder het motto ‘Kapla is doen!’ wil Jantjes Speelgoed jong en oud de gelegenheid bieden om de magie van
Kapla te beleven. Tevens is Kapla bij jantjers Speelgoed op 3 november aantrekkelijk geprijsd: in
plaats van 49,95 betaalt u slechts
35 euro voor een ton Kapla met
200 plankjes. Iedereen is welkom
tussen 10 en 17 uur om te spelen
en beleven! Voor meer informatie
en een overzicht van alle deelnemende speelgoedspeciaalzaken,
kijk op www.kapladag.nl.

Laatste vogel

INGEZONDEN

Heemstede - Nu al meer dan een half jaar wordt de wijde omgeving van het Nieuwe Overbos, u weet wel, die drie grote flats die
gepland zijn in een van de laatste stukjes bos binnen Heemstede,
dagelijks geplaagd door lawaai en stof. Op het ogenblik doet de
herrie van het met groot geweld intrillen van de wanden van een
immens grote ondergrondse garage mij naar binnen vluchten waar
ik met de vingers in de oren probeer mijn dansende theekopje op
de glazen tafel in toom te houden. Tijd om even af te reageren.
Wie, o wie gaf toch ooit zijn fiat aan de bouw van dit megalomane project? Je hoeft geen trendwatcher te zijn om te kunnen voorspellen dat er ook hier weer, zoals op veel plaatsten elders in het
land, gebouwd wordt voor leegstand. Welke architect heeft nog
steeds niet door dat gebouwen die hoger dan een etage of vier
van de begane grond zijn niet voldoen aan de menselijke maat en
gemeden worden? Let maar eens op het geleur met leegstaande
huur- en koopwoningen in nieuwbouw woontorens. De open bezichtigingsdagen zijn een gratis volksvermaak aan het worden. En
welke mensen binnen de gemeente hebben zo weinig geleerd van
eerdere wanprojecten dat ze nog steeds denken iets moois achter te laten voor later, als ze niet meer aan de macht zijn? Wie
wordt er sowieso eigenlijk beter van de bouw van die appartementen waarvan de huren de pan uit zullen rijzen? Wie uit de beoogde
doelgroep: diegenen die rijk genoeg zijn om maandelijks meer dan
1500 euro huur neer te leggen, lukt het in deze tijd zijn of haar kapitale villa te verkopen alvorens te kunnen verhuizen?
Ze zijn even stil, gauw de ramen even open. Een moedige laatste vogel zingt in het aangetaste bos de herfstzon tegemoet. Stilte voor de storm.
Drs Rosalie D. M. de Wildt

Korting op alles bij DA
Heemstede - DA is dé specialist op het gebied van schoonheid en gezondheid. Maar wist
u dat u ook prima kunt budgetshoppen bij DA? Zo biedt
DA haar klanten op donderdag 1, vrijdag 2 en zaterdag 3
november maar liefst 20 procent korting op alle producten.
Binnen het ruime assortiment
van DA Drogisterij & Parfumerie van der Schuit aan de Jan
van Goyenstraat is er voor elk

wat wils. De actievoorwaarden
vindt u in de folder, op www.
da.nl en in de winkel.
Bij DA zijn landelijk 15.325 verschillende producten verkrijgbaar van zo’n 1.487 merken,
bijvoorbeeld van het excellente DA huismerk, maar ook
van merken als NIVEA, L’Oreal,
Gillette, Schwarzkopf, Guhl en
Dove. De slogan van DA is tijdens deze actie dan ook: 100%
keuze, 20% korting op alles!

Seniorennieuws Heemstede
waar Notaris Mr. E.H. Huisman uitleg geeft
over: nalatenschap, erfrecht, vooraf schenken,
belang van een testament, mijn eigen huis, ……
en vragen beantwoordt uit het publiek.
Na het kopje kofﬁe geven de ouderenadviseurs
Sandra Keijser en Annemarie Drechsler uitleg
over het belang van een nabestaandendossier.
Wat moet er allemaal gebeuren als een dierbare komt te overlijden. Wat moet er worden geregeld en wat zijn de wensen van de overledene
over zijn begrafenis of crematie.
Het komt helaas vaak voor dat er geen of onvoldoende voorbereidingen zijn getroffen.
De bijeenkomst begint om 10.00 uur en kost
3,50, dit is inclusief een kopje kofﬁe/thee.
In verband met het beperkte aantal plaatsen
wordt u verzocht van te voren een kaart te kopen bij de receptie van WOH, Lieven de Keylaan
24, Heemstede. Telefoon 023-5288510.
Alzheimercafé
Dinsdag 20 november is er weer een Alzheimercafé, georganiseerd door Alzheimer Nederland, Zuid-Kennemerland. Het thema van deze avond zijn de juridische aspecten rondom
dementie. Het regelen van ﬁnanciële en andere

zaken wordt steeds moeilijker als je dementie
hebt. Het is belangrijk op tijd de juiste maatregelen te nemen. U bent van harte welkom bij
WOH, Lieven de Keylaan 24. Het programma begint om 19.30 uur maar vanaf 19.00 staat de
kofﬁe voor u klaar.
Jubileumfeest voor vrijwilligers
De gemeente Heemstede geeft dit feest al voor
de tiende keer. Alle vrijwilligers die werkzaam
zijn in Heemstede, dus ook bij Welzijn Ouderen, worden van harte uitgenodigd. Het feest is
op woensdag 21 november in theater de Luifel,
Casca, Herenweg 96 te Heemstede. De vrijwilligers zijn welkom vanaf 19.30 uur en de prijsuitreiking aan de vrijwilliger(s) van 2012 is om
20.00 uur. En dan volgt een verrassend optreden. Wie er op komt treden was bij het ter perse gaan van deze krant nog niet bekend. In verband met beperkt aantal plaatsen moeten vrijwilligers zich wel aanmelden. Dat kan bij Casca
of per e-mail: jvanduin@casca.nl
Op de website: www.welzijnouderenheemstede.
nl is heel veel informatie te vinden over activiteiten en dienstverlening van de stichting.
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Heemstede - De legendarische
liedjeszanger Joop Visser zingt
samen met zijn onnavolgbare Jessica van Noord mooie en
grappige liedjes, tweestemmig
met gitaar, in het Nederlands en
wel te verstaan met af en toe een
verhaaltje er tussendoor. Actueel
en humoristisch. Modieuze verschijnselen worden te kijk gezet. Therapeuten, managers, politici, fundamentalisten en andere gezichtsbepalende types uit
de maatschappij komen langs.
Maar ook echte romantiek krijgt
een beurt. Voor wie het duo al
eens heeft meegemaakt, alle
reden om weer te komen. Voor
wie het duo nog niet heeft gezien en gehoord is dit een laatste mogelijkheid. Na een prachtige periode van tien jaar als ‘Het
Succesvolle Duo’, hebben zij besloten om ermee te stoppen. Zij
doen nog een afscheidstournee,
langs de vertrouwde theaters.
Seizoen 2012/2013 is hun laatste seizoen..
De voorstelling is bij Casca in de

Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op donderdag 16 mei 2013, om
20.15 uur. De entree is 15 euro
(incl. pauzedrankje). Kaartverkoop: aan de kassa van maandag t/m donderdag van 9.00 tot
16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur, zolang de voorraad
strekt. Telefonisch reserveren:
(023) 548 38 38.

Speelgoedbeurs Jacobaschool
Heemstede - Zaterdag 3 november wordt op de Jacobaschool op de Lanckhorstlaan 9 in
Heemstede een speelgoedbeurs
gehouden. de beurs is van 11.30
tot 12.30 uur.
Heeft u nog heel, compleet en

schoon speelgoed dat u wilt verkopen? Speelgoed inbrengen
kan zaterdagochtend van 09.00
tot 10.00 uur. Een iinstructiepakket kan worden aangevraagd via
kledingbeursjacoba@telfort.nl of
023-5423200.

Heemstede - Zondagmiddag
5 november komen Asako Kanazawa en Benjamin Konrád
een cello – viool concert geven in de kapel van Bosbeek.
Aanvang: 15.00 uur. Toegang
gratis. Woonzorgcentrum en
Verpleeghuis Bosbeek krijgt
dit concert aangeboden door
Stichting Musicians Worldwide. Dankzij sponsoring is deze
stichting in staat om jonge getalenteerde musici in zorgcentra te laten spelen. Tegelijkertijd doen de musici concertervaring op.
Ook in 2013 wordt de serie
voortgezet.
Buurtbewoners
van Bosbeek worden uitgenodigd om samen met bewoners
te genieten van deze concerten. Bezoekers kunnen bovendien gebruik maken van de
faciliteiten van het restaurant.
Voor een maaltijd graag reserveren via de receptie van Bosbeek: 023 – 8929900.

ven gegrepen. In een theaterroadmovie die zaterdag 10 november de Lufel in Heemstede
aandoet versmelt ze humor, ontroering en authenticiteit. Kwetsbaar en oersterk. Het publiek
maakt samen met Evi en haar
muzikanten een treinreis van
Amsterdam naar Antwerpen.
Van de stad waar ze nu thuis is
naar de stad waar ze vroeger
haar moeder verloor. Een terugreis die ook een heenreis is. Een
zintuiglijk en rauw muzikaal verhaal over ouder worden, loslaten
en leven geven. En bovenal over
voluit leven! Live begeleid op vijftien instrumenten, met filmische
muziek én ritmische filmbeelden.
Een uitbundig intieme theateravond.
De voorstelling is op zaterdag 10
november om 20.15 uur te zien
in Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Kaartverkoop
via de website en aan de kassa van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, op

Foto: Coen Bouman.

Laatste ronde van Joop Visser Klassiek concert Evi de Jean in Theater de Luifel
Heemstede - Evi De Jean wordt
en Jessica van Noord
geroemd om haar warme zangin Bosbeek
stem en haar verhalen uit het le-

vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en
45 minuten voor aanvang. U kunt
ook telefonisch reserveren via de
theaterlijn 023-5483838. Zie ook
www.evidejean.com en www.
theaterdeluifel.nl.

Door Diederik van Vleuten en Jaap Stork

‘Requiem voor Boudewijn Büch’
Heemstede - Op 23 november 2002 overleed wereldreiziger, schrijver, dichter, programmamaker en bibliofiel Boudewijn
Büch. Zijn dood kwam volkomen
onverwacht na een prachtig optreden in Theater de Luifel de
avond ervoor.
Theatermaker Diederik van Vleuten en de Heemsteedse pianist
Jaap Stork brengen op donderdag 22 november een bijzondere
hommage aan Boudewijn Büch.
Diederik van Vleuten vertelt over
Boudewijns leven, leest voor uit
zijn werk, staat stil bij zijn vele belangstellingen. Jaap Stork
speelt op een historische vleugel
en belicht werk van Büchs meest
geliefde componist: Maurice Ravel. Klaas Koppe levert speciaal
voor deze avond nog nooit vertoonde foto’s van onder andere
de Ravel-reis die hij maakte samen met Boudewijn. Een Requiem voor Boudewijn Büch: een
eenmalige unieke avond met

een verteller, een pianist en een
groot scherm. Tien jaar na dato
een mooie hommage op het podium waar Boudewijn Büch zijn
laatste voorstelling gaf.
Het optreden van Diederik van
Vleuten en Jaap Stork is bij Cas-

KNA: 110 jaar muziek!
Bennebroek - Muziekvereniging KNA bestaat dit jaar 110
jaar, daarom treedt de groep die
vanaf half november elk weekend ergens in de regio anoniem
de Sint begeleidt op 3 november
nog even duidelijk zichtbaar op
met het thema “110 jaar muziek”.
De fanfareleden van KNA hebben ter gelegenheid van het
110 jarige bestaan van de vereniging uit het muziekarchief
hun favoriete muziek mogen uitzoeken. Hierdoor is een geva-

rieerd muziekprogramma ontstaan dat loopt vanaf de klassieken - de beroemde Canon in
D van Pachelbel - via latin-beat
en het “Motown-genre” - Temptations - tot hits zoals het recente door Michael Bublé weer populair gemaakte Sway. Naast de
fanfare zullen tijdens het ongeveer anderhalf uur durende programma ook enkele leerlingen
hun muzikale kwaliteiten tonen,
de jonge blokfluiters doen dat
zelfs in “The rabbit and the turt-

ca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op donderdag 22 november om 20.15 uur. De entree
is 19,50 inclusief drankje. Reserveren is noodzakelijk en kan telefonisch op werkdagen tussen 9
en 12 uur: tel. 023-548 38 28.

le” gezamenlijk met het orkest.
Het concert is op zaterdag 3 november om 19.30 uur in het gemeentehuis van Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 158 in Overveen.
De foto toont de fanfare tijdens
het zilveren jubileum van de muziekvereniging, voor de muziektent die in die tijd in de tuin van
“Huis te Bennebroek” zou hebben gestaan. De fanfare van
toen is ongeveer net zo groot
als het orkest van KNA dat op 3
november voor u optreedt. Het
Bloemendaalse gemeentehuis is
open vanaf 19.00 uur.

08 de Heemsteder

• 31 oktober 2012

Kerstpakketten voor Poolse kinderen

eek: xx Heemstede
Dokumentnaam:
9
- Er zijn Mag
in Lesna in Polen ruim 200 gezinnen,
die onder de absolute armoedegrens leven. Zij krijgen minimale
bijstand en kunnen, door welke
omstandigheid dan ook, niet in
hun levensonderhoud voorzien.
Met als gevolg dat daar veel kinderen, daar de dupe van zijn. Zij
kunnen er niets aan doen. Voor
die kinderen wil de Heemsteedse stichting Polen Project Lesna
(PPL) zich inzetten, om voor hen
Kerst 2012 anders te laten zijn
als een doordeweekse dag. PPL
werkt nauw samen met Stichting
“Dreams”, en houdt zich het hele jaar door bezig met de kinderen uit deze gezinnen. Zij coördineren in Lesna ook onze Kinderweek, zodat wij 20 kansarme
kinderen jaarlijks een onvergetelijke vakantie in Nederland kun-

Inleven

Pagina:
nen geven. Dreams heeft
ook dit1
jaar weer samen met PPL de coordinatie en distributie van de
Kerstpakketten in en om Lesna
op zich genomen.
Mensen van Dreams stellen de
kerstpakketten voor de kinderen
in Polen samen omdat de prijzen van speelgoed en voedsel in
Polen nog steeds erg laag zijn,
er gaat dus meer in een pakket
van 10 euro; Dreams kent de gemeente Lesna als geen ander en
weet waar de knelpunten zitten;
Dreams weet wat een gemiddeld
Pools kind graag wil hebben;
De mensen van Dreams (Kasia
Szczepanska, Kasia Okrucinska, Aneta Burlik, Anna Pentidis)
weten waar PPL voor staat: “niet
praten, maar doen” en zij ondersteunen door hun hulp die uitstraling.

Voor 10 versie
euro21-04-08
per kerstpakket
geeft u deze kinderen een onvergetelijke kerst! U kunt uw gift
overmaken op rekening nummer
67.44.26.312 t.n.v. Stichting Polen Project Lesna onder vermelding van PPL Kerstactie 2012. Als
u dat wenst krijgt u een factuur
over het toegezegde bedrag.
Graag verwijst men u ook naar
de website www.foundationppl.
nl, hier geven zij informatie over
de activiteiten en projecten die zij
reeds hebben gerealiseerd, in uitvoering zijn of die gepland staan.
Wenst u informatie over activiteiten die PPL organiseert, transporten of wilt u ons werk steunen, dan kunt u contact opnemen met; Jan Katteler, 0653543583 of Johan Brugman,
06-53990513, e-mail: info@
foundationPPL.nl.
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Geen contactgegevens Column Bogaart

Novembermixmaaltijd

Heemstede - Van maandag tot
en met vrijdag wordt in Eethuis
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede, een heerlijke maaltijd geserveerd, vers bereid door de
koks. De eerste woensdag van

Piet Bogaart Coaching en
Consultancy | www.bogaart.nl

nisch aanmelden bij het Rode Kruis Haarlem en Omstreken, bereikbaar van maandag tot
en met donderdag van 9.00 tot
16.00 uur. Na aanmelding sturen
wij u een inschrijfformulier toe,
waarop u naast naam en adresgegevens kunt aangeven waarom u graag aanwezig wilt zijn bij
het kerstdiner.
Het Haarlemse Rode Kruis kan
maximaal 70 personen uitnodigen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal zeer waarschijnlijk een selectie moeten
worden gemaakt. Definitieve uitnodigingen worden begin december verstuurd.
Aanmelden kan via 023-5411612
of Rode Kruis Haarlem en Omstreken, Vergierdeweg 52, 2025
TK Haarlem, of per e-mail: info@
rodekruishaarlem.nl.

Kerstkaarten
maken
Bennebroek - Welzijn
Bloemendaal organiseert
donderdag 8 november een workshop kerstkaarten maken. Kosten
7,50 inclusief kopje koffie en materialen. Docente is Conny Nederstigt. De
workshop wordt gegeven
op locatie Bennebroekerlaan 5. Aanmelden: 0235845300.

de maand is er altijd een themamaaltijd.
Woensdag 7 november is dat
‘Novembermix’. Is november
vaak een mix van wind, regen,
zon en mist, dit diner geeft een
mix van vlees, vis, groente en
taart. Op het menu: Calzone met
kip en mixgroente, scholfilet met
gamba’s in kruidenbotersaus,

aardappelkroketjes, spinazie en
bavarois-taart toe. Het themadiner kost 9,75. U kunt aan tafel
tussen 17.15 en 18.30 uur.
Reserveren kan telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur,
tot uiterlijk 10.00 uur op de dag
zelf. Tel: 023-548 38 28. De tafel
staat gedekt voor het aantal personen waarvoor u reserveert.

Christmas
carols zingen
in Heemstede
Heemstede - Traditiegetrouw
organiseert dirigent Piet Hulsbos een mooie dag Christmas
carols zingen in de goed verwarmde, sfeervolle Oude Kerk
in Heemstede. Dit jaar is dat
op zaterdag 15 december.
Meer dan 70 carols totaal zongen de enthousiaste zangers
de afgelopen jaren op deze
scratchdag en het publiek genoot er elke keer van. Het is
een beproefd dagje zangwellness, weg van de drukke wereld, met veel vaste deelnemers uit het land.
Inschrijven kan vanaf 1 november, er komen enkele midi-files beschikbaar. De deelnemers beginnen om 10.00
uur met het instuderen van
mooie, vrolijke, ontroerende
of verstilde Christmas carols
en ieder jaar verrast de dirigent de zangers met zijn keuze. De prachtig gerenoveerde
Pauwehof is open in de pauzes. Alle carols zingen ze een
paar keer met pianobegeleiding en ’s middags met orgel.
Aanstormend orgeltalent Gijs
Boelen begeleidt hen daarbij.
Gerepeteerd wordt tot kwart
over vier. Daarna steken ze de
kaarsjes aan en gaat de kerk
open voor het publiek voor
een sfeervol concert. De aanvang van het gratis concertje
is 16.30 uur.
Opgeven is mogelijk via carolsheemstede@gmail.com
of via 023-5288742. De kosten zijn 15 euro, inclusief twee
keer koffie of thee. Op woensdag 21 november kun je tussen 11.00 en 17.00 uur de muziek komen afhalen en betalen
op Nobellaan 7 in Heemstede.

Jong talent
gezocht!
Heemstede - De winkeliersvereniging Heemstede is op zoek
naar jong talent dat op zondag
16 december durft te schitteren op een professioneel podium. Op deze dag staat het jaarlijks terugkerend Kerstevent gepland, met kerstmarktkramen,
glühwein, poffertjes, en activiteiten voor jong en oud. Het thema
van het Kerstevent dit jaar wordt
Jeugd & Creativiteit, denk aan
kerstballen schilderen, kerstukjes maken en andere activiteiten.
In dit kader zoekt de organisator Jasper de Zwart (Verfhandel
Ree) muzikale jeugd. Ben jij onder de 18 jaar en durf je te schitteren op het podium met een
song, act, dans of toneelstuk?
Meld je dan direct aan op www.
wch.nl. En wie weet word jij wel
ontdekt! Zie ook de advertentie
elders in deze krant.

Aanhouding
huisvredebreuk
Bennebroek - Zaterdagavond
hielden
politieagenten
een
25-jarige Haarlemmer aan. Hij
kreeg, op bezoek bij zijn moeder, onenigheid en weigerde de
woning te verlaten. Ook op aanzegging van de agenten de woning te verlaten ging hij niet in.
Daarop is hij aangehouden. Hij
verzette zich tegen de agenten,
daarna is hij geboeid overgebracht naar het politiebureau. Er
wordt proces-verbaal tegen hem
opgemaakt.

Aanhoudingen
bromfietsdiefstal

Heemstede - Zaterdagnacht
trok een bromfietser op de
Zandvoortselaan de aandacht
van politieagenten. Hij reed niet
alleen zonder verlichting maar
er zaten ook drie jongens op. De
bestuurder negeerde de stoptekens van de agenten. Daarop werd hij op de Heemsteedse Dreef tot stoppen gedongen.
Vervolgens vluchtte het trio nabijgelegen tuinen in. Met behulp
van een speurhond konden zij
worden aangehouden. Het bleken Haarlemmers van 17 (2x) en
18 jaar oud. De brommer waar zij
op reden bleek in Zandvoort te
zijn gestolen. Het drietal is voor
nader onderzoek ingesloten. Er
wordt proces-verbaal tegen hen
opgemaakt.

Onder invloed en
zonder rijbewijs
Heemstede - Een 39-jarige
Heemstedenaar is vorige week
dinsdagavond op de Heemsteedse Dreef op alcoholmisbruik betrapt. Hij bleek ruim
twee keer meer gedronken te
hebben als toegestaan, De auto waarin de man reed bleek niet
verzekerd te zijn en ook bleek
de man niet meer in het bezit te
zijn van een geldig rijbewijs. Het
was niet de eerste keer dat de
man werd betrapt tijdens het rijden onder invloed. De auto van
de bestuurder is in beslag genomen. De politie heeft proces-verbaal opgemaakt.

Snelheidscontrole
Heemstede - In Heemstede
werd maandag langs de Herenweg tussen 08.45 en 11.15 uur
gecontroleerd of de weggebruikers zich hielden aan de maximale snelheid van 50 kilometer
per uur. Van de ruim 1100 passanten reden 170 bestuurders te
hard. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 76 kilometer per
uur. Alle hardrijders krijgen een
bekeuring thuis gestuurd.
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Bram Roding: de nieuwe J.K. Rowling
Heemstede – De Britse auteur van de Harry Potterserie, J.K.
Rowling, schreef de eerste van haar wereldberoemde boeken
in de recordtijd van zes maanden. Ook de 21-jarige Bram Roding uit Heemstede had maar ’n half jaartje nodig om zijn 576
pagina’s tellende debuutroman te schrijven, een fantasierijk
verhaal dat zich afspeelt in een verzonnen land. Niet toevallig
liet hij zich inspireren door de wonderlijke wereld van de fameuze leerling-tovenaar.
Dat de student Media en Entertainment Management in het
bezit is van een rijke fantasie,
was geen verrassing voor hemzelf. Jarenlang was hij een fanatieke speler van online games als
Lineage 2 en een fan van de Japanse animatie. “Als ik naar een
film of een televisieserie zit te
kijken, speelt zich in mijn hoofd
vaak mijn eigen variant van het
verhaal af. Dat gaat meestal vanzelf”, vertelt hij thuis aan de huiskamertafel. “Aanvankelijk had ik
de ambitie van die verhalen films
te maken. Maar dat was in korte tijd toch niet te realiseren.
En schrijven deed ik eigenlijk al
lang, ik moest alleen wat structuur aanbrengen in de losse verhalen om er een echt boek van
te maken. Dat begon met het opdelen van het verhaal in dertien
hoofdstukken, de introductie van
de karakters en de uiteindelijke
uitwerking van het plot. En natuurlijk het bedenken van de titel: The Tale of a Garason Meister.
Het
verhaal speelt zich af In de magische wereld Laedenna. Hier leven, naast de vele bijzondere

creaturen, zes intelligente rassen. Een daarvan is de Aerans.
Reidara, een jonge Aeran, krijgt
op een dag een brief van de
hoofd Meister van de stad Garason. Meisters zijn een groep
mensen die gezamenlijk een
stad of zelfs een heel gebied beheren. In deze brief staat een uitnodiging voor hem om op proef
te komen als Meister. Reidara,
die maar al te graag weg wilt
uit zijn dorp, accepteert de uitnodiging, maar beseft niet in
wat voor avontuur hij duikt. ”
Niet alleen voltooide Bram Roding het lijvige boek in korte tijd,
hij schreef het ook nog eens in
het Engels, een taal die niet zijn
moederstaal is. “De mensen verklaarden mij voor gek dat ik daar
aan begon, maar dat was voor mij
totaal geen belemmering. Ik kijk
al sinds mijn vijfde naar series
als de Power Rangers. En door
mijn ervaringen met computerspellen, films en series heb ik
mij de taal snel eigen gemaakt.”
Ook bij uitgever Boekscout.nl viel
zijn Engelstalige verhaal direct
in de smaak. Zij gaven hem de
kans om het boek on demand uit

te geven. Zodra er een bestelling
is wordt het boek uitgeprint en
verzonden naar de koper. Daarbij blijft het niet, wat de ambitieuze Innholland student betreft.
Zijn doel is om een reeks van zes
boeken te schrijven met de in
het eerste boek geïntroduceerde
hoofdrolspelers. “Ach, misschien
komt het zelfs nog eens tot een
verfilming, net als bij Harry Potter”, mijmert hij. En we weten allemaal hoe dat sprookje verliep.
The Tale of a Garason Meister
heeft een eigen Facebookpagina (met illustraties van de auteur) en is verkrijgbaar via www.
Boekscout.nl.
Mirjam Goossens

Toneelgroep Alberdingk Thijm speelt in de Luif el
‘Kortsluiting’, een mooi en gedenkwaardig stuk
Heemstede - Toneelgroep Alberdingk Thijm speelt op zaterdag
3 en zondag 4 november in theater de Luifel het toneelstuk
‘Kortsluiting’ van schrijver Haye van der Heyden. ‘Kortsluiting’
draait om de hoofdpersoon die te kampen heeft met de beginverschijnselen van Alzheimer. Regisseur Jaap van Zelst weet
met een krachtige vierkoppige cast een prachtig en geloofwaardig toneelstuk neer te zetten.
De schrijver Haye van der Heyden schreef het stuk ‘Kortsluiting’ destijds voor zijn schoonvader, de acteur Allard van der
Scheer, ter gelegenheid van
diens 50-jarig toneeljubileum.
‘Kortsluiting’ is een tragikomedie
die opgebouwd is uit 14 scènes.
Het is het aandoenlijke verhaal
rond de scherpzinnige hoofdpersoon Victor, die geconfronteerd
wordt met de eerste verschijnselen van Alzheimer. Victor, die een
fascinatie voor taal heeft, merkt
dat zijn eigen brein spelletjes
met hem begint te spelen. “Taal
is het enige wat ik nog heb”, zegt
Victor op gegeven moment, maar
naarmate het stuk vordert, ontglipt taal op gegeven moment
ook aan zijn brein.
“Ondanks het tragische thema van Alzheimer, is Haye van
der Heyden er in geslaagd een
luchtig en realistisch toneelstuk
te schrijven”, legt regisseur Jaap
van Zelst uit. “De kracht van dit
stuk schuilt in de eenvoud en

in de enscenering van een zelfde decor dat zich afspeelt in drie
jaargetijden: de lente, de zomer
en de herfst. Daarnaast gaat het
stuk over gewone mensen, zoals jij en ik. Het stuk is organisch opgebouwd en zit vol nuances, die het publiek meeslepen in de emoties en de lotgevallen van de hoofdpersonen. Het toneelspel in combinatie met de kunstzinnige
belichting weet de juiste stemming en sfeer op te roepen, zodat het stuk oprecht en geloofwaardig overkomt en in zijn volle glorie tot zijn recht komt. Ik
houd persoonlijk heel veel van
de schrijfstijl van Haye van der
Heyden en daarom stond het regisseren en de uitvoering van dit
stuk al heel lang op mijn verlanglijstje!”
En niet ten onrechte: een hoogstaand toneelgezelschap als Alberdingk Thijm weet een stuk
als ‘Kortsluiting’ weer adembenemend en met volle overtui-

ging neer te zetten. U kunt ‘Kortsluiting’ gaan zien op zaterdagavond 3 november om 20.15 uur
of zondagmiddag 4 november
om 14.30 uur in theater de Luifel. Kaarten zijn euro 12,50 per
stuk en zijn te bestellen via email: Thijmgroep@gmail.com of
telefonisch op 06-43544556. De
kaarten zijn ook aan de zaal te
koop, let op: er kan echter niet
gepind worden.
Voor meer informatie, kijk op de
website www.alberdingk-thijm.
nl. Van harte aanbevolen!
Bart Jonker

Coole actie van
Dance2Move4life
Regio – Op vrijdag 9 november wordt het dancefeest
Dance2Move4life georganiseerd in Patronaat. Dansen
voor het goede doel, en dat tot
6.00 uur ‘s ochtends! De organisatoren hebben trouwens
een leuke actie verbonden
aan dit event: Als je een ticket
koopt b.v. via http://patronaat.
nl/9-11-2012/dance2move4life maak je kans om de Pioneer HDJ2000 K hoofdtelefoon
te winnen t.w.v. 319,- euro.
Op vertoon van je ticket op 9
november, aan de ingang van
het Patronaat krijg je een lot.
Later op de avond wordt het
winnende lot getrokken.
Naast deze coole actie is het
natuurlijk gewoon zaak om bij
dit feest te zijn!
Er is een ‘waslijst’ aan dj’s in
beide zalen en het Patronaat
Café: DJ Marcello, DJ Jean,

René Amesz, Baggi Begovic,
K-Klass, Chocolate Puma, Olav
Basoski, Benjamin Bates, Carita La Niña, Jesse Voorn, DJ Jose, Bart Stellingwerf, DJ Moog,
DJ Veering, DJ Dillan, Miguel
from Harlem & SJ Marc.
Dance4Life inspireert jongeren
wereldwijd om de verspreiding
van HIV en Aids terug te dringen. Er leven wereldwijd ruim
30 miljoen mensen met HIV en
elke dag raken meer dan 7000
mensen met HIV geïnfecteerd,
waarvan de helft jonger is dan
25 jaar. Dance4Life geeft jongeren de juiste informatie over
seks, HIV en Aids en leert hen
hoe ze zichzelf kunnen beschermen.
De opbrengst van deze avond
gaat naar de stichting Dance4Life! Kijk op de site van Patronaat voor meer info.

VEW onderuit bij Buitenveldert
Heemstede - VEW wisselt sterke voetbalwedstrijden af met
minder goede. Zaterdag was het
een mindere. Vooral verdedigend
maakte VEW fouten en verloor
hierdoor met 5-3.
Door personele problemen werd
de reserve bank van VEW onder andere bezet door 2 spelers
die al een wedstrijdje in de benen hadden. De hoop was dat de
ze voorlopig niet in actie hoefden te komen. Het eerste kwartier leek dat ook werkelijkheid te
gaan worden. VEW combineerde er op los en had veel balbezit. Door een snelle uitval van
Buitenveldert kwam VEW echter
op achterstand. VEW leek even
de weg kwijt en 10 minuten later kon Buitenveldert, door slap
ingrijpen van VEW, opnieuw de
bal achter VEW keeper Jelle de
Vries werken na een goed uitgespeelde counter. Gelukkig herpakte VEW zich hierna en na
enkele mooie aanvallen, werd
het na ruim een half uur spelen 2-1 door Michiel Dekker.

Helaas moest broer Niels Dekker kort hierna worden vervangen door Kadeem Voogd, die al
een wedstrijd had gespeeld. Buitenveldert was niet uit het veld
geslagen door deze tegentreffer en scoorde na enkele minuten opnieuw; 3-1. Via een steekpass tussen 4 VEW-spelers door
werd de spits bereikt die keurig afrondde. Zo stond de tegenstander weer op een veilige marge bij rust. Na rust leek VEW de
achterstand snel in te gaan halen. VEW zocht volop de aanval.
Dit resulteerde opnieuw in een
aansluitingstreffer. Jeroen Veltenaar rondde na een goede actie
met een prachtig schoot af. VEW
ging op zoek naar de gelijkmaker maar in een tegenaanval van
Buitenveldert viel de goal toch
aan de andere kant 4-2. Daniel
Treep werd hierna in het veld gebracht om het tij te keren. VEW
ging met 3 spitsen spelen maar
helaas had dit niet het gewenste
effect. Max Evers kwam er nog in
voor de moegestreden Paul van
Marsbergen. Maar helaas viel
kort daarna toch de 5-2, wat tevens de eindstand werd. Volgende week speelt VEW opnieuw uit
tegen De Meer.
VEW 2 speelde verdienstelijk gelijk tegen Zandvoort en het derde van VEW moest genoegen
nemen met een onfortuinlijk 2-3
verlies. Aanstaande vrijdag is
de algemene ledenvergadering
van VEW in het clubhuis aan de
Sportparklaan 10. De aanvang
is om 20.00 uur. Ieder lid van de
vereniging VEW is van hartelijk
welkom. Wilt u volgend seizoen
ook bij de ALV aanwezig zijn?
Meldt u dan aan als voetballend
lid! Zeker in de jeugd zijn nog
voldoende plekken beschikbaar.
Ga naar de site www.vewheemstede.nl voor meer informatie.
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Dichtstorten

Dichtstorten special

Dichter legt aan bij... Mandy Schoorl
Heemstede - In het welbekende, onderhand literaire café ´De
Eerste Aanleg´, had Bart Jonker onlangs een ontmoeting met
de Zandvoortse dichteres Mandy Schoorl. Zij publiceerde
in 2010 haar bundel ‘Egoblosjes’ en is tevens deelneemster
aan dichterskring ‘De Nieuwe Egelantier’. Een verslag van een
hartverwarmend poëtisch onderonsje.

Hoe is poëzie in je leven gekomen?
“Poëzie is voor mij stille euforie
in woorden uitgedrukt. Dit is ook
de kern van mijn bundel ‘Egoblosjes’. Dichten is verwerken
van emoties, doordat je in het leven ook wel de bodem van de
put te zien krijgt. Hierdoor leer je
de schoonheid van kleine dingen
te zien en te waarderen. Poëzie is
de kunst van het observeren en
het koesteren van deze schoonheid. Een bepaald plaatje observeren is voor mij poëzie. Dat
beeld, deze foto, geef ik weer in
mijn gedichten. Dichten is naar
jezelf teruggaan, een uitlaatklep.
Poëzie kan immers een blij gevoel creëren, vertederen of ontroeren. En wat ik mooi vind wil
ik graag op deze manier delen en overbrengen op mensen.
Daarbij vind ik symboliek in gedichten ook belangrijk. Poëzie
leent zich daar bij uitstek uitstekend voor.”

Het observeren past dus ook
goed bij je andere liefhebberij, de
fotografie.
“Klopt”, lacht Mandy. “Foto’s zijn
voor mij de bouwstenen van een
memorabele herinnering. Observeren is dus voor mij tweeledig
en goed weer te geven in woord
en beeld. Ik observeer 98 procent van mijn tijd op een empathische manier.”
Observeren op een empathische
manier, kun je dit toelichten?
“Zoals het observeren van kinderen”, vervolgt Mandy, “Kinderen blijven je verwonderen, ze
zijn de puurheid van de ‘verwondering’. En daarom zo’n prachtig
onderwerp voor de poëzie. Mijn
man en ik zijn zelf opvoedouders voor pleegkinderen van de
stichting Bascule: een psychiatrisch academisch centrum voor
kinder- en jeugdpsychiatrie. Het
gaat hier om verschillende kinderen die getraumatiseerd zijn

in de leeftijd van 3 tot en met 7
jaar. Allen getekend door hun
eigen treurige verhaal. Ik zie het
als een roeping om deze kinderen weer stabiliteit en positiviteit te geven. Dit vergt veel geduld en wederom observatie
voor de kleine dingen in het leven. Die kleine dingen kunnen
nu net de gelukzaligheden voor
een kind zijn. Je ziet zo’n kind
weer groeien en daar geniet ik
van. De mooiste beloning is dat
je zo’n kind weer een doel en inzicht geeft zodat het zijn of haar
leven weer op de rit krijgt.”

Wat zou je nog willen doen als
dichteres?
“Ik zou mijn tweede bundel
graag op Italiaanse bodem willen uitwerken: ik reis graag: ik
ben een reiziger: zowel op papier als binnen het leven. Ik vind
Italië een prachtig spriritueel
land. Spiritualiteit staat ook voor
luisteren, zien en voelen. Ik denk
dat je ook moet luisteren naar
je gevoel, ook al kan dit leiden
tot piekeren. Piekeren is voor mij
het proces van een keuze maken. Dit kan ook verdriet tot uiting brengen, maar het maakt je
wel sterker.”

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.
Foto´s kunnen niet worden
geplaatst.

Ah, dan hebben we als dichters
dus een gemeenschappelijke liefde: Italië! Dank je wel voor dit gesprek en succes met al je activiteiten!
“Graag gedaan!”
De bundel ‘Egoblosjes’ (ISBN
nr. 9789051797411) is uitgegeven door uitgeverij Gopher B.V.,
kost euro 17,50 (exclusief verzendkosten) en is te bestellen
in de boekhandel of op internet:
www.gopher.nl.
Mandy Schoorl heeft ook een
eigen website waarop u alle informatie kunt vinden over haar
dicht- en fotografieactiviteiten:
www.mandyschoorl.nl.
Bart Jonker

Literaire salon rondom de Kerklaan
Heemstede – Afgelopen zondag werd de Literaire salon georganiseerd door Boekhandel Blokker. Op gewone ‘huisadresssen’ vertelde een aantal
auteurs over hun werk. Belangstellenden konden de ‘salons’
meemaken en vragen stellen.
Gerbrand Bakker
Kennismaken met schrijvers zomaar in zes huiskamers in de
Kerklaan en omgeving kon zondagmiddag tijdens een literaire
salon van Boekhandel Blokker.
Gerbrand Bakker besprak zijn
boek Boven is het stil, een mooie
verstilde roman. Een hovenier die
kan schrijven waar het niet om
gaat. Het zit er niet wát er verteld wordt, maar hóe het verteld
wordt en vooral in dat wat níet
gezegd wordt, maar woordloos
oprijst achter het verhaal. Bakker
toont zich een absolute meester
daarin. Veel vragen van de gasten in de Oude Posthuisstraat
kon hij gemakkelijk beantwoorden, de vraag waarom schrijft u

zo, was een wat moeilijke vraag.
“Ik schrijf zo ik schrijf”.

gemopper in het boek, maar ook
dat heeft een functie.

Lilian Blom
Lilian Blom had een heel ander
verhaal in de Burgemeester van
Lennepweg. Over haar nieuwste
boek Slagschaduw, een deels
autobiografisch verhaal van een
94 jarige moeder in een verpleeghuis, die sinds de oorlog
een geheim met zich meedraagt.
Zij heeft haar mannetje gestaan
in de oorlog. Ze vertelt het vanuit de pen van Lilian, die uit een
blik documenten een stuk geschiedenis vindt waarover na de
oorlog nooit meer werd gesproken. Of het moest gaan om eten,
nog altijd een beladen thema
voor mensen die de Hongerwinter beleefden. Ze heeft de namen van haar zusters veranderd.
Deels autobiografisch deels fictie. Ze was uiteraard niet bij de
bevalling van haar eerste zus,
maar beschrijft hoe het gebeurde. Ook hier een levendige discussie, met name over het vele

Marieke van der Pol
Marieke van der Pol had al een
succesvolle carrière als actrice
en scenarist, de Tweeling en Bride Flight toen ze begon aan het
schrijven van romans. Bruidsvlucht is een bestseller geworden in meerdere landen, Voetlicht, haar nieuwste roman,
schetst het leven van een jonge vrouw die hardnekkige pogingen doet haar leven vorm te
geven. Marieke blikt terug naar
de jaren 70, de Amsterdamse toneelschool en haar bezoeken aan Israël. Hoe heilige huisjes werden omgeschopt, carrière
maken was ‘not done’. Op de toneelschool moest ze op het grote podium, ten overstaan van de
hele klas, tien minuten lachen.
Hoe lang duren twee minuten en
dan moet je er nog acht! Wat doe
je dan op toneel. Hoe doe je examen als een nieuwe Amerikaanse regisseur je doet beseffen dat

Klikmoment
Ineens staat het beeld stil
een klikmoment
wat mijn gedachte
als mooi heeft gefilterd

Herfstlied
Een ontsnapte zonnestraal
tovert goudgele bladeren
argeloos verdwaald
tussen ontblote takjes
beschermd door wuivend
duingras
een gevlamde vlinder
dwarrelt
als een zuchtje wind
langs mijn neus.

Pleegkindjes
Pleegkindjes teer
gebroken en klein
ongeschonden
horen ze te zijn.
Geen vervanging
een eigen individu
ieder gewapend
met puntige paraplu.
Doortastend
om bevestiging vragend
vertederend
en enthousiast tegelijk.

je in die drie jaar nooit hebt leren acteren. Geen techniek, niks.
Toch heeft ze veel geleerd van
die minuten lachen en veel improviseren. Haar carrière in TV
stukken. Ze ging dramaschrijven
voor film en TV met veel succes.
Ze was echt verkocht, dat wil ik
doen! Heerlijk om in Los Angeles
op de rode loper in het 4 meter
lang te showen.
Heerlijke verhalen op de zondagmiddag in de omgeving van
de Kerklaan, verzorgd en ingeleid door de altijd actieve Boekhandel Blokker van de Binnenweg.
Ton van den Brink

Maar soms
soms dan is het anders
vuur spuwen als een draak
vechten tegen omstanders.
Longen uit de
lijfjes schreeuwen
en volkomen
hulpeloos ondersneeuwen.
Een masker op
een torenhoge muur
het is een schild
hunkerend naar structuur.
Jij, die het beste
met ze voorheeft
wordt verpletterd
door wrang geblaf.
En dan ineens
twee armpjes stevig
om je nek
‘ik vind je lief’
wordt er gefluisterd
leed verbleekt
en brengt stilletjes
even terug naar af.
Mandy Schoorl,
uit de bundel
‘Egoblosjes’
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KUNSTLIJN HEEMSTEDE

Zaterdag 3 en zondag 4 november, 11-17 uur.

Duizenden lijntjes rood op geel
Ger en Fernande Daniëls, beiden
50 jaar kunstenaar, samen 100
jaar. Ger Daniëls, leerling van Albert Loots en Kees Verweij 19601961. Docent op De koninklijke
academie voor Kunst en vormgeving in Den Bosch van 1972 en
1982 en vele jaren bij de volksuniversiteit te Haarlem. Geeft
nog steeds les o.a. op het atelier
samen met Fernande. Op dit moment maakt Ger een Serie aquarellen, bestaande uit duizenden
lijntjes in rood op geel Geïnspireerd op Vincent van Gogh. Ger
is een veelzijdig Kunstenaar, hij
werkt zowel Vrij als documentair. Het gaat om volkenkundige aquareltekeningen. In 1989
Kwam het boek ‘Folk Jewelry of

the World’ uit in vier talen, Engels, Duits, Frans en Nederlands.
Er zijn nog tekeningen uit de omvangrijke serie verkrijgbaar. Het
museum voor volkenkunde te
Leiden bezit circa 50 tekeningen,
vooral over het Turkmeense volk
in centraal Azië. Ander Werk is
een grote serie tulpen, korenvelden, besneeuwde bomen en andere landschappen. De werken
kunnen gehuurd worden tegen
10% van de Verkoopprijs met
volledig kooptegoed. Voor informatie over lessen, neem contact
op: tel. 023-5286336. Website:
www.danielslaas.nl. Postadres:
Dr.Schaepmanlaan 27, 2104 VA
Heemstede. Atelier: Voorweg
49A, 2103 SR Heemstede.

Ven in Drenthe, olieverf 100 bij
150 cm.

Aardkleuren, ritme en ordening
De schilderijen van José van
Waarde zijn geïnspireerd door
het landschap.
Vooral de bomen en regelmatig
de spiegeling van deze vormen
in het water boeien haar.
Belangrijk vindt zij naast de gelaagde verfhuid in haar werk dat
ook de transparantie blijft.
Haar schilderijen in aardkleuren balanceren vaak op de grens
tussen figuratie en abstractie,
waardoor ook ritme en ordening
ontstaan.
Dit jaar is zij tijdens de Kunstlijn te gast bij Ateliers 195-197

in de prachtige sfeervolle ruimtes van Willemijn Faber en Jack
Prins aan de Glipperdreef.
www.josevanwaarde.nl.

Uniek werk, verbonden met Haarlem
Tijdens de Haarlemse Kunstlijn
laat edelsmid Rosita van Wingerden-Haarsma sieraden en objecten zien, waarin het Spaarne, Frans Hals en Laurens Jansz
Coster, naast Droste, Haarlemmer Olie en Jopenbier op karakteristieke wijze een rol spelen.
Deze elementen komen bijvoorbeeld op subtiele wijze terug in

Daarnaast is er tijdens de kunstlijndagen ruimtelijk werk van
haar te zien in de Nieuwe Vide
in Haarlem.

“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 binnenste 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 vinden 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 mijngevoel leidt de beitel. Zo wordt
mijn sculptuur geboren.
Maria de Jong.”
Zij exposeert tijdens Kunstlijn in
Casca de Luifel.

Jacintha Reijnders exposeert
haar schilderijen en ruimtelijke
werk komend weekend in een
aparte zaal bij de Luifel aan de
Herenweg 96. Een mooie plek
vindt Jacintha die erg blij is dat
CASCA deze locatie dit jaar – en
hopelijk ook de volgende jaren –
ter beschikking stelt aan kunstlijndeelnemers uit Heemstede.

Grote

Krachtig grafisch beeld
Connie Vlasveld maakt naast het
etsen in haar beeldend werk ook
gebruik van de linodruk techniek, waarbij er sprake is van
een sterk licht-donker contrast,
waardoor er een krachtig grafisch beeld ontstaat. Met haar
werk in het raadhuis van Heemstede wil zij aandacht vragen
voor de door overbevissing bedreigde makreelsoort.

Mariah de Jong
in de Luifel

Tekenen, schilderen, kleur-en
vormgeven aan ideeën en gevoelens, altijd is Sytske van Gilse er mee bezig. Na haar einddiploma van de Rietveldacademie
in Amsterdam heeft ze veel geexposeerd, geïllustreerd en opdrachten uitgevoerd. Het heeft
haar een brede basis gegeven
van waaruit zij vrij kan werken in
verschillende technieken. Steeds
ontdekt Sytske weer nieuwe mogelijkheden. Gefascineerd door
beweging, van mensen, dieren en getijden. Dagelijkse tekeningen vormen de basis voor
haar werk. Daarnaast werkt zij
graag in opdracht en staat open
voor de ideeën van opdrachtgevers. Ze vind het geweldig dat
haar ontwerp ‘De Vier Seizoenenbank’ deze herfst wordt geplaatst op de Binnenweg tegenover de Hema. Tijdens de Kunstlijn exposeert Sytske in de bovenzaal van De Hoofdwacht,
Grote Markt 17 te Haarlem.
www.sytskevangilse.com.

Thema op het lijf geschreven

een alternatieve ambtsketen, in
medaillons met de Droste-verpleegster en in objecten van zilver, goud of andere materialen.
Uniek werk dat door deze herkenbare symbolen onmiskenbaar verbonden is met Haarlem.
Te zien: Hoofdwacht,
Markt 17, Haarlem.

‘Amsterdams wild’

Natuur, vegetatie,
bloei en verval
Het werk van Francis van der
Meer hangt in het Raadhuis van
Heemstede, in de Merletzaal, tijdens de Kunstlijn.
Onderwerpen die Francis boeien
zijn de natuur, vegetatie, bloei,
en verval. Francis werkt voornamelijk met acryl op doek en
zwartwit tekeningen.

“Dansen op de vulkaan”, het
Kunstlijn-thema dit jaar is Jacintha echt op het lijf geschreven. Haar schilderijen tonen een
wankel evenwicht tussen verwoestende landschappen en
ontluikende poezie. Daarnaast
toont Jacintha haar spiraalvormige creaties, bijzondere objecten
qua vorm, kleur en structuur. Het
resultaat van een zoektocht naar
harmonie en evenwicht, licht zij
toe. En voor Jacintha met haar
fascinatie voor oudheden zeker ook een zoektocht naar oorsprong en vergankelijkheid. Over
het resultaat vertelt Jacintha: “Ik

hoop dat ik de mensen hiermee
kan raken, dat ik ze hiermee kan
verrassen.”
De werken kan men tijdens het
komende weekend niet alleen bij
CASCA maar ook in de Vishal in
Haarlem bewonderen.
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Kunstlijnexposanten in Heemstede
Bezoek in het spoor van de wandel/fietstocht de ateliers en expositieplekken van deze 24 kunstenaars!
Francis van
der Meer
- Merletzaal
Raadhuis:
schilderijen
over de natuur
in bloei en verval en oostindische inkttekeningen

Charles
Koopmans
Raadhuis: vanwege kunstcontemplatie
helaas afwezig
met de z.g.
verstehende
methode in de
kunstlijnroute

HenkClaire
Loeffen
- Lorentzlaan 53:
toont
collages, tekeningen en kleurrijke schilderijen met o.m. geabstraheerde landschappen

Albert
Rollich
- CASCA/
de Luifel
Herenweg
96: toont
ruimte in
land en steden in zijn schilderijen

Maria
de Jong
- de Luifel Herenweg
96: laat
met haar
lyrisch abstracte sculpturen het poetische
van steen zien

Jacintha
Reijnders
- de Luifel
Herenweg
96: toont
naast de
materiewerken verfijnde
zeezichten
en haar bijzondere objecten

Vera
Bruggeman
- de Luifel
Herenweg
96: toont
in de Cultuurtempel en het Figeetheater in de Waarderpolder
beeldgedichten

Griet
Halbertsma de Luifel Herenweg 96: toont in
de Cultuurtempel aan de Ged.
Oude gracht 88Haarlem haar
lyrisch abstracte
schilderijen

An
Luthart
- CASCA/
de Luifel
- Herenweg 96:
toont in de hal haar monumentale verstilde landschappen in
olieverf

Mette
van der
Ven
- de Luifel
: sieraden
van keramiek en
rubber, speelse verwerking van
materialen en kleuren in verrassende ontwerpen

Vera de
Backker
- Blekersvaartweg 20:
dierenschilderijen, abstract werk en portretten
in haar eigen handschrift in
intense kleuren

Jur Fortuin
- Het Kunstbedrijf Raadhuisstraat
56: maakt
meubelobjecten en unieke
mozaiekobjecten uit tegels
en gevonden voorwerpen

Ellen Wolff
- Frans
Lisztlaan
27: toont in
haar atelier
aan de
Bronsteevijver nieuwe beelden en bustes
van o.m. Hella Haase en Harry
Mulisch

Fernande
Daniels
- Voorweg 49a:
kleurrijke
schilderijen van bekende jazz musici
uit de jaren zestig en herinneringen aan haar caraibisch
verleden

Ger Daniels
- Voorweg
49a: schilderijen van
landschappen en
bloemen/korenvelden en serie
aquarellen van zwanen, tulpen
en rotskusten

Henk
Koelemeijer
- Voorweg
49b: kleurrijke schilderijen en
fantasierijke
objecten in de bekende Cobra
stijl vol ritme en dynamiek

Jose van
Waarde
- Glipperdreef
195-197
toont
schilderijen geinspireerd door het landschap: bomen, water, spiegeling vol ritme en ordening

Jack Prins
- Glipperdreef 195197: muurbeelden
waarbinnen
gebogen
lijnen, vormen en uitstekels in een geordende chaos alle ruimte krijgen

Gonny
Nierman
- Oude Meelfabriek
Glipperweg 94:
het menselijk
lichaam staat
centraal in haar
beelden vol
emotie en beweging

Jacqueline
Emmens
- Oude
Meelfabriek
Glipperweg
94: portretten en
stadgezichten in de
sneeuw van de afgelopen 5 jaar

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

Connie Vlasveld
- Raadhuis en Nieuwe Vide
Minckelersweg 6 Haarlem toont
zorg om overbevissing en bedreigde visstand

Rosita van
WingerdenHaarsma - de
Hoofdwacht
Grote Markt 17
Haarlem: toont
“Haarlemse” sieraden zoals de
Droste verpleegster in medaillon

Sytske
van Gilse
- De Hoofdwacht Grote
Markt 17
Haarlem:
droge naald
etsen gebaseerd op de geschiedenis van
het historische pand
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Welkom in het nieuwe atelier van Ellen Wolff

Werk Vera Bruggeman op drie locaties
De beeldgedichten van Vera
Bruggeman gaan over vrijheid,
liefde en passie en nodigen uit
tot eigen interpretaties.
Tijdens de Kunstlijn 2012 worden de beeldgedichten die op
de Gedempte Oude Gracht hangen vergezeld van gedichten van
Dichter Gerard Beentjes www.
deliterairewerkplaats.nl.
Tijdens de Kunstlijn 2012 kunt
op haar werk op 3 verschillende
plekken komen bezichtigen.
1. In Casca de Luifel in Heemstede.

2. In het Figee theater in de
Waarderpolder, waar zij samen
met Piet van Steenis op gitaar
en Fred Leeflang op Sax op zaterdag 3 november van 17-18 uur
zal optreden (jazz).
3. In de oude bovenkamers bij
Van Duivenboden op de Gedempte Oude Gracht 88 in Haarlem, waar op zondag 4 november dichter Gerard Beentjes een
voordracht uit eigen werk zal
houden.
www.verart.nl.

Werk op film uit verschillende perioden
Guusje Hamelynck heeft haar
atelier aan de Valkenburgerlaan 8 en is 25 jaar beeldhouwer. Haar werk heeft een eigen
gestyleerde styl, 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 het bij de bronsgieter
wordt gegoten heeft zij een DVD
laten maken, waarop u het hele gietproces kunt volgen. Zij wil
u graag werk laten zien uit verschillende perioden. Ook zijn er
sieraden te zien uit die jaren.
www.guusjehamelynck.nl.

All that jazz…

Lijfelijke beelden
“Mijn eerste beeldhouwwerk
was een hand. En nu na een
aantal omwegen, ben ik weer terug bij het lijf. Portretten, delen
daarvan, torso’s. Het menselijk
lichaam blijkt een onuitputtelijke
bron van inspiratie. Wat gebleven is, is de motivatie om in ‘dode materialen’ als steen en hout,
beweging te brengen. Ze een
nieuw leven te geven. Het mooiste vind ik als mensen die beweging, de daarin gelegde emotie,
herkennen.
Elke laatste vrijdag van de
maand kunt u mij aan het werk
zien, of het resultaat daarvan,
in de Oude Meelfabriek op de
Glipperweg 94 in Heemstede.
Ook de andere kunstenaars in
de Meelfabriek stellen dan hun
ateliers open.
Lesgeven vergt steeds meer van
mijn tijd. Om u ook daarvan een
indruk te geven, zullen tijdens
de Kunstlijn 2012 een aantal
leerlingen in mijn atelier aan het
werk zijn.”

Ger en Fernande Daniëls, beiden 50 jaar kunstenaar, samen 100 jaar. Fernande Daniëls-Laas toont vooral jazz-schilderijen maar ook klassieke violisten in acryl. Twee jaar geleden
was haar expositie over jazzmusici in de vernieuwde raadszaal
van Heemstede. De laatste expositie over jazz was in juni in het
concertgebouw te Hoofddorp.
Tijdens haar twintigjarig verblijf
in Grenada, West Indies, verkocht zij werk aan toeristen en
ambassadeurs uit alle winststreken. Ook in New York en Ottawa, Canada, waar zij op de televisie door de gouverneur en de
burgemeester werd ontvangen.
De laatste tijd is het figuratieve
terug in haar werk. De nieuwste
thema’s in haar schilderijen zijn,
naast jazz, vogels van Papoea
Nieuw Guinea, herten en opnieuw abstract werk: kleurexplo-

Het echtpaar Ger en Fernande
(op hun website).
sies. De schilderijen zijn te koop
voor 900 euro. Maakt u gebruik
van de huurregeling, dan betaalt
u 10 % van de verkoopprijs, bijvoorbeeld 90 euro per jaar, met
volledig kooptegoed. Haar atelier is op de Voorweg 49A te
Heemstede. Tel 023-5286336,
www.danielslaas.nl. Fernande en
Ger geven ook les op hun atelier op donderdag en vrijdag. Het
is geen cursus, maar een open
atelier waarin met verscheidene
technieken gewerkt wordt.

Tevreden met de plek die ze is toebedeeld
De (muur)beelden van Jack
Prins zijn als het ware een ‘magnetisch veld’ waarbinnen allerlei
ogenschijnlijk losse gebogen lijnen, diverse vormen en uitsteeksels alle ruimte krijgen. Juist
die ‘geordende chaos’ geeft het
werk iets optimistisch, iets blijmoedigs. Alsof de lijnen en vormen tevreden zijn met de plek
die ze is toebedeeld na een lang
van zoeken en aftasten. Het werk
van Jack Prins kunt u bekijken in

Zaterdag 3 en zondag 4 november, 11-17 uur.

het atelier aan de Glipperdreef
195-197.

“Mijn nieuwe atelier aan de
brug van de Bronsteevijver staat
open tijdens de Kunstlijn. Daar
staan een aantal beelden zoals
‘De Buste van Hella Haasse ‘ in
brons. Deze Buste komt in november 2012 bij de vaste collectie van het Letterkundig Museum
in Den Haag. De ‘Buste van Harry Mulisch’. De Gemeente Haarlem heeft mij benaderd voor de
selectie procedure. De “Engel
van Breda ‘ afgelopen maanden
heb ik geëxposeerd in de Rechtbank van Breda en in de Grote
Kerk van Breda. De Rechtbank
heeft het beeld aangekocht voor
de vaste collectie. Verder exposeer ik in de Vishal in Haarlem en
in het Raadhuis van Heemstede.
Het ‘Wapenschild met Merlettes’
hangt aan de wand in het Raadhuis van Heemstede,naast de kamer van de burgemeester, met
de Merlet Trofee. In de tuin van
het Oude Slot staat de ‘Buste
van Adriaan Pauw‘, aangekocht

door de Vereniging Oud Heemstede Bennebroek. Bij Hockeyclub Rood Wit staat ‘Centima’
een hockeyspeelster in brons en
verder vindt u werk van haar, ‘De
Balans’ bij de Heemsteedse apotheek en ‘Het Evenwicht’ bij de
Cruquius.

Kunstlijn in Het Kunstbedrijf
In Het Kunstbedrijf aan de Raadhuisstraat exposeren tijdens de
Kunstlijn 9 kunstenaars met zeer
divers werk: deelnemers aan de
expositie zijn Hennie Beenders,
Astrid v Domselaar, Maria v Os,
Willy IJpenburg, Carlos Casas,
Nicoline v Dalen, Luna Meis, Pia
Boersen en Machiel Eppenga.
Op zondag 4 november (15.00
uur) zal er een veiling zijn met
een werk van Carlos Casas voor
KIKA. De ‘Kunstlijnexpositie’ is
van 31 oktober t/m 24 november. De galerie is open tijdens
het Kustlijnweekend: zaterdag 3
november & zondag 4 november
11.30 -17.30 uur. Voor meer info
over de expositie en andere ac-

tiviteiten die in de galerie plaats
vinden zie www.hetkunstbedrijf.
nl. Tel. 023-5474499.

Mette van der Ven: Verrassende sieraden
Mette van der Ven exposeert in
Casca - de Luifel haar collectie
sieraden. Zij is een ontluikend
talent.
Een ernstig verkeersongeluk
twee jaar geleden leidde tot een
revalidatieperiode, waarin zij
haar creatieve vermogens (her)
ontdekte. Sindsdien experimenteert zij met een grote diversiteit
aan kunstzinnige technieken.
De vele enthousiaste reacties op
haar zelfgemaakte sieraden hebben haar ertoe gebracht om deze te exposeren en te gaan verkopen. Mette verwerkt op speelse wijze materialen als rubber,
schelpen en keramiek in haar
sieraden. Haar gevoel voor kleur
en vorm leidt tot verrassende
ontwerpen..

Dit voorjaar exposeerde zij in
Ruimte de Garage in Haarlem
met een grote diversiteit aan
werk. Tijdens de Kunstlijn worden halssieraden, oorbellen,
armbanden en broches tentoongesteld.

31 oktober 2012
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Zaterdag 3 en zondag 4 november, 11-17 uur.

Zoeken naar ruimte

Henk Koelemeijer met bijzondere kunst van staal
Henk Koelemeijer heeft zeker geen hart van staal, maar
van goud. Immers, de kunst
die hij maakte voor een ziekenhuis, scholen en goede doelen
spreekt voor zich. Met zijn fleurige en toegankelijke Cobra-kunst
weet hij vele harten te winnen.
Maar Henk heeft andere talenten ook. Zo maakte hij onlangs
een bijzonder werk van staal,
een ‘ode aan de vrouw’. Meer zal
hij vertellen tijdens het Kunstlijn-

weekend waar Henk uiteraard
niet mag ontbreken als inmiddels vrij bekende Heemsteedse
kunstenaar. In zijn atelier aan de
Voorweg 49b ontvangt hij eenieder graag die rustig wil rondkijken of met Henk het gesprek
aan wil. Wie weet over ‘de ode
aan de vrouw’, immers in de
kunstwereld een geliefd onderwerp. Tussen 11.00 en 17.00 uur
bent u van harte welkom. Wie
het bijzondere werk van staal wil

bewonderen moet echt even een
kijkje nemen, het is de moeite
zeker waard! Info: 06-51337289.

Charles Koopmans
Uno Momento

Griet Halbertsma
Tussen Lyriek en Abstractie
Werk van Griet Halbertsma is tijdens de Kunstlijn te zien in Casca-De Luifel in Heemstede, in De
Cultuurtempel Haarlem en in De
Waag.
In haar manier van werken is er
geen vooropgezet plan of idee.
Kleuren worden intuïtief tegen elkaar of over elkaar aangebracht. Het is het creëren van
een chaos en op een gegeven
moment dàt doen, waar het werk
haar toe aanzet. Die actie vertaalt zich vaak in een lijnenspel.
Direct uit de tube of flacon worden de lijnen ingekerfd in de nog
zachte verf of komen er in reliëf
bovenop te liggen. Dit herhaalt
zich totdat er een beeld ontstaat

waarvan ze de ‘klank’ herkent.
Die herkenning voelt als thuiskomen, een gevoel dieper in zichzelf te zinken. Ze hoopt dat het
bekijken van haar schilderijen
een soortgelijke ervaring bij het
publiek oproept.
Voor meer informatie zie:
www.griethalbertsma.nl.

Dansen op de vulkaan
Henk-Claire Loeffen, atelier Lorentzlaan 53 te Heemstede (Geleerdenwijk) doet voor de vierde keer mee aan Kunstlijn. Zijn
ruime atelier is op zaterdag 3 en
zondag 4 november opengesteld
van 11.00 tot 17.00 uur; daaraan
gekoppeld is er een huisexpositie. Parkeergelegenheid voor auto en fiets is ruimschoots aanwezig en iedereen is van harte welkom!
Natuurlijk zijn er weer nieuwe
collages; het materiaal daarvoor
bestaat geheel uit “eigen werk”
veelal studies uit de academietijd, die geknipt en gescheurd
worden geplakt op MDF-panelen en tot slot worden afgewerkt
met satijnglansvernis met UV-filter, zodat ze hun kleur behouden. Vaak zijn het geabstraheerde dorps- of landschapstaferelen of speelse composities.
Ook is er een serie erotische,
soms wat bizarre pentekeningen
uit de 70er jaren. Van elke prent
zijn slechts 5 afdrukken gemaakt
op zuurvrij papier die vervolgens
zijn ingelijst (maat 30x40 cm).
Nieuwe schilderijen, in verschillende stijlen, maar altijd in de

voor hem zo kenmerkende warme kleuren, vindt u in zijn atelier: ruimtelijk abstract werk zoals ‘de vliegeraars-2’ (zie afbeelding op de advertentiepagina in
dit blad), strak werk met ‘n knipoog naar ‘de Stijl’ en als buitenbeentje het wat karikaturale olieverf-schilderij ‘blind date’.
Het hierbij afgebeelde ‘dansen op de vulkaan’ hangt in de
Waag/Haarlem.
Alle werken met beschrijving zijn
ook te vinden op zijn website
www.claire-loeffen.nl.

Is het een gevecht tussen het
object trouvé dat uit de lucht
LIJKT komen te vallen of delibererend je verstand laten werken.
Wonderbaarlijk dat je als mens
zo kan worstelen. Het moment
van niet meer aankomen is zeer
bepalend, maar dat begrijp je
pas als je vanuit de werking van
de procedure de VERSTEHENDE methode toepast, al is het alleen maar om er achter te komen
waarom dit, en niet iets anders.

Kleurig, het
handschrift van Vera

Charles Koopmans virtueel aanwezig tussen de aboriginals en
Galerie UNO MOMENTO.

Vera de Backker heeft open
atelier aan de Blekersvaartweg 20 in Heemstede tijdens de
Kunstlijn. Ze maakt o.a. dierenschilderijen, abstract werk, engelenschilderijen en portretten.
Naast haar schilderijen zijn ook
de illustraties te bewonderen en
de prentenboeken zijn te koop.
Dit keer twee nieuwe dierenboeken, zeer kleurige boeken omdat de boeken over de bij en de

roodborst gaan, fleurige beestjes die zich tussen de bloemen
begeven! Dat kleurige is de rode draad in het werk, het handschrift van Vera.
Nieuw zijn ook de portretten die
ze heeft geschilderd in lichte,
heldere kleuren.
Deze maakt ze ook in opdracht.
Het atelier is open op 3 en 4 november van 12.00 tot 17.00 uur,
van harte welkom!

Rust en betovering in de natuur
Beeldend Kunstenaar An Luthart
maakt landschapschilderijen in
een realitistische stijl in olieverf.
Met de fiets en camera verkent
ze Nederlandse natuurgebieden
op zoek naar de stilte.
Vervolgens maakt zij hier van
prachtige olieverfschilderijen en
geeft op een hele subtiele wijze haar
fantasie de ruimte, voegt iets
toe of laat wat weg en geeft elk
schilderij iets mysterieus.
Het gaat haar om de sfeer, rust
en de betovering die zij ervaart in
de natuur omhaar heen.
Stille meertjes, bosgezichten,
verlaten heidevelden, pure vennetjes en beekjes weet ze
weergaloos op het doek vast te
leggen.
Erkenning van haar werk kreeg

An op de grote Nederlandse
kunstbeurzen oa. De ITAF
Open Art Fair in laren en andere
beurzen. Verder exposeet ze regelmatig door heel Nederland.
Ook geeft ze les op haar atelier
de Kunstflat. Haar werk is te bewonderen Bij CASCA
Herenweg 96 Te Heemstede.
www.anluthart.nl DE KUNSTFLAT. Jan Wiegmanlaan 14
Heemstede.

Albert Röllich heeft tijdens de
Kunstlijn Heemstede/Haarlem
op zaterdag 3 november
en
zondag 4 november een expositie. Hij toont een overzicht van
zijn schilderijen in Casca de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Het werk laat verschillende onderwerpen zien met als rode
draad ‘zoeken naar ruimte’.
Of het nu gaat om het licht of de
eenzaamheid van de Terschellingse Wierschuur, een steeds
terugkerend thema is de ruimte.
Ook in de emotie van de mens
zoekt hij die ruimte.
Hij noemt de schilderijen abstract realistisch. Ze komen
voort uit zijn innerlijke waarneming, zijn denken en zijn emoties. Op beide dagen is de kunstenaar aanwezig.
Expositie op zaterdag 3 en zondag 4 november. U bent welkom
van 11.00 tot 17.00 uur. Adres:
Herenweg 96, Heemstede.

Stadsgezichten
in de sneeuw
Jacqueline Emmens geeft al jaren schilderles in Heemstede en
omstreken.
Daarnaast schildert zij portretten in opdracht en in haar vrije
werk,waar zij regelmatig mee
exposeert,schildert zij o.a. stadsgezichten.
Momenteel schildert zij stadsgezichten in de sneeuw.
U kunt haar werk van de afgelopen 5 jaar en wat zij nu maakt
bekijken in ‘de Oudemeelfabriek’,
Glipperweg 94 te Heemstede.
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Cheque voor
Zorgboerderij Zebra Zorg
Regio - Medewerkers van de regio Noord West van ABN AMRO hebben op zondag 30 september meegedaan aan de Zilveren Kruis Achmea loop in Haarlem.
Op de Grote Markt in Haarlem startten op die dag 675 bankmedewerkers op de 5, 10 of 21 kilometer, nadat ze zich in de maanden daarvoor grondig hadden voorbereid. Die voorbereiding betrof niet alleen de fysieke kant van de loop, maar vooral ook het
doel: geld binnenhalen voor een keur van goede doelen.
In totaal werd 50.000 euro bij elkaar gelopen. Op bijgaande foto overhandigt kantoordirecteur ABN AMRO Heemstede Wayne de Vries een cheque ter waarde van 1.250 euro aan Linda
Schreuder, begeleidster bij Zorgboerderij Zebra Zorg, een van
de gekozen goede doelen. Stichting Zebra Zorg heeft een zorgboerderij in Vogelenzang en biedt begeleiding aan kinderen en
jongeren met een beperking.

Ski-onderhoud bij Johan van Son
Cruquius – Veilig skiën begint
met goed onderhouden materiaal. Schoenen, bindingen en
ski`s moeten in topconditie zijn,
net als het baasje. Johan van
Son aan de Oude Kruisweg 168
in Cruquius weet er alles van.
Hij was jarenlang bij Bert Koning Buitensport aan de Jan van
Goyenstraat een begrip geweest
in Heemstede als het ging om
het slijpen, waxen en afstellen
van uw ski’s. Daar kocht Heemstede en omgeving de skiuitrusting en Johan verzorgde het materiaal. Die service zet hij door in
Cruquius bij Ski-Service Johan
van SON. In zijn werkplaats staat
de meest geavanceerde apparatuur om ski`s te slijpen, de kanten weer scherp te maken en
van een wax te voorzien. Door
het glijden op sneeuw, ijs, soms
ook over zand en stenen kunnen
ski’s beschadigen. Het glijopper-

vlak verliest zijn wax en structuur die nodig zijn voor het goede glijden over de sneeuw. De
staalkanten verliezen de scherpe hoek, waardoor ski’s slechter
grip houden en kanten op harde
sneeuw of ijs onmogelijk wordt.
Daarom is het van belang om
ski’s goed te onderhouden.
Ski’s moeten dus regelmatig gewaxed worden, de staalkanten
geslepen, eventuele gaten opgevuld. Ski`s slijpen en kanten
luistert nauw. Het is en blijft ook
een ambachtelijk werkje dat u
echt moet overlaten aan de vakman. De expertise, het materiaal en het enthousiasme is aanwezig. Johan maakt gebruik van
eigen professionele Wintersteiger apparatuur. De ski’s worden geslepen, gevlakt, getuned
en met wax behandeld in een
standaardpakket. Beschadigingen die meer werk nodig heb-

ben, beoordeelt hij ter plekke.
Ook kunt u uw ski’s laten afstellen. Je moet er niet aan denken
wat er kan gebeuren als de ski`s
op 150 kilo zijn afgesteld en je
weegt maar 75 kg. Op drukke
pistes kunt u wel eens een kleine aanvaring hebben waarbij
ski`s even te zwaar belast worden, dan moeten deze wel kunnen openspringen. Laten nakijken! Zijn de ski`s goed geprepareerd, dan kunt u na gebruik
de ski zelf even waxen met een
vloeibare wax. Wel eerst de ski
goed droogmaken en met het
sponsje even insmeren.
Zijn uw ski’s of snowboard aan
een onderhoudsbeurt toe, neem
dan met ons contact op voor een
afspraak of kom gewoon eens
langs op de Oude Kruisweg 168
bij Ski-Service Johan van Son in
Cruquius, tel. 06-15435191.
Ton van den Brink

Dorcas
Voedselactie

Heemstede/Bennebroek - Dit
jaar wordt in de week van 4 november tot en met 11 november
2012 voor de zeventiende keer
de Dorcas Voedselactie gehouden. Op meer dan duizend locaties in Nederland wordt voedsel ingezameld voor de allerarmsten in Oost-Europa. Bij deze ac-

Kon. HFC lijstaanvoerder en periodekampioen
Regio - Het was feest afgelopen
zondag bij de Koninklijke HFC.
Zowel het eerste als het tweede elftal won de eerste periode.
Dit geeft beide teams recht op
een plaats in de nacompetitie en
bij succes promotie naar de allerhoogste afdeling in het amateurvoetbal. Het eerste team trok
naar Den Haag voor een wedstrijd tegen het laag geklasseerde Quick. Op het oude en keiharde kunstgrasveld leek voetballen lastig voor de Haarlemmers. Toch begon de ploeg
goed en zette Quick een kwartier lang onder druk. De Hagenaars worstelde zich onder de druk vandaan. Nick Seeling ontdeed zich van Tuncay
Yener en vervolgens van Roy
Verkaik en schoot de bal van
dichtbij door de handen van
doelman Van der Werff. Een tegenvallen voor HFC dat wel het
betere voetbal liet zien maar niet
echt een vuist kon maken. Quick

had Ali Boussaboun in het elftal. Deze voormalige prof van
ADO, Groningen, NAC en Feyenoord liet zien het spelletje nog
niet verleerd te zijn. Helaas voor
hem hebben zijn teamgenoten
wat minder klasse in huis, zodat hij een roepende in de woestijn bleef. HFC zakte verder weg
en er was een doodspelmoment
voor nodig om HFC, kort voor

rust, op gelijke hoogte te brengen met Quick. Uit een corner
viel de bal voor de voeten van
Martijn Tjon-A-Njoek die geen
moment aarzelde en voor de
1-1 tekende. Rechter spits Lionel Frederik maakte het wat al te
bond door alleen oog te hebben
voor zijn eigen truckjes maar zijn
medespelers totaal uit het oog
verloor. Dat hij steeds door twee

of drie man van Quick werd bestreden gaf HFC ruimte op andere posities op het veld. Zij
maakte daar onvoldoende gebruik van. In de rust moet trainer Pieter Mulders de groep flink
op hun falie hebben gegeven
want na rust stond er een scherper en geconcentreerder HFC
en een Frederik die nu wel de
combinatie zocht. De ommekeer

tie zijn meer dan 400 kerken, 600
supermarkten en ruim 6.000 vrijwilligers betrokken.
In Heemstede wordt op zaterdag
10 november van 09.00 – 15.00
uur, de Dorcas Voedselactie gehouden bij Supermarkt De Koning, Glipper Dreef 105 en Albert Heijn, Blekersvaartweg 57.
Op zondag 11 november is de
voedselactie in de PKN kerk ’t
Trefpunt in Bennebroek, aanvang van de dienst om 10.00 uur.
kwam na het uitvallen van Mike
van den Ban. De voor hem ingevallen Wouter Haarmans schatte
een dieptepass van Jeffrey SamSin juist in en had vrije doorgang
naar de doel van Quick 1-2. Uit
weer een dood spelmoment
tornde Haarmans hoog uit boven de Quick verdedigers en de
doelman en kopte de 1-3 binnen.
Toch was Quick niet helemaal
kansloos en zette aan voor een
offensief. Het spel voltrok zich
dan ook meer op de helft van
HFC zonder dat de ploeg echt in
de problemen kwam. De nekslag
voor Quick was de 1-4 door wederom een doelpunt van Martijn
Tjon-A-Njoek die, na een goed
genomen vrije trap, het doel wist
te vinden. Komende zondag 4
november de titanenstrijd tussen HFC en EDO. Niet eerder
wist HFC in competitieverband
van EDO te winnen. EDO ziet
de degradatieplaatsen dichterbij
komen en HFC zal de koppositie
willen behouden. Een wedstrijd
om naar uit te kijken dus.
Eric van Westerloo
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Raadsleden bezoeken
bibliotheken in de omgeving
Heemstede - De bibliotheek in
Heemstede is al enige jaren onderwerp van veranderingen en
bezuinigingen. De huidige huisvesting is aan de grote kant en
het gebouw voldoet niet aan de
eisen van deze tijd. De kosten
om het pand up to date te maken
zijn aanzienlijk. Door het toenemende gebruik van het internet
wordt verwacht dat het fysiek lenen van boeken zal teruglopen.
In de praktijk merkt de bibliotheek daar overigens nog weinig van. Wel wordt gestopt met
de uitgifte van dvd’s en worden
boeken meer en meer zichtbaar
opgesteld (retailmodel) en dat
werkt uitnodigend. In een kleinere bibliotheek zal er ook geen
ruimte meer zijn voor tentoonstellingen zoals nu wel het geval is. Het gemeentebestuur wil
100.000 euro bezuinigen op de
bibliotheek maar dat lukt niet op
de huidige locatie. De ongeveer
1200 vierkante meter die men nu
tot beschikking heeft moet terug
naar 900 of 600 vierkante meters. Om een indruk te krijgen
hoe een bibliotheek nieuwe stijl
er op een kleiner oppervlak uitziet bezocht een aantal raadsleden bibliotheken in de omgeving, die het allen met minder
ruimte moeten doen.
Vooral Zandvoort heeft een

Parochie OLV
Hemelvaart

Heemstede - Donderdag 1
november is het Allerheiligen en dat wordt in de Parochie OLV Hemelvaart aan
het Valkenburgplein 20 in
Heemstede om 19.00 uur gevierd met een Eucharistieviering met Gregoriaanse gezangen. Op 2 november, Allerzielen, herdenkt men alle overledenen van het afgelopen
jaar in een requiemmis eveneens om 19.00 uur. (Elke) zondag is er een stille mis om 9.00
uur en een gezongen H. Mis
om 10.30 uur, deze keer met
samenzang. ’s Avonds is om
19.00 uur het lof.

mooie bibliotheek op veel minder meters dan die in Heemstede.
Men creëerde zogenaamde werelden waarin boeken via kleurcodes op de kasten aangeven
welke onderwerpen er te vinden zijn en dat maakt het zoeken
eenvoudig. In Haarlem Oost staat
en heel kleine bibliotheek met
maar een beperkt aantal boeken
specifiek gericht op jeugd en ouderen. Ondanks de 600 m2 aan
ruimte maakt het geheel toch
een ruime indruk. Voor Heemstede zou een dergelijke ruimte on-

voldoende soelaas bieden omdat
de collectie dan wel heel erg beperkt wordt. De raadsleden hebben zich een goed beeld kunnen
vormen wat er mogelijk is op een
beperkte ruimte. Zonder vooruit
te lopen op de nog te nemen beslissing zou het voormalige postkantoor aan de Binnenweg een
prima locatie zijn voor de bibliotheek nieuwe stijl. Wethouder
Jur Botter zegde toe nog voor de
begrotingsbehandeling op 8 november met een voorstel te komen.

Dienst in
Het Trefpunt

R.K. Parochie
Sint Jozef

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 4 november mw. ds. J. van Veen (Rijsenhout) de dienst om 10.00 uur.
Er is Kom in de Kring (0-9 jaar).

PKN Heemstede
Heemstede - Zondag 4 november is ds. Arie Molendijk de
voorganger in de dienst in de
Pinksterkerk op de Camplaan
die begint om 10 uur. Medewerking wordt verleend door
de Cantorij onder leiding van
Wil Bakker Er is Kinder Andersdienst, Spiegeltent, Reflection en
crèche.

Bennebroek - Op woensdag 31
oktober, 19.00 uur leidt pastor
Verhaegh de eucharistieviering
bij de R.K. Parochie Sint-Jozef
Bennebroek. Vrijdag 18.30 uur is
er een ceremonie op het kerhof
met aansluitend een eucharistiedienst met past. Verhaegh en
Dameskoor.
Zaterdag aanstaande, om 19.00
uur, is er een eucharistieviering,
met past. Verhaegh en de Liturgiegroep. Ook zondag kunt
u naar de eucharistiedienst met
past. Verhaegh, om 10.30 uur.
Het kinderkoor verleent dan medewerking. Woensdag 7 november is er om 19.00 uur weer een
eucharistiedienst, met past. Verhaegh.

Voorstellingen bij de Zilveren Maan
Regio - Op 3, 4 en 7 november is bij Poppentheater de
Zilveren Maan in de Aardappelkelder op het Landgoed
Elswout in Overveen de voorstelling ‘Katrijntje m’n Mijntje! Waar ben je!’ te zien. Deze voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf 4,5 jaar tot en
met 10 jaar.
Katrijntje en Jan Klaeszen gaan

samen naar een lichtjesfeest.
Iedereen is uitgenodigd en
moet een kaarsje mee nemen.
Zonder kaarsje dreigt er gevaar.
Maar die domme Jan Klaeszen
vergeet zijn lichtje mee te nemen en daardoor wordt Katrijntje door de watergeest in
het water getrokken en gevangen genomen. Kan Jan Klaeszen haar redden?

De sprookjes en mythen van
Jeannette Kuiper zijn spannend
en mysterieus, maar ook grappig. Zij weet niet alleen de harten van de kinderen maar zeker
ook de ouderen te ontroeren.
Informatie en reserveren via
telefoon:
06-2946290/0235353782. Zie ook: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Heemsteedse vrouwen
naar conferentie in Angers
Heemstede - Tien afgevaardigden van NVVH-Vrouwennetwerk afdeling Heemstede hebben onder leiding van voorzitter
Elisabeth Grolman van ’t Net van
17 tot 22 oktober deelgenomen
aan de Internationale Jumelage Vrouwenconferentie die dit
jaar werd gehouden in Angers/
Frankrijk. Het thema was dit jaar:
“Nemen vrouwen wel voldoende
hun kansen?”
Met elkaar is uitvoerig over dit
onderwerp gesproken naar aanleiding van een vragenlijst en
met een Powerpointpresentatie
werd een en ander uiteengezet.
Elisabeth Grolman van ’t Net
(midden voor derde van links):
‘’Ik was diep onder de indruk
over de enorme betrokkenheid,
in het bijzonder van de 5-koppige delegatie uit Polen. De Poolse
vrouwen hebben zich een moeizame weg moeten bevechten
over emancipatorische zaken die
in het westerse deel van Europa
al tientallen jaren compleet bereikt en geaccepteerd zijn. Hun
betrokkenheid en daadkracht
zijn verbluffend en stimulerend.”
Tijdens de evaluatie werd afgesproken om de komende jaren
vanuit de vele Europese vrouwenverenigingen samenwerking

PKN Bennebroek
Bennebroek - Bij de Hervormde Gemeente Bennebroek aan
de Binnenweg 67 is ds. W.M.
Schinkelshoek zondag 4 november om 10.00 uur de voorganger.
Woensdag 7 november gaat ds.
W.M. Schinkelshoek om 19.30
uur voor tijdens Dankdag.

te bevorderen en dat moet goed
te realiseren zijn via de elektronische snelweg, aldus Elisabeth Grolman. ”De verbondenheid met deze vrouwen kan voor
andere vrouwen, zeker in de
nieuwe EU landen, weer een
grote stimulans zijn om verder te gaan; want er valt voor
vrouwen nog veel te ontwikkelen”. De volgende Internationale Jumelage Vrouwenconferentie zal eind 2013 in Osnabrück
(Duitsland) plaatsvinden.
Voor meer informatie 0235477486 of www.nvvh.nl.

Nieuwe
predikant
Petrakerk
Heemstede - De Nederlands
Gereformeerde Kerk (de Petrakerk aan de Limburglaan)
mag zich verheugen in de
komst van een nieuwe predikant. Per 1 november begint Ds. Alex Boshuizen zijn
werk in Heemstede. Ds. Boshuizen stond tot nog toe in
Oegstgeest, waar hij 14 jaar
predikant was. Op zondag 4
november zal hij worden bevestigd in de Petrakerk. De
dienst begint om 14.00 uur en
vindt plaats in de Petrakerk,
Limburglaan 3. Ds. Jan Mudde uit Haarlem zal de bevestiging doen.
Er is kinderopvang voor de
kleinsten. Er is die ochtend
geen kerkdienst.
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Dierenfotowedstrijd Heems

Dit zijn ze:
twee winnaars!

Heemstede - Kai en Milo van Loon zijn helemaal trots op hun
baby papegaaitjes, vandaar dat ze graag mee wilden doen aan
de fotowedstrijd.
De jonge dierenliefhebbers wonen aan het Hollandsdiep 37 in
Heemstede en verzorgen de kleine papegaaitjes goed.
Kai geeft de baby papegaaitjes een lekker papje en op de andere foto is Milo te zien met zijn baby-agapornis Kiko van 2 maanden oud. De beestjes zijn nog heel jong en heel erg tam.
Jullie hebben samen de waardebon van 20 euro gewonnen die
in de mooie dierenzaak van Heems aan de Kanaalweg te verzilveren zijn. Gefeliciteerd!

Heemstede Loop, goed voor harten,
Hartekamp en Hartstichting
Heemstede - De Hartstichting
en de Hartekamp Groep liepen
zondag het hardst weg met de
euro`s die 2089 sponsorlopers
bij elkaar liepen met hun Family
run of de 5 of 10 kilometer LifeFit Heemstede Loop. Goed voor
de strijd tegen hart en vaatziekten van de Hartstichting, maar
ook goed voor de harten van de
lopers en de Hartekamp kan er
net dat extra mee doen voor hun
bewoners. De derde loop groeide van 1600 deelnemers naar
bijna 2100. Volgend jaar naar de
2600 lopers, dan doet 10 procent

van de Heemstedenaren mee.
De deelnemers maakten er een
loopfeest van. Om elf uur al bij
de start van de Family run zag je
dat vaders enige moeite hadden
om hun kroost in toom te houden. Kinderen willen rennen!
Wethouder Botter schoot alle families weg en de jeugd won de
pot. Vijf Heemsteedse jongens
van elf jaar kwamen bijna gelijk bij de finish. Jules van Loon
was een seconde sneller dan
Joran Engelen. De Dekamarkt
had een verrassingspakket. Bij
de vijf kilometer ging de start

voorspoedig, zonder fileproblemen als bij de grote topevenementen als de Dam tot Damloop met 40.000 deelnemers.
Een heerlijk parcours door de
mooie delen van het Groenendaalse Bos en de leuke straten
van Heemstede, om weer terug
te komen bij het moderne sportcomplex aan de Sportparklaan.
Bij het Wilhelminaplein, het
moeilijkste punt voor de lopers
als de kuiten gaan opspelen,
juist daar speelde het Klein Orkest van de Harmonie St Michael
en gaf net de nodige vitamientjes tussen de oren om de laatste 600 meter te gaan. Bij de 5
km waren Stan Niesten en Jeske Hoogeboom de snelsten met
de 11 jarige Romana Weber als
beste Heemstedenaar. Bij de 10
km wonnen Stefan van der Pols
en Esther van Heerde met Remco Schram als beste Heemstedenaar. Met 2100 lopers een feest
voor de sponsoren, LifeFit en
Gemeente Heemstede als hoofsponsoren en diverse sponsors
voor de Bussiness loop. Team
resultaten van LifeFit Heemstede Loop bij de 5 km werd LifeFit eerste en bij de 10 km Griekspoor. Startschoten werden gegeven door wethouder Jur Botter
en Roy Janssen van LifeFit.
Ton van den Brink
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Heemstede - Sybren Kalkman
is woensdag 7 november te gast
bij boekhandel Blokker aan de
Binnenweg in Heemstede om te
vertellen over zijn boek ‘Struikelbank’. Het is een bijzonder actueel verhaal over slachtoffers van
de kredietcrisis die het recht in
eigen handen nemen. In de proloog wordt de toon al goed gezet

door een ceo van een bank met
zwaar opgepoetste winstcijfers.
In het eerste hoofdstuk stapt
vervolgens een dame die haar
spaargeld kwijt is met een pistool onder de arm het accountantskantoor van haar adviseur
binnen om een en ander recht
te zetten. Aanleiding voor de
hoofdpersoon - een oud-partner

Seniorweb
Snuffelcursus

Heemstede - De Seniorweb
Snuffelcursus die Casca organiseert is voor mensen die nog
(bijna) niet met een computer
gewerkt hebben en willen weten
of het ‘computeren’ iets voor hen
is. U gaat oefenen met de muis,
werken met het toetsenbord en
wat rondkijken op internet. Het
bijzondere van Seniorweb is dat
de docenten vrijwilligers zijn van
dezelfde leeftijd als de cursisten
en ze leren u de computer te ge-

van dit accountantskantoor - om
hier zijn tanden eens in te zetten. Hoewel het spannende verhaal voorop staat, is de diepgang
waarmee de kredietcrisis aan de
orde komt voor een thriller ongebruikelijk.
Het verhaal van Struikelbank is
dan wel fictief, maar tegelijkertijd uiterst geloofwaardig door
de diepgaande manier waarop de auteur de kredietcrisis als
basis gebruikt en die op een directe en heldere manier weet uit
te leggen. Zijn beschrijving van
machtsspelletjes en belangenverstrengelingen geven een beangstigend beeld van hoe ver
mensen kunnen gaan.
Met Struikelbank won Sybren
Kalkman de Haarlemse debuutprijs 2011. Sybren Kalkman is
registeraccountant, gespecialiseerd in de financiële sector.
Hij was partner bij een groot accountantskantoor. De auteur is
woonachtig in Aerdenhout. Kijk
voor meer informatie op www.
sybrenkalkman.nl.
Aanvang: 10.30 uur. Toegang
vrij. Reserveren gewenst, 0235282472.
bruiken in het tempo dat u het
beste ligt. De Seniorweb Snuffelcursus van 3 lessen wordt gegeven bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur. Start
op dinsdag 20 november. Aanmelden van maandag t/m vrijdag
van 9.00-12.00 uur: tel. 023-548
38 28 kies 1 of via www.casca.nl.

Foto: Bob Bronshoff

Lezing door Sybren Kalkman
over Struikelbank

Trefpuntcafé

Bennebroek - Op vrijdag 2 november legt Folkert Winkel in
het Trefpuntcafé in Bennebroek
uit hoe je een kantoor binnen
één dag twee keer aankoopt en
doorverkoopt voor een paar ton
extra. En hoe je zorgt dat het
verschil op je rekening bijgeschreven wordt. Handel in vastgoed en transacties met beleggingsfondsen en pensioenfondsen staan stevig in het spotlicht,
na de affaires van verschillende woningbouwcorporaties en
vastgoedjongens. Folkert Winkel
kent de trucjes van deze financiële transacties als geen ander,
want hij moet zorgen dat alles
netjes wordt uitgevoerd en vastgelegd. Hij is directeur van Bureau Financieel Toezicht. Hij mag
er op toezien dat ongebruikelijke
transacties door notarissen, accountants en belastingadviseurs
gemeld worden. Hij onderhoudt
korte lijntjes met officieren van
justitie en als het nodig is voert
zijn bureau tuchtprocedures tegen professionals vanwege onoirbaar gedrag. Een korte cursus creatief boekhouden en hypotheekfraude oftewel ‘Witwassen voor dummies’. Wilt u eindelijk snappen hoe het mogelijk is
om geld wit te wassen (en wat er
tegen gedaan wordt)? Kom dan
naar deze avond in het Trefpuntcafé. De zaal is open om 20.00
uur. Aanvang programma 20:30
uur. Adres: Akonietenplein 1 te
Bennebroek.

Cabaret:

Schudden in Theater de Luifel
Heemstede - Schudden komt
vrijdag 9 november met de cabaretvoorstelling ‘We vieren het
maar’ naar theater de Luifel in
Heemstede.
De heren van Schudden, Noel van Santen en Emiel de Jong,
houden van de dwalende mens.
We zijn tenslotte allemaal de
weg wel eens kwijt. Zelf staan ze
regelmatig kort stil met hun natte vinger in de lucht om de juiste windrichting te bepalen, terwijl hun voeten wegzakken in
de klei. Een mens mag twijfelen
maar het is o zo raadzaam om in
beweging te blijven.
Als je levenslust is veranderd in
levenslast en je bent met je doelen gaan dolen dan voelt dat niet
als een feestje, en ook al ben je

Afrikaanse warmte
in frisse kleuren

Ledenvergadering Dorpsraad Bennebroek
Bennebroek - De Dorpsraad
Bennebroek houdt dinsdag 6
november haar algemene ledenvergadering om 20.00 uur in Het
Trefpunt, Akonietenplein 1. Op
de agenda staan onder andere:
de Duinpolderweg, het nieuwe
bestemmingsplan voor de Ou-

de Kern, de openbaar-vervoersproblematiek en het Bennebroekerbos. Ook krijgt u het financieel jaaroverzicht 2011 en wordt
de begroting 2012 ter goedkeuring voorgelegd.
Er wordt ruimschoots de gelegenheid geboden uw mening en

inbreng naar voren te brengen.
Na afloop is er gelegenheid tot
napraten, onder het genot van
een drankje.
Op www.dorpsraadbennebroek.
nl vindt u alle actuele informatie
over de lopende projecten.

Cadeau voor leden Bibliotheek:

‘De donkere kamer van Damokles’

Willem Frederik Hermans.

Heemstede/Bennebroek
Nederland Leest is de grootste nationale leescampagne. Tijdens deze campagne staat ook
bij de bibliotheken in Heemstede en Bennebroek van 1 tot en
met 30 november één boek centraal: De donkere kamer van Damokles. Leden vanaf 16 jaar ontvangen de roman De donkere
kamer van Damokles van Willem
Frederik Hermans helemaal gra-

tis op vertoon van een geldige
bibliotheekpas. Mét de aansporing het te lezen en er met anderen over te praten. Deze actie
geldt zolang de voorraad strekt.
In het kader van de campagne
Nederland Leest biedt de bibliotheek haar leden de hele maand
november nog veel meer. Bibliotheekleden kunnen met korting
naar de boekverfilming Als twee
druppels water (1963) van Fons

de weg kwijt, je bent er nu toch,
dus dan vieren we het maar.
Schudden zoekt het ondraaglijke en de lichtheid van het bestaan en stopt dit in scènes die
zullen beklijven. Of je er nu wel
of niet voor in de stemming bent,
ergens valt er altijd iets te vieren.
De voorstelling is op vrijdag 9
november om 20.15 uur te zien
in Theater de Luifel, Herenweg
96 in Heemstede. Kaartverkoop
via de website en aan de kassa van maandag tot en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur, op
vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur en
45 minuten voor aanvang. U kunt
ook telefonisch reserveren via de
theaterlijn 023-5483838.
Zie ook www.schudden.nu en
www.theaterdeluifel.nl.

Rademakers in de Filmschuur
in Haarlem, in de vestiging Bennebroek wordt donderdag 29
november een leeskring georganiseerd en er is een kraskaartenactie ‘Voordeel met je Biebpas’.
In Bibliotheek Heemstede wordt
bovendien op zondag 18 november een lezing gehouden: W.F.
Hermans en de Tweede Wereldoorlog, van 14.00 tot 16.00 uur.

Heemstede - Van 5 november tot en met 6 januari 2013 is
de tentoonstelling van beeldend
kunstenaar Elizabeth Fátima da
Costa Bondo, alias Mayamba
te zien in Bibliotheek Heemstede, Julianaplein 1. De expositie
is gratis te bezichtigen tijdens
openingsuren van de Bibliotheek.
Mayamba (1963) legt de Afrikaanse belevingswereld in haar
kunstwerken. Warmte en mystiek combineert ze met de intense kleuren van ‘Moeder Natuur’. Schilderijen van bloemen,
landschappen en menselijke lichamen vormen samen met ingelijste gedichten deze tentoonstelling.
De Angolese Mayamba woont
sinds 1993 in Nederland. Haar
gedetailleerde scenario’s zijn
stevig neergezet op zelf geprepareerd paneel, papier of doek.
Haar stijl is expressief-figuratief,
met veel aandacht voor het contrast in de compositie.
In 2005 en 2008 deed Mayamba
mee met de landelijke wedstrijd
van Talens Palet. Haar werk, dat
een fragment uit het boek Paravion van Hafid Bouazza uitbeeldt,
hing de zomer van 2005 in het
CODA Museum in Apeldoorn.
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SGA Servicebedrijven, alles op gebied van de schoonmaak

HBC Voetbal legt ook 2de hoofdsponsor vast!
Heemstede - Zoals al eerder
bekend is gemaakt moest HBC
dit seizoen op zoek naar twee
nieuwe hoofdsponsors. Na het
vastleggen van Aktua Vastgoed
is nu ook SGA Servicebedrijven
van Piet Soomer als hoofdsponsor vastgelegd.
Het bedrijf
SGA Servicebedrijven is een zelfstandig bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het dagelijks en
periodiek schoonhouden van
gebouwen, het bewassen van de
ramen, de verzorging van speciale projecten en allerlei andere
werkzaamheden op het gebied
van de schoonmaak. SGA Vastgoedonderhoud heeft zich gespecialiseerd in het verrichten
van bouwkundige werkzaamheden zoals inspectie, deskundig
advies, klein onderhoud, renovatie en houtrotherstel. Schilderadvies op maat voor binnen en
buiten en behandeling van Trespa en andere kunststofonderdelen. Uiteraard behoort een combinatie van werkzaamheden tot
de mogelijkheden.
Piet Soomer
Piet Soomer kent een lange historie bij HBC Voetbal en is in het
verleden al eens lid geweest van
het jeugdbestuur en is secretaris van het dagelijks bestuur van
de Sportraad HBC geweest. Piet
is wekelijks aanwezig om de verrichtingen van oudste zoon Bart

Vlnr: Wouter Soomer, Onno Heems, Piet Soomer en Bart Soomer.
te volgen in de selectie elftallen. Andere zoon Wouter, ook
een ”product” van de succesvolle jeugdopleiding van HBC
speelt momenteel als contractspeler bij PSV en maakt deel uit
van de Oranje selectie voor zijn
leeftijdsgroep. SGA Servicebedrijven heeft zich voor een jaar
aan HBC verbonden met een optie om voor een periode van twee
jaar te kunnen verlengen. Zowel
SGA servicebedrijven als HBC
voetbal heeft er het volste vertrouwen in dat de samenwerking
op zijn minst drie jaar zal duren!
Jeugdopleiding
Met het vastleggen van beide
hoofdsponsors AKTUA Vastgoed
BV en SGA Servicebedrijven ziet
de toekomst van HBC Voetbal er
rooskleurig uit. Sterke groei in
het ledenbestand, een uitstekende jeugdopleiding met de daarbij

behorende resultaten, een goede sfeer en allerlei initiatieven
om de vereniging, met respect
voor de basiswaarden van HBC
Voetbal, verder te ontwikkelen.
Mede door de investeringen van
onze hoofdsponsoren kan HBC
Voetbal doorgaan met het optimaliseren van haar jeugdopleiding. ‘Producten’ van de HBC
opleiding zijn o.a. Feyenoordspeler John Goossens, PSV-speler
Wouter Soomer, AZ-speler Jeffrey Ket en nog een aantal die op
het punt staan om door te breken bij Betaald Voetbal Organisaties. Daar is HBC Voetbal natuurlijk heel erg trots op!

Sportief weekeinde HPC
Heemstede - Dit jaar is een
grote groep zwemmers van HPC
Heemstede naar het platteland
vertrokken voor het altijd gezellige Sport & Spelweekend.
Dit sportieve evenement wordt
jaarlijks georganiseerd door het
team van de HEG, dat staat voor
Hpc En Gezelligheid. Het hele
weekend stond in het teken van
de Hollandse Spelen. De zwemmers werden na aankomst in vier
groepen verdeeld. Zo was er een
rood, een wit, een blauw en een
oranje team. Zij streden tegen
elkaar met oud-Hollandse spelletjes zoals appelhappen, beschuit fluiten en spijkerpoepen
en trotseerden de koeienvlaaien
bij het boerengolfen. Tijdens het
golfen belandde de bal meerdere malen in de sloot maar die kon
er gelukkig uitgehaald worden
met een kano die in de buurt lag.
Het HEG team, bestaande uit
Marije Lenos, Laurens Oomkens, Sanne Hoenderdos, Lau-

rens Windt en Fleur van Veen,
heeft ’s avonds lange tijd in de
keuken gestaan om meer dan
honderd pannenkoeken te bakken voor de uitgehongerde sporters. ’s Avonds werd er in de ijzige kou “Ik hou van Holland by
night” gespeeld. De competitie
kon even vergeten worden en
het werd een leuke avond die tot
in de late uurtjes heeft geduurd.
Zondag werd er weer bijtijds gestart met diverse sporten op het
koude weiland zoals hardlopen
in estafettes, vergooien, zaklopen, trefbal en voetbal. Aan het
begin van het weekend had ieder team een rauw ei gekregen
dat ze het hele weekend dienden
te bewaren. Ondanks verwoede
pogingen van andere teams om
dit ei kapot te krijgen, is het drie
teams gelukt om het ei heel te
houden. Uiteindelijk was het rode team de winnaar van dit geslaagde weekend dat zeker weer
voor herhaling vatbaar is.

Kom ook gezellig eens langs en
proef de sfeer van een echte familie vereniging waar iedereen
op zijn eigen niveau en met respect voor elkaar plezier kan beleven aan het voetbal!

20 Leidinggevenden tegelijk gediplomeerd
Regio - Het zal niet zo vaak
voorkomen dat binnen één bedrijf twintig leidinggevenden tegelijk een diploma behalen. Bij
Paswerk is het gebeurd. Twintig teamleiders en jobcoaches
van allerlei Paswerk bedrijven
volbrachten de middelmanagement-opleiding
Leidinggeven
in de Sociale Werkvoorziening.
Zij ontvingen het bijbehorende
certificaat na een korte speech
van Paswerk algemeen directeur
Cees Boon. Paswerk is een sociaal bedrijf waar zo’n 1.000 mensen werken die op eigen kracht

Tafeltennissers HBC naar landelijke finales
Heemstede - Zondag speelden maarliefst 23 tafeltennissers
van HBC uit Heemstede de afdelingsfinales van de Nederlandse jeugdmeerkampen. De beste
jeugdspelers van diverse verenigingen uit Noord Holland deden
hier aan mee. Bij de jongens en
meisjes werd er per leeftijdscategorie in poules gestreden om
plekken voor de Nationale kwartfinaleronden (top 48 van Neder-

land). HBC-ers Fleur Neeskens
en Lisa Goossens waren door
hun persoonlijke rating vooraf al
geplaatst voor die ronden.
Bij de jongens welpen (tot en
met 10 jaar) werd Rijnier van
Bruggen na bloedstollende wedstrijden groepswinnaar. In een
leeftijdscategorie hoger, de pupillen, wisten Jean Robert Leliveld en Jelle van der Brink zich te
plaatsen. Sarah Lubberhuizen en

Boukje Meijer gingen door bij de
meisjes cadetten en bij de jongens van diezelfde leeftijd kwalificeerde Ashkan Issazadeh zich.
HBC heeft dit jaar de grootste
afvaardiging in het juniorentoernooi. Zo speelden Cynthia van
Bakel (foto), Ruby Tangerman,
Max Rensink en Joey Smit zich
naar de landelijke kwartfinales
die dit jaar op 8 december in Almere worden gespeeld.

niet zo gemakkelijk een passende job bij een werkgever kunnen
vinden. Een deel van hen werkt
met Paswerk begeleiding extern bij bedrijven en instellingen.
Een ander deel van hen werkt bij
de eigen Paswerk bedrijven. De
opleiding waarvoor nu de eerste certificaten zijn uitgereikt,
past in het tweejarige, intensieve
opleidingsprogramma voor alle vijftig leidinggevenden binnen
de eigen Paswerk bedrijven, onder meer Groen, Schoonmaak,
Paspost, Grafisch, Montage en
Metaal.
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Cultuur

daat Live, 20.15 uur. Informatie: www.theaterdeluifel.nl.

Agenda

Zaterdag 10 november
• Dag van de Mantelzorg,
diverse activiteiten. Informatie:
www.tandemmantelzorg.nl.
Woensdag 7 november

• Lezing door Sybren Kalk-

man over zijn boek ‘Struikelbank’ bij Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 10.30 uur. Reserveren: 023-5282472.

Heemstede/
Bennebroek

Regio

Exposities
Van 1 november tot
en met 4 december
• Schilderijen van Riet Aarts
en Cathelijne van der Burg
in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de
Bennebroekerlaan 5.
Vrijdag 2 november
• Opening Kunstlijn 2012 in
burgerzaal raadhuis Heemstede om 16.00 uur.
Zaterdag 3 en
zondag 4 november
• Kunstlijn. Diverse locaties en ateliers, waaronder het
Raadhuis en Casca de Luifel.
Ca tussen 11.00 en 17.00 uur.
Van 5 november tot en
met 6 januari 2013
• Schilderijen van Mayamba in bibliotheek Heemstede,
Julianaplein 1.
Tot en met eind december
• Expositie cartoons Leonie
Palsma in Praktijk Deen, lokatie Meijerslaan 258, Heemstede. Te bezichtigen op dinsdag
t/m vrijdag tussen 9.00-13.00
uur. Op dinsdag tot 20.30 uur,
op vrijdag ook tot 17.00 uur.
Tot en met 1 december
• Schilderijen van Irma van
de Zande in raadhuis Heemstede.

Muziek
Zondag 5 november
• Klassiek concert (cello en
viool) in de kapel van Woonzorgcentrum en Verpleeghuis
Bosbeek in Heemstede, 15.00
uur. Gratis toegankelijk.
Zaterdag 10 november
• Evi de Jean in Theater de
Luifel, 20.15 uur. Kaarten:
www.theaterdeluifel.nl of 0235483838.
Zaterdag 15 en
zondag 16 december
• Huiskamerconcerten bij
Loek van der Meer, J.P. Strijboslaan 1 in Heemstede, zaterdag 20.00 uur, zondag
14.00 uur. Aanmelden: 0235284495.

Theater
Vrijdag 2 november
• Paul Haenen in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede met try-out van nieuwe
voorstelling Dolman & Grem-

Exposities
Zaterdag 3 en
zondag 4 november
• Toneelgroep Alberdingk
Thijm speelt ‘Kortsluiting’
in Theater de Luifel. Zaterdag
20.15 uur, zondag 14.30 uur.
Kaarten: Thijmgroep@gmail.
com of 06-43544556.

Tot en met 18 november
• Kees Juffermans uit
Heemstede en Fabrice
Hünd uit Amsterdam exposeren in Galerie Kunst 2001,
Snelliuslaan 35 in Badhoevedorp. Informatie: www.galeriekunst2001.nl.

Vrijdag 9 november
• Cabaretduo Schudden in
Theater de Luifel, 20.15 uur.
Kaarten: www.theaterdeluifel.
nl of 023-5483838.

Tot en met 24 november
• Tentoonstelling ‘Trading
Places’, Faillissementsveilingen in Noord-Holland in het
Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40 in Haarlem.

Donderdag 22 november

• ‘Requiem voor Boudewijn

Büch’ tien jaar na zijn dood
door Diederik van Vleuten
en Jaap Stork in de Luifel,
Herenweg 96 in Heemstede,
20.15 uur. Reserveren: 023548 38 28.

Diversen
Vrijdag 2 november
• Trefpuntcafé in Bennebroek, Akonietenplein 1, 20.30
uur. Onderwerp: ‘witwassen
voor dummies’.
Zaterdag 3 november
• Speelgoedbeurs op de Jacobaschool, Lanckhorstlaan
9, Heemstede, 11.30-12.30
uur. Info: kledingbeursjacoba@telfort.nl of 023-5423200.
Zondag 4 november
• Ontdek het rijk de schimmels tijdens een IVN-excursie op landgoed Groenendaal,
start 11.00 uur informatiepaneel op grote parkeerplaats.
Informatie: www.ivn.nl/zuidkennemerland.

• Cinefile Matinée, een blik

achter de schermen met
filmmaker Paul Cohen. Aanvang: 15.00 uur. Locatie: Het
Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan,
Heemstede.
Toegang: alleen lezing 16/14
euro. Lezing incl. maaltijd en
filmvertoning: 39,50/37,50 euro. Reserveren: www.podiumoudeslot.nl of 06-13133626.
Dinsdag 6 november
• Algemene Ledenvergadering Dorpsraad Bennebroek in het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek,
20.00 uur. Informatie: www.
dorpsraadbennebroek.nl.

Tot en met 25 november
• ‘Spaar Haarlem, de expositie’ gebaseerd op het succesvolle
spaarplaatjesboek
Spaar Haarlem in Bibliotheek
Centrum in Haarlem.

• Thema-expositie

Organic
met onder andere schilderijen van Griet Halbertsma
uit Heemstede in De Cultuurtempel Haarlem, eerste etage Van Duivenboden Interieur,
Gedempte Oude Gracht 88.
Informatie: www. griethalbertsma.nl en www.vanduivenbode.nl.

Tot en met december
• Schilderijen van Saskia van der Kind bij Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.

Tot en met 1 december
• Front to Back: kleurexplosie in het Kunstfort bij Vijfhuizen. Exposant is Fransje Killaars (1959). De ruimtes
van het militaire fort zijn door
Killaars ingericht met installaties van felgekleurde stoffen,
wandkleden en in dekens ge
hulde paspoppen. Open: iedere vrijdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Op zondagen worden vanaf 14.00 uur
gratis kunstrondleidingen aan
bezoekers gegeven.
Tot en met 16 december
• Tentoonstelling ‘Lente-poëzie’ in Museum de

Zwarte Tulp in Lisse. Info:
www.museumdezwartetulp.nl.
Tot en met 17 maart
• ‘Ik Man/Vrouw’, een tentoonstelling over sekse en
identiteit in Het Dolhuys,
Schotersingel 2 in Haarlem.
Info: www.hetdolhuys.nl.

Muziek
Zaterdag 3 november
• Concert muziekvereniging KNA uit Bennebroek in
het gemeentehuis van Bloemendaal, Bloemendaalseweg
158 in Overveen, 19.30 uur.
Zondag 4 november
• Lunchconcert in Sociëteit Vereeniging, Zijlweg 1 in
Haarlem, klarinettist Sjef Douwes en pianist Jan Gruithuyzen, 12.30 uur.

• Meezingen met het Knip-

kaartkoor van Leny van
Schaik in gebouw Zang &
Vriendschap, Jansstraat 74 in
Haarlem, 12.00-13.30 uur. Informatie: 023-5312396.
Vrijdag 9 november
• Dance2Move4Life in het
Patronaat in Haarlem, 23.0006.00 uur. Informatie: www.
dance2move4life.nl.

Vrijdag 9 november
• Orthodoxe gezangen uit
Rusland en Servië door Nederlands en Servisch koor in
de Sint Josephkerk, Jansstraat
43, Haarlem, 20.15 uur.

•

Eerste Cruquiusconcert:

het Ruysdael Kwartet in
Museum de Cruquius, 20.15
uur. Kaarten: www.CruquiusConcerten.nl of 023-5563707.
Zondag 11 november
• Concert Haarlems Jazzkoor in gebouw Zang &
Vriendschap, Jansstraat in
Haarlerm, 15.00 uur.
Zondag 18 november
• Jubileumconcert Haarlems Amateur Symfonie
Orkest in de Philharmonie in
Haarlem, 14.30 uur. Kaarten:
023-5121212 of www.theaterhaarlem.nl.

•

Wings Ensemble geeft 2
concerten in de Janskerk in
Haarlem, 11.30 en 15.00 uur,
m.m.v. mezzosopraan Marjolein Niels. Kaarten: www.
wingsensemble.nl.

Theater
Zaterdag 3, zondag 4 en
woensdag 7 november
• ‘Katrijntje m’n Mijntje!
Waar ben je!’ bij poppentheater De Zilveren Maan op
landgoed Elswout, 4,5-10 jaar.
Info: www.poppentheaterdezilverenmaan.nl.

Diversen
Zaterdag 10 en
zondag 11 november
• Spirituele beurs Nicky’s
Place in Haarlem in het ouderensteunpunt aan de Vasn
Oosten de bruynstraat 60,
12.00-17.00 uur. Informatie:
www.nickysplace.nl.

Open dag bewegen voor
ouderen bij praktijk Deen

Heemstede - “Bewegen is een
van de belangrijkste pijlers voor
gezondheid en kwaliteit van leven bij senioren”, vertelt fysiotherapeut Harm Gijsbers. “Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat actieve senioren gezonder zijn, langer leven en die extra jaren in goede
kwaliteit van leven doormaken”.
Unie KBO deed onderzoek onder hun leden naar de fysieke
activiteiten en de behoefte om
te bewegen. Uit dit onderzoek is
gebleken dat senioren behoefte hebben om in een veilige en
deskundige omgeving te bewegen. Ook de gezelligheid van
het bewegen met anderen uit
de buurt spreekt erg aan. Harm
Gijsbers; “Wij zijn ons bewust
van onze maatschappelijke taak
om mensen veilig en gezond te
laten bewegen. We zien dat senioren soms bang zijn om te vallen, of denken dat sporten niets
voor hen is omdat ze een jaartje ouder worden. Als fysiotherapeut zijn we goed in staat om te
onderzoeken hoe groot de kans
is om te vallen en wat je er aan

kunt doen om die kans zo klein
mogelijk te maken.”
Inspelend op de behoefte van senioren om veilig en onder deskundige begeleiding te sporten
organiseert praktijk Deen, in samenwerking met Unie KBO en
FysioFirst, een open dag om gezellig samen met andere senioren
onder begeleiding te bewegen.
Ter kennismaking vindt op
woensdag 14 november van
10.00 tot 15.00 op de fraaie locatie van praktijk Deen in de Polikliniek Spaarne, Händellaan 2a
in Heemstede een leuke open
dag plaats. Naast kennismaking
met het sport- en gezondheidsprogramma, krijgt u een verantwoorde lunch aangeboden en
zullen de fysiotherapeut en diëtist u in workshops enthousiasmeren over verantwoord bewegen, voeding en koken. Daarnaast kunt u uw gezondheid laten testen door de fysiotherapeuten. Voor deelname aan de
dag wordt 10 euro gevraagd.
Meer informatie en aanmelding
is mogelijk via harm@praktijkdeen.nl of 023-5285677.

Nieuws
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Begrotingsraad op 8 en 9 november
De gemeenteraad bespreekt de begroting
2013 op donderdagavond 8 en vrijdagmiddag
9 november. U wordt van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn.

Bezuinigen

In deze uitgave:
- Inloopochtend
burgemeester
- Workshop Jongeren
en Geld

Door de recessie moet de gemeente jaarlijks 1,8
miljoen euro extra bezuinigen. Bij de behandeling van
de kadernota 2012 in juni is een motie ‘beperkte ozb
stijging’ aangenomen. In navolging van deze motie
stelt het college voor om de OZB niet te verhogen,
zodat de lasten niet verzwaard worden in deze voor
huishoudens financieel moeilijke tijden. Er moeten dan
wel andere moeilijke keuzes worden gemaakt om de
begroting sluitend te maken. Het uitgangspunt hierbij is
dat Heemstede een aantrekkelijke woongemeente blijft
met een goed voorzieningenniveau.
In eerste instantie is gekeken naar extra besparingen op
de bedrijfsvoering en het investeringsprogramma van

de gemeente, wat een bezuiniging van
1,1 miljoen euro oplevert. Vervolgens is gekeken
naar het voorzieningenniveau waarbij voorstellen
zijn gedaan om de budgetten te verlagen van
o.a. de bibliotheek, podiumprogrammering,
ouderenwerk, peuterspeelzaalwerk en diverse
onderwijsvoorzieningen zoals schoolzwemmen,
logopedie, onderwijsbegeleiding en muziekonderwijs
op scholen. Ook het onderhoudsniveau van de
openbare buitenruimte zal worden verlaagd. Deze
versobering van het voorzieningenniveau levert een
bedrag van 0,7 miljoen euro op.
Vervolg op pag. 2

- Gladheidbestrijdingsplan

Laatste toegangskaarten
Herfstbal Kinderboerderij

Geef uw mening
over nieuw
ligplaatsenbeleid

Kom zaterdag 3 november tussen 17.30 en 20.15 uur
naar het Herfstbal op Kinderboerderij `t Molentje in
Heemstede. De kinderboerderij is dan met hulp van
vele vrijwilligers omgetoverd tot een sprookjesachtige
omgeving met honderden lichtjes, waar de kinderen
samen met alle bosbewoners op zoek gaan naar de
gestolen kleuren.

Adresgegevens en openingstijden

De laatste kaarten zijn 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.

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur,
donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen 17.00 - 19.30
uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en
uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, vrijdag
van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot
17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
Sociale zaken:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak:
de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Intocht Sinterklaas
Zaterdag 17 november komt Sinterklaas weer
naar Nederland. Uiteraard brengt hij ook
een bezoek aan de kinderen in Heemstede.
Om 11.30 uur komt hij met de boot aan in de
haven van Heemstede aan de Heemsteedse
Dreef.
Om 12.00 uur vertrekt Sinterklaas in zijn koets richting
de Raadhuisstraat waar burgemeester Marianne
Heeremans de Sint om 12.30 uur van harte welkom
heet bij het Raadhuis van Heemstede. Vanaf het
bordes spreekt ze hem toe. Dit in tegenstelling tot een
publicatie in HeemstedeNieuws van vorige week waarin
abusievelijk stond dat de Sint ontvangen werd op de
Binnenweg.

Voor de kinderen is er drinken en een vlaggetje.
De pieten zorgen voor wat lekkers. Samen met de
pietenband zingen de kinderen Sinterklaasliedjes.
Uiteraard zal Sinterklaas de tijd nemen om de kinderen
een handje te schudden. Omstreeks 13.30 uur
vertrekt Sinterklaas in zijn koets voor een ritje over de
Binnenweg.

Vervolg van pag.1 Begrotingsraad

De raad beslist

De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze
voorstellen. De begroting wordt op donderdag 8
november om 20.00 uur en op vrijdag 9 november
om 13.00 uur in een openbare vergadering door
de gemeenteraad behandeld (locatie: Raadhuis,
Raadhuisplein 1). Op donderdagavond openen
de fracties het debat met de algemene politieke
beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie op de
toekomst van Heemstede en op de plannen die het
college in de begroting voorstelt. De beschouwingen
duren van 20.00 tot ca. 21.30 uur. De gemeenteraad
heeft het recht de voorgestelde begroting te wijzigen.
Om 22.15 uur geeft het college een reactie op
de algemene beschouwingen van de fracties. Op
vrijdagmiddag om 13.00 uur reageren de fracties
en kunnen zij wijzigingen voor de begroting 2013
indienen en hun speciale verzoeken aan het college
voor 2013. Raad en college gaan daarover met elkaar
in debat. Vanaf ca. 16.30 uur wordt er gestemd.
U bent van harte welkom deze vergadering als
toehoorder bij te wonen. Zie voor de agenda van deze
vergadering verderop in deze uitgave of kijk voor meer
informatie over de begroting op www.heemstede.nl.

Workshop ‘jongeren en
geld’ op 14 november
In de week van
het geld van 12
t/m 16 november
organiseert het
Centrum voor Jeugd
en Gezin Heemstede
een workshop
voor jongeren en ouders over geld. Ouders
met kinderen in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar
worden van harte uitgenodigd om samen met
hun zoon of dochter naar de workshop komen.
De workshop vindt plaats op woensdag 14
november van 19.30 tot 21.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96 te Heemstede.
Tijdens de workshop wordt een geldtypetest gedaan.
Deze test geeft inzicht in hoe je kind denkt over geld.
Daarna wordt aan de hand van een quiz de kennis van
jongeren over geldzaken vergroot. Met deze workshop
kom je als ouder(s) op een speelse manier in gesprek
met je zoon of dochter over geldzaken.

Interesse in deze workshop?

Inloopochtend burgemeester 2 november
Inwoners van Heemstede worden van harte
uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend
langs te komen bij burgemeester Marianne
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 2
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.

Wethouders in de wijk: vrijdag 16 november
Ook de wethouders houden een keer in de twee
maanden inloopspreekuur. Zij doen dat op wisselende
locaties. Op vrijdag 16 november zijn Christa Kuiper,
Jur Botter en Pieter van de Stadt tussen 10 en 12 uur
aanwezig in restaurant ‘Le cheval blanc’ in de Jan van
Goyenstraat 29. U wordt van harte uitgenodigd hier
langs te komen om met hen in contact te komen.

Nieuw ligplaatsenbeleid
De gemeente Heemstede heeft in concept
regels opgesteld voor boten in de
Heemsteedse wateren. Hierin is opgenomen
dat een boot aan de openbare grond een
vergunning nodig heeft en dat er liggeld
betaald moet worden. Het ligplaatsenbeleid
is onderdeel van de nieuwe ‘Verordening
openbaar water Heemstede’, die de
raadscommissie Middelen op 17 oktober
heeft vrijgegeven voor inspraak. Tot 12
december kunt u over het nieuwe beleid uw
mening geven.

tarieven het uitgangspunt. Het aanleggen van een
boot aan eigen grond is vergunningvrij.
Aanlegvoorziening
Op de locaties waar een ligplaatsvergunning
is verleend, zorgt de gemeente voor een
aanlegvoorziening.
Inwoners Heemstede
Ligplaatsvergunningen worden tot 1 jaar na het in
werking treden van de verordening alleen verstrekt
aan inwoners van de gemeente Heemstede. Na dat
jaar wordt gekeken wat er met eventuele vrije plaatsen
wordt gedaan.

Inspraak

Tot en met 12 december 2012 ligt het concept ter inzage
en kunt u hierover uw mening geven. Dit kan ook via
een e-mail aan: postbusligplaats@heemstede.nl.
De stukken liggen ter inzage op het raadhuis,
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U vindt de stukken
ook op www.heemstede.nl (nieuws).

Uitgangspunten nieuw beleid

Vergunning en ligplaatsgeld
Volgens de nieuwe regels zullen boten gelegen
in Heemstede aan de openbare grond een
ligplaatsvergunning nodig hebben. De eenmalige
kosten voor een vergunning liggen rond de 60 euro.
Wanneer de boot in water ligt dat eigendom is van de
gemeente Heemstede, moet men daarnaast liggeld
(precario) betalen. Het liggeldbedrag is afhankelijk
van de grootte van de boot. Hierbij zijn de Haarlemse

Planning

Nadat alle inspraakreacties zijn verwerkt, wordt er
een definitieve versie van de Verordening vastgesteld
door de raad (naar verwachting maart 2013). Op
dat moment worden ook de bedragen voor de
vergunning en het liggeld vastgesteld.
Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken via
telefoonnummer (023) 548 57 03.

Meld je dan samen met je zoon of dochter aan
bij Casca via e-mail: info@casca.nl o.v.v. workshop
jongeren en geld of bel naar (023) 548 38 28 (keuze 1).
De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Er zijn geen kosten
verbonden aan deze workshop.

Centrum voor Jeugd en Gezin

Wil je meer weten over deze workshop of heb je een
andere vraag? Voor alle vragen over opvoeden en
opgroeien kun je terecht bij het Centrum voor Jeugd
en Gezin Heemstede. Ook als aanstaand ouder ben je
van harte welkom. Je kunt zonder afspraak langskomen,
bellen of een e-mail sturen. Meer informatie en de
openingstijden vind je op www.cjgheemstede.nl.

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de

weg

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- Waterhof 47 het doorbreken van een muur 2012.280
ontvangen 19 oktober 2012
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvraag is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 1 november
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Bezwaar is niet mogelijk.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor
afwijking van het bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan

een omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan te verlenen:
- Zandvoortselaan 139 het verbouwen van een
kantoor tot restaurant 2012.209
Het verzoek ligt vanaf 1 november 2012 gedurende
4 weken van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover tijdens de periode van terinzageligging
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Rectificatie
Verleende omgevingsvergunning

(verzonden 19 oktober 2012)
Omgevingsvergunning voor kappen
- Javalaan 8 het kappen van 2 naaldbomen en
een loofboom in plaats van het kappen van
2 naaldbomen 2012.260
De bovenstaande vergunning ligt vanaf 1 november
2012 van maandag tot en met donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie : ’Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

Verkeersbesluit
Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij
de woning Brahmslaan 11 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de
bewoonster (verzonden: 25 oktober 2012).
Het besluit ligt vanaf 1 november 2012 zes weken ter
inzage.

Bezwaar

U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie: ‘Bezwaar maken
of uw mening/zienswijze kenbaar maken’.
Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit
niet opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan
degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een

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

Gladheidbestrijdingsplan 2012-2013 vastgesteld
Het college van burgemeester en wethouders heeft
op 25 september 2012 het gladheidbestrijdingsplan
2012-2013 voor de gemeente Heemstede vastgesteld.
In dit plan staat beschreven waar en hoe gladheid en
sneeuw wordt aangepakt op onder andere wegen,
fietspaden en bruggen. Op onze website
www.heemstede.nl vindt u via het digitaal loket
informatie over de gladheidbestrijding in Heemstede.

Ook kunt u hier het complete gladheidbestrijdingsplan
downloaden.

Strooizout afhalen

De gemeente Heemstede stelt voor haar inwoners per
seizoen per adres circa 5 kg. strooizout beschikbaar.
Het zout kan worden afgehaald bij de milieustraat aan
de Cruquiusweg 47. Vanaf dit seizoen is het niet meer

nodig een ‘bon voor strooizout’ in te leveren. U wordt
gevraagd een geldig legitimatiebewijs te tonen en uw
adres op te geven. Met een legitimatiebewijs mag ook
voor anderen (bijvoorbeeld buren of ouderen) gehaald
worden. Als u meerdere zakjes per huishouden wil
meenemen, of meerdere emmertjes wil vullen, betaalt
u een bedrag van € 2,-- (inclusief btw) per emmertje
of zakje.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en wethouders
is, op grond van artikel 8 van de Verordening
Winkeltijden Heemstede, besloten de zondagen 11, 18
en 25 november 2012 en 2, 9, 16, 23 en 30 december

2012 aan te wijzen als dagen waarop de winkels voor
het publiek in het deelgebied ‘Winkelcentrum Glip’
open mogen zijn.

Neem voor meer informatie contact op met de
afdeling Algemene & Juridische Zaken,
telefoon (023) 548 56 07.

Vergadering gemeenteraad - Begrotingsraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een openbare
vergadering op donderdag 8 november om 20.00 uur
en op vrijdag 9 november om 13.00 uur in de Burgerzaal
van het Raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering
- Vragenuur
- Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting
2014-2016
- Eerste begrotingswijziging 2013
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage in
de ontvangsthal van het Raadhuis. Meer weten? Neem
contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46,
of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

Kapot speeltoestel?

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend.
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het
besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
punt
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil
betrekking heeft, worden overlegd.

MELD

Meer weten?

Neem contact op met de gemeente,
telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
Beroep
Over
onderwerpen waarover nog geen beslissing
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van
is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
de Algemene
wet bestuursrecht
beroep
aantekenen
aangegeven
uw zienswijze
maken. Bel tijdens
Geen toegang
totkenbaar
internet?
openingstijden
het
meldnummer
bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase
Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,

Overlast

van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Overhangend groen?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Straatverlichting defect?

Oproep:
red op
destraat
peuterspeelzalen
Meld gevaar, schade
of overlast via

Overlast

INGEZONDEN

www.heemstede.nl/meldpuntoverlast

Heemstede - Verontruste ou- deze subsidie kunnen de kos- ten voor ouders per uur kunders zijn op www.petities24. ten voor ouders beperkt blijven nen dan oplopen tot 5 euro of
com een petitie gestart om de tot maximaal 2,51 per uur. De ge- meer. Daarbij komt dat een PeuGeen toegang
tot internet?
Bel
tijdens50.000
openingstijden
meldnummer
gemeente
ervan te overtuigen
meente is nu
voornemens
terspeelzaal niet het
in aanmerking
niet te gaan bezuinigen op deze euro per jaar op de Heemsteed- komt voor kinderopvangtoeslag
sector. De ouders schrijven: se peuterspeelzalen te bezui- zoals een creche of BSO dat wel
“Heemstede heeft vier peuter- nigen. Als de gemeente haar komt. Red onze peuterspeelzaspeelzalen. Deze peuterspeel- plannen doorvoert en 50.000 eu- len!”
zalen worden bekostigd door ro extra bezuinigt op de gesubeen variabele eigen bijdrage van sidieerde peuterspeelzalen is De digitale petitie is te vinden
ouders, maar ook door een ge- dat de nekslag voor deze voor- op www.petities24.com/red_de_
meentelijke subsidie. Mede door ziening in Heemstede. De kjos- peuterspeelzalen_in_heemstede.

van de gemeente (023) 548 57 62

MELDpunt

Harde muziek op ongewone tijden?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
Dienst in ziekenhuis
Vreemde ‘eend’ in de bijt
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Regio - Zondag 4 november is pastor Frans Bossink om 10.00 Lampion maken
Heemstede - In de zomer van 2012 heb ik deze foto van een
uur
voorganger
tijdens tot
de dienst
in het Spaarne
Ziekenhuis
in
nest jongevan
waterhoentjes
gemaakt op (023)
de hoek 548
van de57
GlipperGeen
toegang
internet?
Bel tijdens
openingstijden
het meldnummer
de gemeente
62
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door de cantores Loes
en Theo Braak-Pedroli en organist Ab Loof. Het is een communieviering.

Spirituele beurs Nicky’s Place
Regio - Op zaterdag 10 en zondag 11 november houdt Nicky’s
Place in Haarlem haar 31ste spirituele beurs. De mediums, healers, sjamanen en paragnosten
die aanwezig zijn hebben allen
jarenlange ervaring in het werken met de spirituele wereld.
Op de beurs kan men terecht
voor onder meer kaartleggingen
met tarot, contact met overledenen, pendelen en fotolezen. Ook
aanwezig zijn een babyfluisteraar en kundige mensen die bezig zijn met voetreflexologie, iriscopie, handmassage, gezicht lezen, sjamanistische healing op

zielsniveau, magnetiseren. En
natuurlijk handlijnkunde en numerologie. Daarnaast is er ook
een aanbod met leuke en spirituele cadeaus.
De beurs is open van 12.00 tot
17.00 uur. De toegang bedraag
5 euro. Consulten kosten maximaal 10 euro.
Kijk voor uitgebreide informatie
op www.nickysplace.nl of bel:
06-41041509, Nicole van Olderen. De beurs wordt gehouden
in het ouderensteunpunt aan de
van Oosten de Bruynstraat 60,
2014 VS Haarlem, hoek Westergracht achter de Bavo Basiliek.

Heemstede - Bij de Woensdagmiddagclub maken de kinderen
op woensdag 7 november een
bijzondere lampion van karton,
vliegerpapier en een klein plastic
flesje. Kosten per keer zijn: 4 euro, een kaart voor 10 keer kost 35
euro. Graag per keer van tevoren
telefonisch aanmelden: 023-548
38 28 – kies 1. Voor meer informatie: www.casca.nl.

Dienst in
Cruquius

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen
Nederland in gebouw De Rank
op terrein De Cruquiushoeve leidt ds Hetty van Galen zondag 4 november de viering om
15.00 uur. U vindt De Rank aan
de Spieringweg 101 in Cruquius.

dreef en de Dr. Schaepmanlaan. Het nest bestaat al een aantal
jaar, en in het voorjaar zijn de ouders volop in de weer het nest
in orde te brengen. Nu zie ik deze week tot mijn verbazing een
redelijk grote schildpad heerlijk in het zonnetje genieten van het
waterhoentjesnest.
Ik vond het een foto waard. De dag erna lag de schilpad weer op
het nest en de waterhoentjes zwemmen er ook omheen.
Ria van der Aar, Heemstede

