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Stormloop in Heerlijk Heemstede   
Heemstede – Met het start-
schot van de LifeFit Heemste-
de Loop door wethouder Sport, 
Jur Botter, vlogen de tien-elf en 
twaalfjarigen naar de finish om 
in de buurt van de zes minu-
ten alweer een schouderklopje 
van Botter te krijgen. Hugo We-
ber deed er 5,56 minuut over, dat 
was ruim drie keer sneller dan 
de laatste van de 770 deelne-
mers aan de Family run van an-
derhalve kilometer. De door de 
speaker binnengeloodste Eli-
ne, net vier jaar, kwam zij bij de 
laatsten binnen met haar knuffel 
stevig in haar handje geklemd 
en moeders hand de finish over. 
Wethouder Botter reikte de wis-
selbeker uit aan de basisschool 
de Ark, die van alle scholen uit 

Heemstede in percentage de 
meeste deelnemers had. De 
Ouderraad had meer dan 50 pro-
cent van de leerlingen enthou-
siast gekregen om de Family Run 
mee te lopen. Botter nodigde de 
nog niet deelnemende scholen 
uit om toch vooral volgend jaar 
wel mee te doen. Wat is er nou 
mooier voor de kinderen om ie-
dere ochtend die prachtige gro-
te bokaal in de hal te zien! Ruim 
670 lopers gingen tegen 12 uur 
de Sportparklaan op, richting 
Bosbeek om door Groenen-
daal, via het Molentje, door oud 
Heemstede, Voor-en Achterweg, 
Wilhelminaplein,  weer bijna bin-
nen een stief kwartiertje de vijf 
kilometer te volbrengen. Leuk 
en afwisselend vond de winnaar 

de zeventienjarige Stan Niesten 
die een halve minuut sneller was 
dan de twee zeventienjarigen 
achter hem.
Dat je er over 5 kilometer ook bij-
na een uur  mag doen, no pro-
blem, in Heemstede loop je heer-
lijk! Met een zonnetje in de rug 
startte Heemstedenaar Lucas 
Nieuweboer de tien kilometer 
en had figuurlijk de hele tien ki-
lometers de wind mee. Het ging 
lekker. Wordt dat 32 minuten? 
Op de kop af 32 minuten! Ook 
hier waren er 670 lopers die ge-
noten van de inspanning.
En je weet waarvoor je loopt. 
De goede doelen: Hartstich-
ting, Hartekampgroep en Alpe 
d`Huzes. 
Ton van den Brink 

Deze week in De krant!

BEGRAAFPLAATS &
CREMATORIUM WESTERVELD

2 NOVEMBER 
17.00 UUR
WWW.BC-WESTERVELD.NL 

GEDENKEN OP 
WESTERVELD

Wilgen als 
luciferhoutjes geknapt

Heemstede – Maandag 28 oktober hadden vooral kustprovincies te 
kampen met een flinke storm. Her en der was schade te betreuren, 
omgevallen bomen en afgewaaide dakpannen. In Heemstede wer-
den twee grote wilgen dupe van het natuurgeweld. De ‘reuzen’ ston-
den langs de Bronsteevijver en knapten als luciferhoutjes. Op de 
foto, ingestuurd door mevrouw Heleen Hooij, ziet u de ravage.

Bijna 
tienduizend 

Heemsteedse 
euro’s voor 

Nierstichting
Heemstede - In heel Nederland 
gingen van 16 tot en met 21 sep-
tember ruim 80.000 enthousias-
te collectanten op pad voor de 
Nierstichting. Alleen al in Heem-
stede is tijdens de Nierstichting 
Collecteweek 9646 euro ingeza-
meld. Met dit geld zet de Nier-
stichting alles op alles om er-
voor te zorgen dat mensen met 
een nierziekte in leven blijven en 
ook écht kunnen blijven leven. 
En dat is hard nodig, want voor 
mensen met ernstig nierfunctie-
verlies bestaan maar weinig op-
ties: dialyse, niertransplantatie of 
de dood. 
Inwoners van Heemstede die de 
collectanten van de Nierstichting 
hebben gemist of die geen klein-
geld in huis hadden, kunnen hun 
bijdrage alsnog overmaken op 
ING 88.000 t.n.v. Nierstichting 
Nederland te Bussum. SMS-en 
kan ook: SMS NIER2 naar 4333 
(één SMS is een eenmalige gift 
van 2 euro, ex telefoonkosten) of 
SMS NIER5 naar 4333 (één SMS 
is een eenmalige gift van 5 eu-
ro*). Meer informatie vindt u op 
www.nierstichting.nl.
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Kerkdiensten

Viering
Trefpunt

Bennebroek
Regio – In het Trefpunt te 
Bennebroek vindt op zondag 
3 november een dienst plaats 
met dr. A. Ridder (Leiden). De 
viering begint om 10.00 uur.
Er is tevens Kindercafé.

De Lord Mode stopt 1 maart 2014
Heemstede - Ongeloof bij de 
vaste klanten. Ongeloof bij de le-
veranciers. De mededeling van 
de Lord Mode aan de Binnen-
weg: “we stoppen op 1 maart 
2014”. Monique Reijnen, twin-
tig jaar eigenaresse van de Lord 
Mode, vertelt een beetje emotio-
neel, maar heel dapper dat zij en 
haar team er alles aan gedaan 
hebben om de zaak te redden.

De steeds minder worden-
de klantenstroom op de Bin-
nenweg is volgens haar de oor-
zaak van deze noodlottige be-
slissing. Zelfs het opstarten van 
een webwinkel gaf niet de ruim-
te om door te gaan. Daar shopt 
een jongere generatie die koopt 
en terugstuurt. Daarnaast geeft 
men op dit moment niet gemak-
kelijk geld uit. Door het weer zijn 
de seizoenen de laatste twee jaar 
steeds later begonnen en was de 
tijd om tegen normale prijzen te 
verkopen te klein, zat al tegen 
de opruiming aan, waardoor je 
je marge niet haalt. Nodig om te 
blijven investeren in mensen en 
collectie. Twee seizoenen gele-
den sloot zij de kinderafdeling 
om de herenmode nog beter te 
presenteren.

Berichten in 2011 dat het beter 
zou worden, kwamen niet uit. In 
2012 zou het beter worden. Nu 
krijgen we dezelfde berichten 

weer binnen, maar beter wordt 
het in de winkel niet.
Hoe vertel je dat aan je mede-
werkers? Dat was misschien 
wel de moeilijkste consequen-
tie van haar besluit om te stop-
pen. Moeilijk als mensen lang 
heel trouw met je schouder aan 
schouder werkten om de klanten 
te adviseren en te helpen. Een 
mooi vak dat steeds meer ver-
dwijnt door economische pro-
blemen. 

Klantenbrief 
De vaste klanten kregen alle-
maal een brief waarin Monique 
het waarom uitlegt.

Beste trouwe klant, na 57 jaar heb 
ik besloten, de deuren van de lord 
mode te sluiten. De crises, het 
online shoppen van de consu-
ment , door de herinrichting min-
der drukke  Binnenweg. Een aan-
tal oorzaken die er onder ande-
re toe hebben geleid dat het niet 

veel langer verantwoord is door te 
gaan met de zaak. Het was een 
moeilijke beslissing , er zijn ja-
ren van vechten en “hoop hou-
den “aan vooraf gegaan. Met pijn 
in het hart , neem ik samen met 
mijn verkoopteam , de komen-
de maanden afscheid van een 
zaak die mede door U een be-
grip is geworden. Wij starten van-
af heden voor U , als vaste klant, 
de opheffi ngsuitverkoop. 1 No-
vember start deze, na dit artikel 
in de Heemsteder,voor het grote 
publiek. Wij, als Lord Mode team 
danken u hartelijk voor het ver-
trouwen. We sluiten hierdoor de 
jaren af met een warm gevoel. 
Dank U Wel. Lord mode team. 
Monique Reijnen.

Ontroerend hoe er warme reac-
ties  zijn gekomen nadat het be-
kend is geworden  bij de vas-
te klanten. Doet zo goed! Geeft 
Monique het gevoel dat ze de 
juiste beslissing heeft genomen. 
Niet wachten tot je failliet bent 
en een ander met je schulden 
opscheept. Fabrikanten maken 
het wel anders mee en zitten dan 
met onbetaalde rekeningen. Mo-
nique kan op 1 maart de wereld 
recht in de ogen kijken, zonder 
schulden en van jaren een eigen 
zaak leiden dat geeft een rijk ge-
voel. Ze kijkt even terug naar hoe 
ze als vijftien jarig meisje bij ei-
genaar Rob van der Wel begon 
als zaterdaghulpje. Met twintig 
mocht ze al fl ink samen werken 
met Rob, inkoop en administra-
tie. Met dertig jaar kreeg ze de 
kans om de zaak over te nemen.
Na twintig mooie jaren valt 
straks het doek. Monique heeft 
nog geen vaste plannen voor de 
toekomst. Ook voor moeder Reij-
nen valt het doek. Zij was de 
coupeuse die ieder probleem 
oploste, al had een kind een 
nieuw jack door het prikkeldraad 
verwoest. Zij maakte die weer 
net zo mooi met naald en draad, 
als nieuw. Jammer voor de Lord
Mode. Jammer voor de Binnen-
weg.
Ton van den Brink 

Creatieve fotocursus bij Casca

Fotograferen is kijken

Fotograferen is kijken, volgens 
Zwetsloot. “Kijken naar licht bij-
voorbeeld. We beginnen de eer-
ste cursusavond met dit thema. 
Het doel is dat je na die avond 
ook echt iets over licht weet. De 
andere avonden behandelen we 
compositie, het onderwerp van 
de foto en je eigen benadering 
daarin. Ik wil met deze cursus de 
nadruk leggen op het creatieve 
aspect van de fotografi e. Cur-
sussen over de technische kan-
ten zijn er al genoeg. We schui-
ven dat even terzijde, maar na-
tuurlijk komt techniek vanzelf 
ook ter sprake. De vraag is: wat 
wil je weergeven met een foto. 
Juist voor mensen die de inte-
resse hebben om meer uit hun 
foto’s te halen is deze korte cur-
sus bedoeld.”
Geek Zwetsloot is gespecia-
liseerd in portretfotografi e en 
geeft als beroepsfotograaf re-
gelmatig workshops voor bedrij-

ven en organisaties. “Bij de com-
municatieafdeling van veel be-
drijven maken ze steeds vaker 
zelf de foto’s. Je moet als orga-
nisatie de beeldtaal ontwikkelen. 
We leven tenslotte in een we-
reld die door het internet sneller 
is geworden. En iedereen let op 
de plaatjes. De foto die je maakt 
kan over vijf minuten in de he-
le wereld te zien zijn. Ik geef tips 
waar ze op moeten letten om het 
gewenste doel te bereiken.”
Door de economische crisis 
werd lange tijd bezuinigd op za-
ken als beeldmateriaal. Maar 
daar zit een kentering in, meent 
Zwetsloot. “Na jaren van kaal-
slag, merk je dat er weer behoef-
te komt aan fatsoenlijk beeldma-
teriaal. De voorraden zijn sim-
pelweg op. Er ontstaat nu ook 
een geheel nieuwe categorie be-
drijven die zich gaan profi leren, 
vooral met beelden.”  
Mede om het niveau te bepalen 

vraagt de fotograaf de cursisten 
hun mooiste foto mee te nemen. 
“Of breng een foto mee waar-
over je vragen hebt. Met een 
kleine groep mensen - ik hoop 
op 8 tot 10 deelnemers – is het 
leuk werken. Door de interactie 
valt er veel te leren, ook van el-
kaar. Aan mij zal het niet liggen. 
Ik ben enthousiast over mijn vak 
en vind het leuk mijn kennis over 
te brengen.”
De cursus Creatief fotograferen 
start donderdag 7 november, van  
20.00 tot 22.00 uur. De kosten 
voor vier avonden zijn 54 euro.

Aanmelden kan nog bij Casca, 
tel. 023 548 3828.
Meer informatie over het werk 
van Geek Zwetsloot: www.geek-
zwetsloot.com.
Mirjam Goossens

Geek Zwetsloot.

Heemstede – Werkelijk iedereen fotografeert tegenwoor-
dig. Of het nu gaat om een geavanceerde fotocamera, een 
eenvoudig klikklakje of het mobieltje, er is er altijd eentje 
onder handbereik. Aan de resultaten van al dat moois valt 
vaak wat te verbeteren. Bij Casca start deze week een cur-
sus verspreid over vier avonden met de titel: Creatief foto-
graferen. Het is een unieke gelegenheid om voor een luttel 
bedrag van de professioneel fotograaf Geek Zwetsloot de 
fi jne kneepjes te leren.
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Uw Shiseido 
Schoonheidssalon sinds 
5 september heropend

Heemstede - Sinds 5 september is de Shiseido Schoon-
heidssalon in Parfumerie Van Beem, Binnenweg 104 te 
Heemstede weer geopend.

U kunt direct al profiteren van een mooi voordeel: een 45 minu-
ten durende gezichtsbehandeling van 45,- voor slechts 35,- euro. 
Daarnaast ontvangt u na afloop ook nog eens een luxe Shiseido 
verrassing. Dit aanbod is geldig tot 30 november 2013.

Natuurlijk wilt u geen verrassing als het gaat om wie uw kostba-
re huid behandelt.
Ellen J. Verduyn, gediplomeerd STIVAS-schoonheidsspecialiste 
en aankomend medisch pedicure was eigenaresse van Schoon-
heidssalon ‘Vitalitae’ en Esthétique Cocon beiden gevestigd in 
Amsterdam waar zij werkte met de producten Clarins en Aveda. 
Shiseido
Het merk Shiseido met haar medische achtergrond en haar ho-
listische filosofie bestaat momenteel 140 jaar. Een apotheker is 
ooit in Tokio begonnen met het beroemde rozenwater Eudermine 
waaruit de hele cosmeticalijn is ontstaan.
Er is een groot assortiment voor gevoelige kinderhuiden (vanaf 12 
jaar) tot de oudere huid die een echte booster nodig heeft. Ellen 
vertelt: “Door mijn ruime beroepservaring kan ik behandelingen op 
maat aanbieden. Aangezien ik loyale klant van Shiseido ben, ga-
randeer ik direct resultaat na elke behandeling. De salon is geheel 
in Shiseido-stijl. Komt u gerust eens langs om een kijkje te nemen 
of om een kopje japanse thee te drinken!”
Voor een afspraak of informatie kunt u mij bereiken op 06-50 57 
08 51.

Heemstede - Genieten van 
heerlijke producten en een 
mooi aangeklede tafel terwijl 
je de wereld een stukje mooi-
er maakt? Dat is niet moei-
lijk als je vaker kiest voor fair-
trade producten.

In de Fair Trade Week wordt extra 
aandacht gevraagd voor de in-
middels, wereldwijd, 27.000 ver-
schillende producten; van pin-
dakaas tot kussens, van honing 
tot houten speelgoed. De wereld 
veranderen is heerlijk en hele-
maal niet moeilijk, want fairtrade
producten zijn makkelijk ver-
krijgbaar bij Wereldwinkels en 
supermarkten.
De Fairtrade Week vindt dit jaar 
voor de zevende keer plaats, van 
26 oktober t/m 3 november. Tij-
dens deze week kunt u voordelig 
kennismaken met de levensmid-
delen van  Fair Trade Original. 
De Wereldwinkel biedt u een 
fairtrade en organic tas met 
daarin 6 Aziatische kookproduc-
ten voor slechts 12,95 euro.
Fair Trade Original is sinds 1959 
(toen nog onder de naam SOS 
Wereldhandel) al het merk van 
de eerlijke producten. 
Met elk product dat u koopt doet 
u iets moois voor uzelf en voor 
een ander!
Fair Trade Original heeft een ei-

gen manier van zakendoen. 
Want de eindeloos lekkere pro-
ducten hebben ook nog eens 
eindeloos veel effect op de ma-
kers ervan.  Via eerlijke handel 
met handelspartners in Afrika, 
Azië en Latijns-Amerika wil Fair 
Trade Original een positieve bij-
drage leveren aan de bestrijding 
van armoede. 
Wilt u de veelal biologische kwa-
liteitsproducten eens proberen?
Kom dan in de Fairtrade week 
naar de Wereldwinkel en profi-

teer van de aanbieding Aziati-
sche kookproducten. 
Bovendien kunt u in de Wereld-
winkel terecht voor gezellig sa-
mengestelde levensmiddelen-
cadeaupakketjes. Voor de feest-
dagen kunt u een kerstpakket al 
dan niet gecombineerd met fair-
trade kunstnijverheid laten ma-
ken. 
U bent welkom in de Wereldwin-
kel van Heemstede, Raadhuis-
straat 29.
Open van dinsdag t/m zaterdag.

Aanbieding Aziatische kookproducten

Fair Trade Week 2013  

Heemstede – Een nieuwe win-
kel vol leuke merk kinderkle-
ding, Z8, Smafolk, Maxomorra, 
Wild, Liandlo, Molo, Mim-Pi plus 
nog vel meer merken, is sinds 
eind september geopend aan 
de Sumatrastraat 38 in Heem-
stede. Voor de beenmode heb-
ben ze de mooie Melton collec-
tie in huis. Alle kleuren in leg-
gings, sokjes en maillots. Paul 
en Rita zijn geen onbekenden 
in de wereld van kinderkleding. 
In 2006 begonnen ze een websi-
te met goedkope kinderkleding, 
Dat liep al snel redelijk maar de 
vraag richtte zich op duurdere 
merkkleding. Vandaar de switch 
naar de merkkleding die nu goed 
loopt. Die webwinkel was eigen-
lijk uit nood begonnen want hun 
gehandicapte dochtertje Kari-
na had thuis veel zorg nodig. De 
website konden ze vanuit huis 
beheren. Van lieverlee ging Kari-
na meehelpen inpakken en ver-
zenden voor zover haar handi-
cap dat toeliet. Ze had er altijd 
veel plezier in en met haar 19 
jaar nu, nog steeds. Heel ijverig 
inpakken en verzenden. De wens 
van Rita was altijd nog om zelf 
een winkeltje te beginnen, zelf 
je klanten zien en de kinderen 
helpen.
Soms helpt dan het toeval, want 
de jongere dochter Katharina 

wilde graag Engelse les heb-
ben en die werd gegeven aan de 
Sumatrastraat 38. Maar dat pand 
stond te huur, inmiddels studeert 
Katharina Engels op de com-
puter en ging moeder achter 
de winkel aan om de mogelijk- 
heden voor een kinderkleding-
zaak te onderzoeken. Een kleine 
winkel in een kinderrijke buurt, 
vlak bij de Valkenburgschool, de 

ideale plek om een eigen win-
kel te beginnen. Eind september 
konden Paul en Rita hun droom 
openen. Leuk voor alle moeders 
die nu de kinderkleding op de 
hand kunnen beoordelen in dat 
knusse winkeltje vol merkkle-
ding aan de Sumatrastraat 38. 
Toch op de website kijken? Ga 
naar www.parit.eu. 
Ton van den Brink 

Welkom bij PaRit Kinderkleding 
in de Sumatratraat!

Heemstede - Sint kan nu al te-
recht voor al het lekkers bij Bak-
ker Ted aan de Jan van Goyen-
straat 6 in Heemstede en aan de 
Bennebroekerlaan 39 in Benne-
broek . Echt voor iedereen die 
wat lekkers op tafel wil, ook voor 
degenen met een tarweallergie. 
In het vaste assortiment van luxe 
brood, desem en spelt biedt bak-
ker Ted voor Sinterklaas namelijk 
heerlijk ambachtelijk lekkers dat 
gemaakt is op basis van spelt 
banketbloem.
Nieuw in het assortiment zijn de 
heerlijke speltspeculaasjes met 
amandelen en de gevulde spe-
culaas gemaakt van spelt ban-
ketbloem, gevuld met 100% 
roomboter amandelspijs. En ook 

deze week weer volop aanwe-
zig: vers gebakken roomboter 
amandelstaven gevuld met 100% 
puur amandelspijs. Nu tegen in-
levering van de advertentie el-
ders in deze krant voor een ac-
tieprijs: van 6,95 voor 5,95 euro.  
Kom snel al dit lekkers proeven 
bij bakker Ted.

Ambachtelijke bakker 
Ted denkt mee met Sint
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Heemstede - AH aan de Ble-
kersvaartweg 57 is nu elke zon-
dag van 12 tot 19 uur geopend. U 
kunt hier dus prima terecht voor 
een vergeten boodschap, maar 
natuurlijk ook om uw weekbood-
schappen te doen. Klanten kun-
nen winkelen met de zelfscan, 
reuze handig en gemakkelijk. 
O, en wist u dat er elke zondag 
heerlijk vers afgebakken brood 
is? Kies ook eens uit de sma-
kelijke vleeswaren, vers gesne-
den. Ook handig te weten is dat 
de vestiging cadeaukaarten ver-
koopt, dus wellicht bij een verge-

ten cadeau voor een verjaardag 
of feestje op zondagavond, bent 
u goed uit bij AH aan de Blekers-
vaartweg!
Gall en Gall, aan de overkant van 
de AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg, is overigens ook open, 
van 13 tot 19 uur. Deze zaak 
heeft een uitgebreid assortiment 
voor een heerlijke zondagmid-
dagborrel. Maar ook hier kunt 
u natuurlijk op zondag een leuk 
en lekker cadeau halen. De par-
keergarage is ook geopend van 
12 tot 19 uur. Hier kan de klant 
gratis en overdekt parkeren.

Ons Creatief Café voor kinderen 
in restaurant Grut & Groot

Restaurant Grut & Groot (Raad-
huisstraat 62) richt zich vooral 
op ouders of opa’s en oma’s met 
(klein)kinderen. Voor Ons Crea-
tief Café van Iris Kruiderink en 
Dymphna Lippes is dit de idea-
le plek om kinderen te laten ken-
nismaken met hun workshops in 
creatieve vaardigheden. Volgens 
Iris voorziet dit steeds meer in 
een behoefte. Kinderen vinden 
het ontzettend leuk  en het is bo-
vendien van belang dat opgroei-
ende kinderen niet alleen stude-
ren en bezig zijn met de I-pad of 
laptop, maar dat zij ook hun cre-
atieve vaardigheden ontwikke-
len.

Iedere dinsdagmiddag kun je in 
het Open Atelier van Ons Crea-
tief Café vanaf 15.00 tot ca. 17.00 
uur  terecht bij Grut & Groot. 
Tijdens het Open Atelier kun-
nen kinderen binnen komen lo-
pen om gezellig te komen haken, 
macrameën, weven, punnikken, 
enz. Het actuele programma zal 
onder andere worden aange-
kondigd via Facebook. De kos-
ten bedragen 10,00 per middag 
en met een abonnement van 10 
middagen is er één middag hele-
maal gratis.Voor het geringe be-
drag van 2,50 krijgen de kinde-

ren rond de klok van vier uur een 
gezond tussendoortje en wat te 
drinken. Uiteraard is er professi-
onele begeleiding aanwezig zo-
dat u kind(eren) in veilige han-
den zijn.
Naast een wisselend programma 
is het voor de wat oudere kinde-
ren elke week mogelijk om te le-
ren breien. Ze breien dan hun ei-
gen sjaal of kussen die ze, met 
breinaalden en al, aan het eind 
mee naar huis nemen.  Leren 
breien is een tweedaagse work-
shop en kost dan ook  20,00.

Vanaf medio november gaan Iris 
en Dymphna ook regelmatig op 
de zondagen het  Creatieve Café 
openstellen. Er worden dan spe-
ciale themazondagen georga-
niseerd. Voor Sinterklaas zijn zij 
een suprisemiddag aan het voor-
bereiden waarbij gebruikt ge-

Heemstede - Ons Creatief Ca-
fé is nieuw in Heemstede. Het 
bedrijf is een initiatief om met 
workshops kinderen te laten 
kennismaken met creatieve 
vaardigheden. Iris Kruiderink 
en Dymphna Lippes geven 
hun workshops in kindvrien-
delijk restaurant Grut & Groot.

maakt wordt van gereycled ma-
teriaal.  Er komt zelfs hulp voor 
het maken van gedichtjes.  Kerst 
vraagt om een engel.  Deze en-
gel maken de kinderen met hout 
en gips.
De creatieve middagen zijn be-
doeld voor kinderen vanaf 8 jaar 
(groep 4). Een maximale leef-
tijdsgrens wordt niet gehan-
teerd. 
Restaurant Grut & Groot gaat 
vanaf november ook op de vrij-
dag- en zaterdagavond open 
voor een heerlijk diner. Ouders 
en hun kinderen kunnen dan ge-
nieten van wat chef kok Martijn 
van Wonderen voor u kan berei-
den.
Voor informatie van Ons Creatief 
Café  06-48761277 of onscrea-
tiefcafe@gmail.com of volg hen 
op facebook en twitter. 

Heemstede - Na 2 maanden 
te zijn geopend blijkt het nieu-
we grand café Bobs-place op 
het Wipperplein een groot suc-
ces te zijn. Mensen komen van-
uit Haarlem, Heemstede en de 
Haarlemmermeer om de onge-
dwongen en gezellige sfeer te 
proeven die er is ontstaan met 
het nieuwe interieur. De reacties 
op het nieuwe concept zijn dan 
ook echt overweldigend. Men-
sen die met hele families komen, 
gezinnen met jonge kinderen 
(waar ook allemaal leuke spel-
letjes voor klaar liggen) jongelui 
die voor het stappen even gezel-
lig een burger komen eten. Ook 
de vaste gasten van voorheen 
Cozy zijn over het algemeen ui-
terst positief.

De overgang van ribs2go naar 
bobs-place word ook door een 
grote menigte goed gebruik ge-
maakt. Door de uitgebreide kaart 
waar men uit kan kiezen om 
thuisbezorgd te krijgen wordt 
zeer gewaardeerd, tenslotte 
heeft de een zin in een hambur-
ger terwijl de ander spare ribs, 

slibtong of gewoon een lekke-
re salade.
In het weekend zit het grand ca-
fe gemiddeld 1,5 keer vol. De 
woensdag is een dag die wat 
rustig is vandaar dat Bob Diven-
dal voor deze dag een geweldi-
ge actie op poten heeft gezet. 
Gebakken sliptong of spare ribs 

voor maar 6,50. De eerste dag 
van deze actie zit er ondertus-
sen al op en er waren maar liefst 
60 gasten die van deze actie ge-
bruik maakten.

Kortom: Heerlijk genieten voor 
elke doelgroep voor een heel be-
taalbare prijs!

Albert Heijn Blekersvaarweg 
zondags open vanaf 12.00 uur

Bobs-place een groot succes
“De Hartekamp” eerst 
slopen dan bouwen
Heemstede - De Hartekamp 
Groep timmert de laatste jaren 
flink aan de weg. Onder ande-
re met renovaties en nieuwbouw 
geeft men de cliënten/bewo-
ners een eigentijdse huisvesting. 
Totaal geeft de groep 75 mil-
joen euro uit aan de verschillen-
de bouwprojecten in Beverwijk, 
Haarlem en Hillegom. De loca-
tie in Heemstede is verreweg de 
meest opvallende. Een flink aan-
tal gebouwen, welke nog stam-
men uit de jaren zeventig, wor-
den nu gesloopt. De heer Jan 
Bauer, voorzitter van de Raad 
van Bestuur van de Hartekamp 
Groep, ramde samen met een 
aantal bewoners een deur van 
een van de te slopen panden. 
Hiermee is de sloop van de ou-
de panden op een ludieke wijze 
van start gegaan. Met een grote 
stormram werd in een keer een 
ingang gekraakt. Om de zaak 
een beetje op te vrolijken heb-
ben bewoners grote spandoeken 
beschilderd. De lelijke sloopwerk 
wordt zo aan het oog onttrokken. 
Het trieste gevoel dat sloop altijd 
met zich brengt wordt zo een 
beetje goedgemaakt. Er zullen 

op het terrein 26 nieuwe groeps-
woningen en appartementen 
worden gerealiseerd. In iedere 
groep komen 8 bewoners en ie-
dere bewoner krijgt de beschik-
king over een eigen zit / slaap-
kamer en eigen sanitair. Cliënten 
die minder mobiel zijn delen een 
badkamer om (financieel) ver-
standig om te gaan met de nodi-
ge extra voorzieningen zoals til-
liften en brancards. In bruto vier-
kante meters gaan de bewoners 
er flink op vooruit. In plaats van 
de 33 m2 waarover zij nu be-
schikken krijgen zij straks 65 m2, 
dat is wel inclusief de algeme-
ne ruimte zoals de fietsenstalling 
en de keuken. Voor de kwets-
bare bewoners wel een aanslag 
op hun welbevinden om de voor 
hen zo vertrouwde omgeving 
(tijdelijk) te moeten verlaten. Tij-
dens de bouw wordt een aantal 
bewoners elders ondergebracht. 
Een klein deel van de bewoners 
zal niet meer terugkeren naar 
de Hartekamp. De meeste cli-
enten kijken uit naar hun nieu-
we behuizing die naar verwach-
ting medio 2015 zal worden op-
geleverd.
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Het bronzen borstbeeld op de 
foto is op 5 september 2013 ont-
huld in de Raadszaal van Haar-
lem.
Het beeld kijkt uit over de monu-
mentale raadszaal van Haarlem; 
het is gemaakt door beeldhouw-
ster Ellen Wolff uit Heemstede.

Het beeld werd feestelijk onthuld 
door de burgemeester van Haar-
lem, Bernt Schneiders en stads-
advocaat Frank Mulder die het 
beeld sponsorde.
Van Ellen Wolff is ook dit jaar het 
borstbeeld van Hella S. Haasse 
in de OBA van Amsterdam ont-
huld voor de Hella Haasse zaal.
Bekende beelden van haar hand 
zijn de Balans, Adriaan Pauw, 
Harry Mulisch, de Merlet Trofee 
die 7 x is uitgereikt aan iemand 
die zich verdienstelijk heeft ge-
maakt in Heemstede.
Naast de kamer van de burge-
meester van Heemstede hangt 
het Wapenschild met 7 merlet-
tes.
Ellen zal tijdens de Kunstlijn in 
haar eigen atelier in Heemstede 
aan de bronsteevijver haar werk 
tentoonstellen.
U kunt dat vinden aan de Frans 
Lisztlaan 27 te Heemstede. Tele-
foon: 023-5 291 509.

Werk van Griet Halbertsma is tij-
dens de Kunstlijn te zien in mu-
ziekstudio Chasin’ the Cool, An-
toniestraat 59 in Haarlem.

Schilderen vanuit chaos bete-
kent een beeld vinden in plaats 
van maken. En te weten wanneer 
het werk klaar is blijft een won-
derlijk moment van ‘herkenning’. 

Voor meer informatie zie:
www.griethalbertsma.nl.

Griet Halbertsma     
Lyrisch Abstract

Ger en Fernande Daniëls-Laas 
exposeren in hun atelier aan de 
Voorweg 49A. Zij maken zeer 
uiteenlopende kunst. Een thema 
is vogels en Papoea’s, in acryl. 
Dan is er de muziek. Naast Jazz 
nu ook ‘soul’, expressief geschil-
derd in felle kleuren. Ger heeft 
bloemen en werkt in abstract lij-
nenspel in aquarel, olieverf land-
schappen en volkenkundige te-
keningen, veel over tatoeages 
in Afrika, te zien geweest in het 
Teylersmuseum. Zij geven nog 
steeds lessen in schilderen en 
tekenen, op donderdag- en vrij-
dagmiddag van 13.30 tot 16 uur, 
15,- per keer.  Bel voor een af-
spraak, 023-5286336. U kunt 
bij hen ook kunstwerken huren, 
10% per jaar van de verkoopprijs, 
volledig kooptegoed. De werken
bevinden zich in vele collecties, 
o.a.  Leids Volkenkundig muse-

um, Frans Hallsmuseum, Ottawa 
Canada en New York. Een speci-
ale actie: 100 x 80 cm acryl ach-
ter glas voor 100,-. Ook interes-

sant: Ger en Fernande verkopen
voorouderbeelden en maskers 
uit de mooie collectie etnogra-
fica.

Ger Daniëls en Fernande Daniëls-Laas
Zeer uiteenlopende kunst

Ellen Wolff
Beeldhouwster van bekende mensen

Charles Koopmans
Spannende dialoog 

zonder winnaars

Heeft dit schilderij zichzelf ge-
maakt? “Ja en nee. Het leek als-
of het schilderij met mij in ge-
sprek ging, maar zo af en toe de 
teugels overnam en mij dicteer-
de wat ik moest doen. Gelukkig 
heb ik een rem, want je houdt 
toch rekening met de mitsen en 
maren. Het resultaat is samen te 
vatten als een spannende dia-
loog”, aldus Charles Koopman. 
Bekijk zijn werk aan het J.M. 
Molenaerplein nummer 7.

Tijdens de Kunstlijn op zaterdag 
2 en zondag 3 november toont 
edelsmid Rosita van Wingerden 
sieraden en objecten. Rosita ont-
werpt haar werk zelf en vervaar-
digt dit op ambachtelijke wijze in 
eigen atelier. Elk werk is een uni-
cum. Zij werkt graag met zilver, 
goud en edelstenen, maar ook 
andere materialen worden ge-
bruikt. Zij vindt het een feest om 
in overleg met haar opdrachtge-
ver een mooi, persoonlijk sieraad 
of object te maken. Zo kunnen 
bijvoorbeeld ook ‘herinnerings-
sieraden’ een nieuw leven krij-
gen!

Zij exposeert  samen met vier 
andere kunstenaars in het histo-
rische gebouw De Hoofdwacht, 
Grote Markt 17 in Haarlem.
De expositie kreeg de titel Zins-

begoocheling in de Hoofdwacht 
mee. Het prachtige werk dat hier 
te zien is, is absoluut geen illusie! 
De kunstenaars hebben zich 
laten inspireren door het gebouw 
zelf, de spannende gewelfde 
kelders eronder, de ingekerf-
de teksten van gevangenen en 
hun bewakers, graffiti avant la 
lettre. 
www.rositavanwingerden.nl.

Rosita van Wingerden
Een feest om een persoonlijk sieraad te maken

Jose van Waarden
Geïnspireerd door het landschap

Het werk van Jose van Waarde 
is dit jaar op diverse locaties te 
zien. Het meeste zal te zien zijn 
in de Regentenkamer van het 
Wijnbergshofje, Barrevoetestraat 
4 in Haarlem waar zij te gast is. 
Maar ook kunt u haar werk be-
kijken  in het Raadhuis in Heem-
stede en in  de Vishal in Haar-
lem  waar de centrale presenta-
tie van alle Kunstlijndeelnemers 
te zien is. Zij toont dit weekend 
ook werk bij Jack Prins aan de 
Glipperdreef 195 in Heemstede 
alsook bij Keramikos in de Waar-
derpolder in Haarlem. De ten-

toonstelling bij Keramikos loopt 
van 1 november t/m 14 decem-
ber 2013.
De schilderijen van Jose van 
Waarde zijn geïnspireerd door 
het landschap. Zoekend en soms 
letterlijk tastend zoekt zij naar 
een synthese tussen landschap-
pelijke en abstracte elementen 
in haar werk. Vaak in aardkleu-
ren. Haar werk is daardoor vaak 
erg gelaagd. Toch streeft zij er-
naar altijd de transparantie te 
behouden.
Voor meer informatie:
www.josevanwaarde.nl.

Gonny Nierman
Laat u niet weerhouden!

Gonny Nierman is beeldhouwer 
en haar atelier bevindt zich in de 
Oude Meelfabriek.
Was u vorig jaar ook In de Oude 
Meelfabriek tijdens de Kunstlijn? 
Misschien herinnert u zich dan 
nog het kleine wassen beeldje 
van een danser. Dat was ik aan 

het vergroten in Ytong-blokken.
Het eindresultaat kunt u nu zien.
Voor kinderen heb ik een verras-
sende activiteit in petto.

Wellicht gaan uw handen ook 
jeuken en wilt u ook meedoen.
Laat u niet weerhouden!
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Werk van Luna Meis op diverse locaties
Luna Meis is dit jaar ook deel-
neemster van de Roze Kunstlijn 
die onderdeel is van Kunstlijn 
Haarlem. Voor deze gelegenheid 
een serie portretten geschilderd 
op haar- eigenwijze- manier van 
schilderen. Ook een aantal teke-
ningen naar model zullen ten-
toongesteld worden.
Op de afbeelding een portret 
van Aspasia dat op de centra-
le presentatie in het Raadhuis 
Heemstede te zien zal zijn. Als-
mede werk in de Vishal te Haar-
lem. Tevens een aantal schilde-
rijen in het Zandvoortsmuseum, 
Swaluëstraat 1 te Zandvoort zie 
ook www.zandvoortsmuseum.
nl Luna Meis zal op zaterdag 2 
en zondag 3 november aanwe-
zig zijn in De Greiner Voorhelm-

straat 23-25 te Haarlem ook hier 
is werk van haar te zien. Voor 
meer info www.lunameis.exto.nl.

Guusje Hamelynck woont en 
werkt in Heemstede, aan de Val-
kenburgerlaan 8. U kunt daar 
haar beelden zien met strakke lij-
nen en vlakken, uitnodigend om 
aan te raken. Door de lichaams-
taal is het duidelijk wat bedoeld 
wordt. Guusje wil zich nu ook 
toeleggen op het maken van 
grafsculpturen, geïnspireerd op 
de wensen van de opdrachtge-
ver. Wilt u meer weten en bekij-
ken over haar werk? Kijk dan op: 
www.guusjehamelynck.nl, tel: 
023-5286683.

Guusje Hamelynck 
Strakke lijnen en 

vlakken, uitnodigend 
om aan te raken

Sinds kort heeft Vera haar nieu-
we atelier/gallerie op een ge-
weldige toplokatie aan de Zand-
voortselaan 167 in Heemstede, 
het voormalig ABN-kantoor. Tij-
dens Kunstlijnweekend geopend 
met een feestelijk tintje om deze 
nieuwe plek in te wijden.
Huize van Wely trakteert op lek-

kers en een mooie aanbieding 
van koffie met gebak op zater-
dag. Op zondagavond is er bij 
Brasserie de Baas, Zandvoort-
selaan 127, een speciaal Kunst-
lijn menu.
Voor meer informatie kunt u op 
Vera’s website kijken:
www.verart.nl.

Vera Bruggeman
Nieuwe locatie wordt feestelijk ingewijd 

Jacintha Reijnders exposeert 
haar schilderijen en ruimtelijk 
werk komend weekend in de 
voormalige Nicolaas Beetsschool 
in Heemstede (gelegen aan de 
Bosboom Toussaintlaan 18 (de 
voorkant) en de Voorweg 49 (de 
achterkant), een gebouw waar-
van de voorkant sinds kort leeg 
staat. Een gelukstreffer voor Ja-
cintha na een enorme tegenslag 
veroorzaaakt door een zwaar on-
geval precies 5 maanden gele-
den. Gelukkig is Jacintha al her-
stellende maar zij mistte nog een 
eigen plek om aan de Heem-
steedse Kunstlijn mee te doen.
Toen Marjan Jaspers (die in de 
Hoofdwacht in Haarlem expo-

seert) dit vernam bood zij Jacin-
tha spontaan haar atelier tijdens 
de Kunstlijndagen aan en daar-
na kwam zelfs de mooie gymzaal 
in de oude school vrij! Een fij-
ne plek vindt Jacintha met mooi 
licht: hier komt mijn werk echt 
goed uit!  

Naast haar materie en ei-tem-
pera schilderijen toont Jacint-
ha haar spiraalvormige creaties, 
bijzondere objecten qua vorm, 
kleur en structuur. Het resultaat 
van een zoektocht naar harmo-
nie en evenwicht, licht zij toe. En 
voor Jacintha met haar fascina-
tie voor oudheden zeker ook een 
zoektocht naar oorsprong en 

vergankelijkheid. Over het resul-
taat vertelt Jacintha: ik hoop dat 
ik de mensen hiermee kan raken, 
dat ik ze hiermee kan verras-
sen. Haar werk kan men tijdens 
het komend weekend ook in het 
Raadhuis Heemstede en in de 
Vishal in Haarlem bewonderen.

Jacintha Reijnders exposeert aan de Voorweg!

Albert Röllich heeft tijdens de 
kunstlijn Haarlem op zaterdag 2 
november en zondag 3 novem-
ber een expositie. Hij toont glas 
in lood van Terschelling in de 
etalage van uitzendburo Olym-
pia, Kruisweg 30 in Haarlem en 
een overzicht van zijn schilderij-
en in het raadhuis van Heemste-
de in de Merletzaal, Raadhuis-
straat 1.
Het werk laat verschillende on-
derwerpen zien met als rode 
draad ‘zoeken naar ruimte’. Of 
het nu gaat om het licht of de 
eenzaamheid van de Terschel-
lingse Wierschuur, een steeds 
terugkerend thema is de ruimte. 
Ook in de emotie van de mens 
zoekt hij die ruimte. Hij noemt de 
schilderijen abstract realistisch. 
Ze komen voort uit zijn innerlij-
ke waarneming, zijn denken en 
zijn emoties. In Heemstede is op 

beide dagen de kunstenaar aan-
wezig. Expositie op zaterdag 2 en 
zondag 3 november. U bent wel-
kom van 11.00 tot 17.00 uur.
Adres: Raadhuisstraat 1, Heem-
stede en start uw fietstocht bij 
de Rode Loper Kruisweg 30 in 
Haarlem bij het station.

Albert Röllich
Zoeken naar ruimte…

Voor de vijfde keer op rij doet 
Henk-Claire Loeffen mee aan 
Kunstlijn. Zijn ruime atelier aan 
de Lorentzlaan 53 te Heemste-
de (Geleerdenwijk) is openge-
steld op zaterdag 2 en zondag 
3 november van 11.00 tot 17.00 
uur. Hieraan gekoppeld is er een 
huisexpositie met dit jaar ook 
veel aanbod in ‘kunst voor klei-
ne prijsjes’ want er moet ook wat 
verkocht worden om ruimte te 
maken voor nieuw werk.
Het afgelopen jaar heeft hij aan-
vankelijk nog wat ‘street-art’ 
werken gemaakt, waarbij graffiti-
elementen op verweerde muren 
met teksten die soms een auto-
biografische oorsprong hebben 
de basis vormen (zie Fritzy op de 
advertentiepagina hiernaast; dit 
werk hangt ook in het Gemeen-
tehuis te Heemstede).

Voorjaar 2013 gooide hij het roer 
volledig om. Na een bezoek aan 
het Gemeentemuseum in den 
Haag, waarbij hij een aantal 
werken van de kunstenaarsbe-
weging ‘de Stijl’ wat intensiever 
bekeken had, voelde hij het als 
een uitdaging om met strakke 
lijnen en vlakken tot spannen-
de composities te komen, maar 
dan met gebruikmaking van veel 

meer kleuren dan de werken van 
Mondriaan, Doesburg, van der 
Leck, etc. meestal bevatten. Dat 
bleek nog lastiger dan verwacht, 
want als je kleurvlakken tegen 
elkaar zet zonder zwarte kaders 
ertussen, moeten de kleuren ver-
schillend zijn, anders versmelten 
ze met elkaar. Zelf ziet hij in de 
kleurige composities ‘(Holland-
se) landschappen’, anderen zien 
er weer ‘molenwieken’ in, maar 
meestal valt men simpelweg op 
de kleuren. Het resultaat is te 
zien op bijgaande afbeelding en 
natuurlijk in zijn atelier, waar de 
werken in verschillende maten te 
zien zijn. Ook hangt er een piep-
kleine versie (25x25 cm) in de 
Vishal te Haarlem.. 
Website: www.claire-loeffen.nl.

Henk-Claire Loeffen
Men valt simpelweg op de kleuren
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Vera de Backker
Helder en kleurig maar met nieuwe intentie

Vera de Backker heeft open ate-
lier aan de Blekersvaartweg 20 
in Heemstede tijdens de Kunst-
lijn. Ze heeft zeer divers werk: 
zoals engelenschilderijen, ab-
stracte werken en dierenschilde-

rijen, daarnaast ook monoprints. 
Nieuwe engelenschilderijen in 
een ander kleurenpalet, helder 
en kleurig zoals al haar werk 
maar met een nieuwe intentie. In 
de hal is werk te zien van gast-
exposant Astrid van Domselaar. 
Naast de schilderijen zijn ook de 
illustraties van Vera te bewon-
deren en de prentenboeken zijn 
te koop. Er is een nieuw dieren-
boek over de ooievaar maar ook 
een prentenboekje over de lo-
tusbloem, die de cirkel van het 
leven laat zien met een stil spel 
voor kleuters. 
Het atelier is open op 2 en 3 no-
vember van 12.00 tot 17.00 uur, 
van harte welkom!
www.veradebackker.nl.
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Jur Fortuin
Kunst uit Litouwen en meer

Tijdens de Kunstlijn exposeren 
samen met Jur Fortuin, in zijn ga-
lerie Het Kunstbedrijf, de volgen-
de kunstenaars. Ramune Ulevi-
ciene (Litouwen) met schilde-
rijen, Noor Brandt met beelden, 
Nienke Muijser met schilderijen, 
Tom van Campenhout met mo-
numentale zwart/wit tekeningen, 
Trudy Dammers met landschap-

pen, Engelina Zandstra met ab-
stracte schilderijen en Jur For-
tuin exposeert met mozaïeken en 
objecten. De galerie is op beide 
Kunstlijndagen open van 11.30 
uur tot 17.30 uur maar de expo-
sitie duurt tot en met 23 novem-
ber. Tot ziens in Het Kunstbedrijf  
Raadhuisstraat 56a Heemstede.
www.hetkunstbedrijf.nl. 

Jack Prins
Chaotische alledaagsheden fascinerend 

Het werk van Jack Prins wordt 
wel eens omschreven als een 
‘geordende chaos’. Regelmatig 
gebruikt hij foto’s, knipsels of 
(aan)tekeningen van ‘groeisels  
en bouwsels’ uit zijn omgeving 
zoals slootkanten, niemands-
landjes en volkstuinen. Daar is 
natuur en architectuur, maar met 
die twee is iets aan de hand zo-
gezegd. Daar is e.e.a. verwilderd, 
overwoekerd, vergaan.  Ook de 
bouwsels als schuurtjes en hek-
jes zijn van een ontroerende 
constructie. Die ‘chaos’ is, ove-
rigens net als dorpen en steden 
in verre vreemde landen, voor 
Jack een bron van inspiratie.                                                                                                                                      

Niet altijd is duidelijk waar of 
wanneer en in welke hoedanig-
heid e.e.a. zich in het werk open-
baart. Voor hem zijn al deze fo-
to’s enz. een soort archief, om-

dat hij het zo geweldig vindt om 
het te observeren, te fantase-
ren en er op een gegeven mo-
ment wat mee te doen. De-
ze waar ook ter wereld chaoti-
sche, organische en architec-
tonische alledaagsheden zijn 
fascinerend om te zien. Voor 
mij niet om in te wonen, maar 
wel om er eindeloos in te kun-
nen fantaseren en verdwalen.                                                                                                                                       
Veel van zijn werk is gemaakt 
van diverse gevonden en door 
hemzelf gebruikte metalen, o.a. 
van etsplaten. Naast dit  door 
zuren, inkten en lakken verweer-
de zink gebruikt Jack ook koper, 
blik en messing, metalen die ook 
al een leven achter de rug heb-
ben.  Mede door de diverse en 
door de tijd en gebruik aange-
taste  metalen lijkt het wat cha-
otisch, maar tegelijk ook geor-
dend door de vormgeving.

Rian Peeperkorn
Iedere laag zijn eigen bijdrage en betekenis

Rian Peeperkorn maakt schil-
derijen en keramisch werk. Het 
is een samenspel, waarbij de-
ze twee disciplines elkaar beïn-
vloeden en een verbintenis aan-
gegaan. Gelaagdheid is een the-
ma waar zij zich mee bezighoudt.
Keramiek vraagt om die ge-
laagdheid in ambachtelijke en 
technische zin waarbij de eerste 
laag zichtbaar blijft door middel 
van een lijn. De lijn beïnvloedt 
echter ook de vorm en roept de 
vraag op of het een lijn is of een 

scheiding tussen 2 kleurvlakken. 
Deze gelaagdheid en dit spel 
tussen lijn en vlak brengt zij ook 
naar voren in haar 2-dimensi-
onale werk. Tijdens het werken 
ontstaat er een intuïtief spel van 
vlak, kleur, lijn, beweging en on-
dergrond. Iedere laag en han-
deling heeft zijn eigen bijdra-
ge en eigen betekenis voor het 
uiteindelijke resultaat. Rian Pee-
perkorn heeft tijdens de Kunst-
lijn Haarlem haar eigen ate-
lier (Wagnerkade 21, Heemste-

de) opengesteld en er is werk 
van haar te zien in de groepsten-
toonstelling bij Keramikos (Ou-
deweg 153, Haarlem). Meer info: 
www.rianpeeperkorn.nl.

Mieke Mostermans
Balans zoeken zoeken en vinden tussen bewust en onbewust creëren 

In haar atelier op de eerste ver-
dieping van de Oude Meelfa-
briek te Heemstede toont Mie-
ke Mostermans  haar borden, 
schalen- en potvormen van ke-
ramiek. Zij werkt voorname-
lijk met zwartbakkende klei . 
Als het werk leerhard is beschil-
dert  zij de vormen met inge-
kleurde engobes. Ook maakt zij 
gebruik van verschillende de-
coratie technieken zoals was 
uitsparing,monoprint en sgraf-
fito . De schildering komt veelal 

tot stand door intuïtieve keuzes, 
de balans zoeken en vinden tus-
sen bewust en onbewust creë-

ren. Door haar manier van kleur-
gebruik heeft het werk een po-
sitieve, opgewekte uitstraling. 
Mieke geeft al jaren keramiek 
les bij het Creatief Centrum Ben-
nebroek, dat sinds 2011 gehuis-
vest is in de Oude Meelfabriek.
Tijdens de kunstlijn bent u van 
harte welkom in de Oude Meel-
fabriek waar ook veel andere 
kunstenaars Open Atelier hou-
den.  Voor meer informatie over 
het werk van Mieke zie:
www.miekemostermans.nl.

Lucia Bezemer 
‘Oude Meelfabriek krijgt zo zoetjesaan een 

nieuwe jas’

Lucia Bezemer werkt naar een 
concept, bijvoorbeeld bloed-
band, de wereld is een speel-
bal, of zij tast de verschillen af 
in haar atelier. Vanuit een bolle 
spiegel schildert zij zo een inte-
rieur in een spannend perspec-
tief op doek. 
Vanaf 1994 zit Lucia in de Oude 

Meelfabriek, eerst groot en oud 
en nu in een klein atelier en be-
leeft daar de veranderingen van 
het oude gebouw en het krijgt zo 
zoetjesaan een nieuwe jas.
Het atelier vindt u aan de Glip-
perweg 94, Heemstede.
Kijk ook op www.luciabezemer.nl 
/ telefoon: 06-37431719.



Fiets en wandeltocht langs ateliers 
en andere locaties in Heemstede
De wandel- en fietstocht be-
gint bij de Centrale expositie in 
het Raadhuis. In de Burgerzaal 
hangt en staat  werk van alle 31 
Heemsteedse kunstenaars die 
aan de Kunstlijn meedoen. In de 
hal staat een beeld van Guus-
je Hamelynck. In de Merlet-
zaal naast de ingang toont Al-
bert Rollich zijn schilderijen 
met onder meer tropische  inspi-
ratiebronnen. U heeft koffie ge-
dronken, de werken in de Raad-
zaal bewonderd en fietst of gaat 
al wandelend direct rechts af de 
van Merlenlaan op tot de Heren-
weg. Fietsend of wandelend gaat 
u op de Herenweg in noord-
waartse richting, na zo’n hon-
derd meter ziet u aan de over-
kant 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 Heren-
weg. U steekt over en stopt bij 
CASCA – de Luifel op nr. 96. 
Daar kan men de werken van 
4 bekende  kunstenaars (Harm 
Botman (postuum), Leo Dieven-
dal, Jan Willem Post en Willem 
Snitker) bewonderen. U kunt de 
Herenweg noordwaarts vervol-
gen en bij het kruispunt links af 
slaan de Zandvoortselaan op en 
bij Brasserie Baas (Zandvoort-
selaan 127) en in haar atelier 
op de Zandvoortselaan 167 
de kleurrijke werken van Vera 
Bruggeman bekijken. Vervol-
gens fietst of wandelt u terug via 
de Lanckhorstlaan en de Craye-
nestersingel tot u recht door de 
Bleekersvaartweg op kunt gaan, 
u stopt eerst bij de Binnendoor 
(tegenover Albert Heijn) waar op 
nr. 5 Gerlach van Beinum z’n 

keramische objecten en foto’s 
exposeert. U vervolgt hierna de 
Bleekersvaartweg en stopt bij 
nr. 20 bij Vera de Backker met 
haar dierenschilderijen en ab-
stract werk in bijzondere kleu-
ren. Daarna fietst of wandelt u 
naar de Kerklaan, slaat links af 
tot bij de Raadhuisstraat, waar 
op nr. 56 Galerie Het Kunstbe-
drijf geopend is. Daar exposeert 
o.m. Jur Fortuin met mozaïek-
objecten en werk van  acht an-
dere beeldende kunstenaars.

Bent u daar geweest, dan fietst 
of wandelt u in oostwaartse rich-
ting via de Zandvaartkade, u 
steekt de Heemsteedse Dreef 
over en gaat verder in noorde-
lijke richting tot de Pieter Aert-
slaan, u slaat rechts af en komt  
bij Charles Koopmans op het 
adres Jan Miense Molenaer-
plein 7. Hierna gaat u in zuide-
lijke richting via de Frans Liszt-
laan waar op nr. 27 Ellen Wolff 
in haar nieuwe atelier beelden 
en bustes van o.m. bekende per-
sonen toont. U vervolgt de route 
via de Wagnerkade en arriveert 
bij het hoekhuis op nr. 21 waar 
Rian Peeperkorn haar kera-
miek en schilderijen laat zien. Via 
de Johan Wagenaarlaan steekt u 
de Heemsteedse Dreef over, u 
gaat via dezelfde route weer te-
rug, steekt over bij de Heem-
steedse Dreef, bij het kruispunt 
Wipperplein slaat u rechts af en 
vervolgens recht door richting 
Bennebroek, na de rotonde met-
een links af naar de Bosboom 
Toussaintlaan waar u op nr. 18 
aankomt bij het Hildebrand-
huis waar vroeger de Nicolaas 
Beetsschool gevestigd was. 
Hier vindt u aan de voorkant van 
het oude schoolgebouw Jacin-
tha Reijnders die in de mooie 
gymzaal haar materiewerken, 
zeegezichten en bijzondere ob-

jecten toont. Via de gangen komt 
u hierna uit bij Ger Daniëls met 
zijn bekende schilderijen van 
bloemen en korenvelden en Fer-
nande Daniëls die haar kleurrij-
ke werken van bekende jazz mu-
sici uit de jaren zestig laat zien. 
Daarnaast vindt men eveneens 
aan de achterkant van het ge-
bouw aan de Voorweg het ate-
lier van Henk Koelemeijer met 
kleurrijke schilderijen en objec-
ten in de bekende Cobra stijl. 

U fietst hierna via de Voorweg 
of de Bosboom Toussaintlaan 
in zuidwaartse richting, u steekt 
over en rijdt de Glipperdreef af 
en u komt  bij het adres Glip-
perdreef 195 waar de werken 
te zien zijn van Jack Prins en 
gastexposant Jose van Waar-
de. Nog verder naar het Zuiden 
komt u aan de Glipperweg 94. 
Aan uw linkerhand ziet u de Ou-
de Meelfabriek oftewel De Mo-
len van Hocker. Daar bevindt 
zich o.m. het atelier van Gon-
ny Nierman die nieuwe beel-
den toont. Tevens treft men hier 
de  schilderijen aan van Lucia 
Bezemer en Mariska Pisam 
en kleurrijk keramiek van Mieke 
Mostermans. U fietst of wan-
delt vervolgens terug in noord-
waartse richting en u komt na 
de Glipperdreef  op de Valken-
burgerlaan 8, waar Guusje Ha-
melynck haar atelier heeft. Zij 
maakt bronzen beelden in gesty-
leerde stijl van lijnen en vlakken. 

Wij zijn aan het einde van on-
ze fiets- en wandeltocht. U heeft 
een groot deel van Heemste-
de middels een aantal expositie-
plekken doorkruist. Op deze wij-
ze heeft u kennis kunnen ma-
ken met de Heemsteedse kun-
stenaars die in het Raadhuis ex-
poseren en hopelijk heeft men u 
onderweg kunnen verrassen! 

KUNSTLIJN HEEMSTEDE20
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Zaterdag 2 en zondag 3 november

Kunstlijn bij Casca in de Luifel
‘Een periode Bleekersvaart’

De Kunstlijn in de Luifel heeft 
als titel ‘Een periode Bleekers-
vaart’ en toont werk van twee 
fotografen en 2 beeldend kun-
stenaars: Harm Botman, Leo Di-
vendal, Jan Willem Post en Wil-
lem Snitker. Alle vier hebben zij 
aan de Bleekersvaart gewerkt. 
Laatstgenoemde doet dat nog 
steeds. Deze locatie was een 
broeinest van kunst, een perio-

de van kruisbestuiving en van in-
dividuele ontwikkeling. Max Ko-
ning wil met deze expositie een 
stuk historie tot leven brengen. 
Het is ons een eer dat deze kun-
stenaars meewerken aan deze 
kunstmanifestatie, die in de Lui-
fel niet alleen tijdens de Kunstlijn 
maar tot half december duurt.
U vindt de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede. 

Henk Koelemeijer
Kleurrijk kunstenaar Henk Koe-
lemeijer heeft vele talenten. Zijn 
figuratieve artwork is herken-
baar en fleurt menig kind en 
volwassene op. De vormen zijn 
vriendelijk en toegankelijk. Wie 
een kijkje in zijn atelier neemt 
en de kunstenaar spreekt, merkt 
ook dat hij zelf vriendelijk en toe-
gankelijk is. Vorig jaar maakte 
Henk de ‘ode aan de vrouw’, een 
bijzonder werk van staal dat veel 
bekijks kreeg. Ook is zijn werk 
vaak uit te leggen als ‘ode’ aan 
de Cobrastroming, zoals u zelf 
zult ontdekken. Tussen 11.00 en 
17.00 uur bent u van harte wel-
kom tijdens Kunstlijn Heemste-
de. Het atelier bevindt zich aan 
de Voorweg 49b. Voor meer in-
formatie belt u: 06-51337289.

Kunstcollege door Joost Zwagerman
bij Boekhandel Blokker
 Heemstede - Altijd al je favo-
riete schrijver in het echt willen 
ontmoeten? Of wil je juist nieuwe 
schrijvers ontdekken? Op vrijdag 
1 november kan dat! Want dan 
gaan veel van de beste schrij-
vers van Nederland (en daarbui-
ten) in twee prachtige bussen 
op tournee langs verschillende 
boekhandels in Nederland. 
Boekhandel Blokker doet ook 
mee aan deze campagne. Op 
vrijdag 1 november van 15.00 
tot 16.00 uur  geeft Joost Zwa-

german een college kunstge-
schiedenis bij boekhandel Blok-
ker.De toegang is vrij, aanmel-
den gewenst. Dit kan via e-mail: 
info@boekhandelblokker.nl of 
tel. 023-5282472.
Volg Schrijvers op Tournee op 
www.facebook .com/schr i j -
versoptournee om op de hoogte 
te blijven van de laatste nieuw-
tjes! Ook vindt u daar alle ‘bus-
haltes’, deelnemende auteurs en 
boekhandels. Boekhandel Blok-
ker, Binnenweg 138.

Voor het eerst in 9 jaar laat Ger-
lach van Beinum (voorheen 
Baas) nieuw keramisch werk 
zien. Het werk is veranderd. Een 
intuïtieve manier van werken 
heeft zijn intrede gedaan. De as-
sociatie met Aziatische keramiek 
is duidelijk. Toch is er niet naar 
gestreefd dit genre te kopiëren. 
De collectie (60 kleine stukken) 
wordt gecompleteerd met Close-
Up fotografie van de memorieta-
fels in de Grote Kerk te Haarlem.
Welkom bij Gerlach van Beinum, 

Binnendoor 5, 2101 JV Heem-
stede. Tel. 06-245 888 68 / www.
gerlachvanbeinum.nl.

Gerlach van Beinum
Intuïtieve manier van werken

heeft zijn intrede gedaan
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Alberdingk Thijm speelt 
tragikomedie ‘De goede dood’

Mogen we het heft van ons leven in eigen handen nemen om 
ons verder lijden te besparen? En hoe gaat je omgeving met deze 
gevoelens om en geeft zij deze een plek? Is het bizar dat je een 
afspraak maakt met de dood en wanneer kun je zeggen dat ‘de 
dood goed is’? Deze vragen komen aan de orde in dit verrassen-
de stuk. Een confronterend stuk dat veel discussie en stof doet 
opwaaien, maar ook met een bepaalde luchtigheid overtuigend 
gebracht wordt. Ernst en humor wisselen elkaar subtiel af. Eutha-
nasie huist nog steeds stevig in de beladen nevelen van taboe. 
Geen wonder dat dit toneelstuk daarom in 2008 de Toneel Pu-
blieksprijs won en het waard is om gezien te worden.
In ‘De goede dood’ bevinden we ons in de woonkamer van Bern-
hard waar zijn familie en een enkele vriend bij elkaar gekomen 
zijn op de avond voor zijn dood. Om negen uur de volgende och-
tend gaat hij sterven. Ieder denkt er het zijne van en gaat er op 
zijn eigen karakteristieke manier mee om. 
Op 2 november in theater de Luifel, Herenweg 96 te Heemste-
de en op 9 november in theater Nieuw Vredenhof te Haarlem. De 
aanvang is op beide avonden 20.15 uur. Kaarten à 12,50 euro zijn 
te bestellen door een e-mail te sturen naar thijmgroep@gmail.
com met vermelding van de gewenste datum/locatie en het aantal 
kaarten, of door te  bellen/sms’en met 06-43544556 (b.g.g. kunt u 
de voicemail inspreken). U ontvangt een bevestiging van uw be-
stelling. De kaarten liggen drie kwartier voor de voorstelling te-
gen contante betaling in Theater de Luifel of Theater Nieuw Vre-
denhof voor u klaar. Let op: pinnen is helaas niet mogelijk! Meer 
informatie over toneelvereniging Alberdingk Thijm is te vinden op 
www.alberdingk-thijm.nl.
Bart Jonker

Heemstede –  Toneelvereniging Alberdingk Thijm speelt op 
2 november in theater de Luifel de tragikomedie ‘De goede 
dood’. Op 9 november speelt het toneelgezelschap dit stuk 
nogmaals in theater Nieuw Vredenhof in Haarlem. Een aan-
grijpend en controversieel toneelstuk over euthanasie, ge-
schreven door Wannie de Wijn. Realistisch en verfrissend, 
onder de bevlogen regie van Yardeen Roos.

Het is er weer tijd voor
De Speelgoedbeurs in de Jacobaschool!
Heemstede - Met 5 december 
alweer dichtbij, voor een kinder-
verjaardag of gewoon zomaar: 
met de kleine prijsjes van de 
speelgoedbeurs ben je altijd blij!
Van babyspeelgoed tot spelcom-
puters, van kinderboeken tot au-
tostoeltjes worden ingebracht en 
verkocht op deze jaarlijks geor-
ganiseerde beurs.  
Autootjes, treinen of puz-
zels, poppen en poppenkleer-
tjes, barbies en barbiekleertjes, 
knuffels, petshop, kinderboe-
ken, jaargangen Donald Duck 
(of andere kinder- en tienerbla-
den), gezelschapsspellen (al-
le leeftijden), spelcomputers 
en de daarbij behorende spel-
len, (deze laatste mogen natuur-
lijk ook los) (Nintendo, Playsta-
tion, X-Box, PC, alle soorten), 
kinder dvd’s, kindermuziek cd’s, 
constructiemateriaal,playmobil, 
lego, houten blokken, k’nex, hot 
wheels, knikkers, keukentjes en 
keukenspullen,verkleedkleren, 
kindergereedschap met of zon-
der werkbank, zwembanden en 

-vleugels, schaatsen, skeelers, 
stelten, steppen,(loop)fietsjes, de 
complete inhoud van een speel-
goedwinkel is welkom!  Ook an-
dere kinderartikelen, zoals auto-
stoeltjes (mits in prima staat) en 
-stoelverhogers, buggy’s, kinder-
stoeltjes en -tafeltjes (van hout, 
riet ed.)
  
Datum
Kom eens een kijkje nemen in 
de Jacobaschool op zaterdag 2 
november. In de gymzaal ligt en 
staat al het speelgoed voor je 
klaar. 
Je vindt altijd iets wat je leuk 
vindt. Laag geprijsd en van goe-
de kwaliteit. De verkoop van 
het speelgoed is van 11.30 tot 
12.30 uur. En zoals vanouds: het 
speelgoed is heel, compleet en 
schoon!

Inbrengen
Heb je nog speelgoed dat er 
nog prima uitziet, dan kun je dit 
ook inbrengen op zaterdagmor-
gen van 9.00 tot 10.00 uur. Graag 

zelfs! Je bereidt - net als bij de 
kledingbeurs - zelf het speel-
goed dat je wilt verkopen thuis 
voor door het in te schrijven op 
een lijst en te prijzen. Speci-
aal hiervoor heeft de organisa-
tie een duidelijke instructie ge-
maakt, met voorbeeldlijst en 
prijskaartjes. 
Wil je speelgoed inbrengen, dan 
graag een letter aanvragen via 
mail:  kledingbeursjacoba@tel-
fort.nl.

Afrekenen
Speelgoed dat is verkocht kan 
meteen na de verkoop op za-
terdagmiddag tussen 14.30 en 
15.00 uur worden afgerekend.
Speelgoed dat niet is verkocht 
kan worden opgehaald of kunt 
u achterlaten voor kindertehui-
zen in voormalig Oostbloklan-
den. De Stichting Kennemerland 
Oost Europa uit Heemstede komt 
dat na de beurs ophalen. Van het 
verkochte speelgoed is 80 % van 
de opbrengst voor de verkoper 
en 20 % voor de beurs.

Bijzonder orgelconcert in de St.Josephkerk Haarlem
Andriessen en De Klerk als verhalenvertellers
Regio - Op zondagmiddag  3 
november zal er een bijzonder 
orgelconcert gegeven worden 
in de St. Josephkerk te Haar-
lem. Drie bestuursleden ge-
ven ten bate van de Andries-
sen/ De Klerk Stichting een con-
cert waarbij woorden en noten 
van Hendrik Andriessen en Al-
bert de Klerk centraal staan. Zo-
wel Andriessen als De Klerk wa-
ren bijzondere verhalenverver-
tellers. Andriessen heeft boven-
dien in het begin van zijn carriè-
re columns geschreven voor het 
Haarlems Dagblad. Gonny van 

der Maten zal gedeelten van hun 
verhalen verwerken in het pro-
gramma, waarbij  zowel zij als 
Gemma Coebergh  en Piet Huls-
bos  als organist optreden. Het 
optreden van de drie organisten 
wordt zichtbaar gemaakt via een 
videoscherm in de kerk, waar-
door de kunde van het optreden 
(waar Andriessen een duidelij-
ke mening over had) ook zicht-
baar wordt.
Op het programma staan o.a. de 
Passacaglia en een Pedaalso-
lo van Andriessen, bewerkingen 
van kerkmelodieën uit diverse 

tradities en de Ricercare van De 
Klerk, maar ook een compositie 
van Bach komt aan bod.
De Andriessen/ De Klerk Stich-
ting hoopt met dit concert al vast 
te kunnen sparen voor het bij-
zondere jubileumjaar 2017. An-
driessen is dan 125 jaar en De 
Klerk 100 jaar geleden geboren.  
De Stichting wil dan meer acti-
viteiten organiseren dan gebrui-
kelijk.
De toegang is gratis, maar een 
financiële bijdrage wordt daar-
om na afloop extra op prijs ge-
steld.

Regio - Begraafplaats & Crema-
torium Westerveld staat op za-
terdag 2 november op een bij-
zondere manier stil bij de ge-
denkdag ‘Allerzielen’. Tussen 
17.00 en 19.30 uur is het gedenk-
park sfeervol verlicht en wordt 
op verschillende manieren ge-
legenheid geboden overleden 
dierbaren te gedenken en een 
kaarsje te branden. De band ‘Ve-
nice’ zal deze gedenkavond mu-
zikaal opluisteren. Verschillen-
de muzikanten en koren zorgen 
daarnaast voor passende achter-
grondmuziek. 

Westerveld vindt het belangrijk 
om herinneringen levend te hou-
den en nabestaanden te helpen 
de draad van het leven weer op 
te pakken. Carla Bosua, direc-
teur van Westerveld: ,,Er is een 
toenemende behoefte van men-
sen om hun dierbaren gezamen-

lijk te herdenken. Dat merkten 
wij bijvoorbeeld ook vorig jaar op 
2 november toen er zo’n twee-
duizend mensen naar Wester-
veld kwamen.’’

In het kader van een televisie-
programma van de RKK wordt 
op 2 november vanaf Westerveld 
een live-uitzending verzorgd. Tij-
dens de uitzending (Nederland 
2, 17.45 uur) geven presentato-
ren Wilfred Kemp en Hella van 
der Wijst een indruk van de ma-
nier waarop Nederland Allerzie-
len beleeft.

Hella van der Wijst: ,,Waar je ook 
staat, op momenten van groot 
verdriet om een geliefde, komt 
kracht vaak uit de kleinste ritu-
elen. Het simpel aansteken van 
een kaarsje is zo’n ritueel. Zo is 
mijn eigen ervaring elk jaar op-
nieuw met Allerzielen.’’

Start poppycampagne
Heemstede - Afgelopen week is de eerste ‘poppy’ (oftewel klap-
roos) opgespeld bij burgemeester Marianne Heeremans door me-
vrouw Franken en de heer Bongers, vrijwilligers bij de Royal Ca-
nadian Legion. Het is het de start van de poppycampagne waarbij 
vanaf 2 november een poppy aangeboden krijgen.
 
De klaproos of poppy is een Angelsaksisch symbool voor de 
slachtoffers van alle oorlogen. Ze worden gedragen vanaf het 
moment van opspelden tot 11 uur van de 11de dag van de 11de 
maand: het moment dat de Eerste Wereldoorlog werd beëindigd - 
ook Remembrance day genaamd.

Gedenken op Westerveld
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Woensdag 30 oktober 
t/m donderdag 31 oktober
Oktober = Kindermaand in 
Haarlem, een uitgebreid pro-
gramma is te vinden op www.
haarlem.nl.

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

Woensdag 30 oktober 
t/m zondag 3 november 
Expositie keramiek en 
beeld van Gerlach van Bei-
num. Binnendoor 5 van 12.00 
tot 17.00 uur. Meer over zijn 
werk vindt u op www.ger-
lachvanbeinum.nl

Woensdag 30 oktober 
t/m dinsdag 5 november

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

Woensdag 30 oktober 
t/m donderdag 6 november
Tentoonstelling ‘Diep in het 
Bos’ in de Janskerk, het pu-
bliekscentrum van het Noord-
Hollands Archief op de Jans-
straat 40 in Haarlem.

Woensdag 30 oktober 
t/m zondag 10 november
Illusie en Werkelijkheid in 
Waagexpositie. Het Kunst-
lijnthema van dit jaar (‘Tus-
sen Illusie en Werkelijkheid’) 
heeft een 16-tal leden van 

de kunstenaarsvereninging 
KZOD duidelijk geïnspireerd. 
De fraaie expositieruimte op 
de 1e verdieping van de Waag 
aan het Spaarne is ter ge-
legenheid van de jaarlijkse 
kunstmanifestatie omgeto-
verd tot een kleurrijk geheel. 
Exposanten onder meer Lucia 
Bezemer, Henk-Claire Loef-
fen en Connie Vlasveld. Ope-
ningstijden: donderdag t/m 
zondag van 13-17u. Geduren-
de het Kunstlijnweekend is de 
Waag geopend vanaf 11.00 
uur. De feestelijke opening 
vindt plaats op zondag 27 ok-
tober om 16.00 uur waar-
bij Willemien Spook en Arjan 
Bosch voordragen uit eigen 
werk, werk dat uiteraard ge-
heel geïnspireerd is door het 
thema Illusie en Werkelijk-
heid. Zie ook www.kzod.nl en 
www.kunstlijnhaarlem.nl.  

Woensdag 30 oktober 
t/m zondag 24 november
Tentoonstelling ‘Al dressed 
up and nowhere to go’ in 
Kunstfort Vijfhuizen. Ope-
ningstijden: woensdag, zater-
dag en zondag van 13-17u. 
Zondag tussen 14-16u. Gratis 
rondleidingen. Werk van beel-
dend kunstenaar Ans van der 
Vleuten en geluidskunstenaar 
Paul van Leur. Onderwerpen: 
Strijders van de oorlog in Li-
beria, bizarre combinatie van 
carnaval en oorlog. Fortwach-
ter 1, Vijfhuizen. 023-5589013. 
Www.kunstfort.nl.

Woensdag 30 oktober
t/m 26 november

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

Woensdag 30 oktober
t/m dinsdag 14 januari
Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Woensdag 30 oktober
t/m zondag 30 maart

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

Donderdag 31 oktober 
Netwerkevent voor werk-
zoekenden van 45+ van 
13.00 tot 17.30 uur in de Doe-
lenzaal van de Bibliotheek, 
Gasthuisstraat 32 in Haarlem. 
Aanmelden kan tot 15 oktober: 
www.hetisnetwerken.nu.
Met rondetafelgesprekken met 
arbeidsmarktexperts, werkge-
vers en werkzoekenden over 
de nieuwe arbeidsmarkt. Bo-
vendien workshops en het 
coachcafé. Geen deelname-
kosten. 

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

Halloween koopavond The 
Vintage Store, Cruquiusweg 
in Heemstede. Vanaf 17u. gra-
tis pompoensoep. Verder 20% 
korting op uw vintage-aan-
kopen.

Donder dag 31 oktober 
t/m zaterdag 2 november
Opening Roze Kunstlijn op 
31 oktober om 19.00 uur in 

het Zandvoorts museum. De 
Roze Kunstlijn is een groots 
creatief en spetterend evene-
ment voor kunstenaars en ar-
tiesten. Ontstaan uit een ini-
tiatief van Haarlem Roze Stad 
2012 als onderdeel van de 
Kunstlijn Haarlem. Een idee om 
eenmalig het publiek te trak-
teren op een combinatie van 
theater, dans, muziek, schilde-
rijen, foto’s, keramiek en nog 
veel meer van professione-
le kunstenaars en artiesten. 
Locaties: Haarlem, De Grei-
ner, Voorhelmstraat 23-25 en 
Zandvoort, Zandvoorts muse-
um, Swaluestraat 1.

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

Kunstcollege door schrijver 
Joost Zwagerman bij Boek-
handel Blokker. ‘Schrijvers 
op tournee’. Toegang vrij, aan-
melden gewenst: 023-5282472. 
Of: info@boekhandelblokker.nl
Binnenweg 138, 2101 JP  
Heemstede.

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

Vrijdag 1 november 
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 

vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem. Www.hetdolhuys.nl 
/ Schouten@hetdolhuys.nl.

Zaterdag 2 november

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

Kledingbeurs Jacoba 
School, Lanckhorstlaan 9, 
Heemstede. Inbreng: van 9-10 
uur. Verkoop: van 11.30 - 12.30 
uur. Ook op Facebook! (Kle-
dingbeurs Jacobaschool). 
Voor informatie: 023-542 32 
00 / 06-25 35 06 99 / kleding-
beursjacoba@telfort.nl.

De Oude Kerk aan het Wil-
helminaplein is het podi-
um voor een unieke en ui-
terst sfeervolle muziekma-
nifestatie. Simeon ten Holts 
luid bejubelde compositie 
Canto Ostinato wordt dan 
uitgevoerd door de pianis-
ten Tomoko Mukaiyama en 
Gerard Bouwhuis. Onder-
deel van hun ‘performance’ is 
een ingenieuze lichtinstalla-
tie waaraan het publiek een 
bijdrage kan leveren door zelf 
een lamp mee te nemen naar 
de Oude Kerk. Aanvang: 20.15 
uur; entree: 21,50. Kaartver-
koop: 023-548 38 38 en www.
podiaheemstede.nl.

Violiste Maria Milstein in 
Waterschapszaal Museum 

AgendA



de Cruquius, Cruquius. Ma-
ria Milstein treedt op met de 
vermaarde pianist Sander Sit-
tig, aanvang 20.15 uur.
Het duo Maria Milstein en 
Sander Sittig speelden tijdens 
het Koninklijk Elisabeth Con-
cours 2012 in Brussel, waar zij 
lovende reacties van publiek 
en pers kregen. Meer info op 
www.cruquiusconcerten.nl.

Canto Ostinato. Tomoko 
Mukaiyama, piano & Gerard 
Bouwhuis, piano Simeon ten 
Holts klassieker, uitgevoerd 
door pianiste en kunstenaar 
Tomoko Mukaiyama en pianist 
Gerard Bouwhuis. Zij worden 
ondersteund door lichtontwer-
per Jean Kalman, die het pu-
bliek uitnodigt een lamp mee 
te brengen van thuis. Alle lam-
pen vinden tijdens het optre-
den hun moment om te bran-
den.
Podium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 21,50 euro. Meer 
informatie?
www.podiaheemstede.nl,
pr@podiaheemstede.nl.

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

Kunstlijn Belcanto, Surina-
meweg 2 te Haarlem.
Tijdens de jaarlijkse Kunstlijn 
Haarlem verandert het voor-
malig belastingkantoor in een 
van de grootste exposities van 
dit evenement. De 25 kunste-
naars die hier werken stellen 
het verzamelgebouw open om 
twee dagen lang kunst te be-
leven. Tijdens het feest op za-
terdag van 16.00 – 19.00 spe-
len er verschillende bands. 
Om 14.30 presenteren Rol-
and Brunt  en Nico Arzbach 
(De Dijk) hun nieuwe cd ‘Zei-
len op een Vreemde Zee’ in de 
grote hal.
Voor meer informatie:
www.surinamewegtwee.nl.

Zaterdag 2 en
zaterdag 9 november
Alberdingk Thijm speelt tra-
gikomedie ‘De goede dood’ 
op 2/11 in Theater de Luifel, 
op 9/11 in Nieuw Vredenhof in 
Haarlem. Een aangrijpend en 
controversieel toneelstuk over 
euthanasie, geschreven door 
Wannie de Wijn. Realistisch en 
verfrissend, onder de bevlogen 
regie van Yardeen Roos.
Aanvang beide avonden 20.15 
uur. Kaarten à 12,50 te bestel-
len via thijmgroep@gmail.com 
met vermelding van de ge-
wenste datum/locatie en het 
aantal kaarten, of door te  bel-
len/sms’en met 06-43544556. 
U ontvangt een bevestiging 
van uw bestelling. De kaar-
ten liggen drie kwartier voor 
de voorstelling tegen contante 
betaling in Theater de Luifel of 
Theater Nieuw Vredenhof voor 
u klaar. Let op: pinnen niet mo-
gelijk! Meer info op 
www.alberdingk-thijm.nl.

Zondag 3 november

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

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

ten 7,50 euro via m.willing@in-
ter.nl.net. Zie ook www.koor-
encore.nl.

Kunt u zich ook zo verwon-
deren over de paddenstoe-
len die in deze tijd van het jaar 
de bossen sieren, kom dan op 
zondag 3 november naar wan-
delbos Groenendaal In Heem-
stede. Gidsen van IVN Zuid-
Kennemerland gaan met 
u op zoek naar bijzondere 
exemplaren en kunnen u al-
les vertellen over het won-
derlijke rijk der schimmels. 
Tijd: 11 uur, duur: 1,5 uur. Ver-
zamelen: informatiepaneel op 
grote parkeerplaats. Geen kos-
ten en vooraf aanmelden is 
niet nodig. http://ivn.nl/afde-
ling/zuid-kennemerland.

Andriessen en De Klerk als 
verhalenvertellers. Bijzon-
der orgelconcert in de St. 
Josephkerk Haarlem. Jans-
straat 43, Haarlem. Aanvang: 
15.00 uur. Op het programma 
o.a. de Passacaglia en een Pe-
daalsolo van Andriessen, be-
werkingen van kerkmelodie-
en uit diverse tradities en de 
Ricercare van De Klerk, maar 
ook een compositie van Bach. 
Toegang gratis, een financië-
le bijdrage wordt na afloop op 
prijs gesteld.

Dubbelconcert harmonie 
St. Michaël Heemstede en 
Crescendo Muiden in de au-
la van het Coornhert Lyce-
um, Lyceumlaan 1 te Haarlem. 
Aanvang: 15.00 uur. Kaartver-
koop: Primera de Pijp, Raad-
huisstraat Heemstede, of via 
het secretariaat, Maria Zaal: 
secretariaat@stmichael-heem-
stede.nl.
Prijs in de voorverkoop: vol-
wassenen 7,50. Verkoop aan de 
zaal: volwassenen 10, =. Kin-
deren tot 12 jaar 5, =.
Kijk ook op: www.stmichael-
heemstede.nl.

Lezing in de Bibliotheek 
‘Godfried Bomans’ werk en 
leven in zíjn Haarlem door 
schrijver, Godfried Bom-
ans-fan en -kenner Maurits 

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

Maandag 4 november
Film ‘Amour’, om 19.30 uur, 
Remonstrantse Kerk, ingang 
Oranjekade 1, entrée voor le-
den 3, niet-leden 5, met nage-
sprek. ‘Amour’ gaat over een 
ouder echtpaar. Anne krijgt 
een infarct, George verzorgt 
haar, maar kan niet voorkomen 
dat ze verder van hem weg-
glijdt. Voor info zie www. 
remonstranten.org/haarlem.

Stichting Alzheimer Neder-
land houdt Alzheimer Ca-
fé in Haarlem; Wijkgebouw ’t 
Trionk, Van Oosten de Bruyn-
straat 60, hoek Westergracht, 
Haarlem; inloop 19.00 uur, 
aanvang 19.30 uur (tot 21.30 
uur). Toegang gratis.

Woensdag 6 november
Informatieavond voor ou-
ders in de Bibliotheek Haar-
lem Centrum met thema 
‘Naar het voortgezet onder-
wijs met dyslexie’. Beatrijs 
Brand, dyslexiespecialist en 
kinderpsycholoog, geeft hand-
reikingen hoe te komen tot 
een keuze. Voor ouders van 
kinderen met dyslexie in groep 
7 en 8.
Tijd: 20 tot 22 uur in de Biblio-
theek Haarlem Centrum (Gast-
huisstraat 32). Toegang: 7,- /  
8,50 voor niet-leden. Tickets en 
info via: www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl.

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

Concertlezing over de Bal-
ten, geschiedenis van Est-
land, Letland, Litouwen en 
Oostelijk Pruisen. Estland, 
Letland en Litouwen zijn ech-
te muzieklanden. ‘Zonder hun 
muziek’ schrijft Jan Brokken, 
‘zouden ze ten onder zijn ge-
gaan.’ Rond zijn boek stelde 
Jan Brokken een tekst- en mu-
ziekprogramma samen, met 
medewerking van pianist Mar-
cel Worms en violiste Ursula 
Schoch. Zij voeren werken uit 
van de Estse componist Arvo 
Pärt, de Letse componist Pete-
ris Vasks en de Litouwse com-
ponist Jurgis Gaižauskas. Po-

dium Oude Kerk - aanvang: 
20.15 uur - 17,00 euro.
Kaartverkoop: 023-548 38 38 
en www.podiaheemstede.nl.

Donderdag 7 november 
t/m woensdag 4 december

Kunstexpositie in voorm. 
Gemeentehuis Bennebroek 
met werk van Patricia Boeré 
en Vicky Missaar. Patricia is 
autodidact en maakt beelden 
in brons, keramiek en steen. 
Tevens ontwerpt en maakt zij 
sieraden, waarvan elk exem-
plaar uniek is. Vicky maakt 
naast beelden van brons aqua-
rellen en acrylschilderijen. Re-
gelmatig dicht ze een haiku 
bij haar beelden en schilderij-
en. Feestelijke opening don-
derdagavond, 7 november 
19.30 – 21.00 uur. Andere ope-
ningstijden zijn ma-vrij: 8.30 – 
12.30 uur en woe.midd. 13.30 – 
16.30 uur.

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

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

In de Luifel Cabaret Pool-
vogel met Wachtlokaal 9. 
Voorstelling ingelast ivm over-
lijden cabaretier Dara Faizi, 
die deze avond zou optreden. 
Aanvang20.15 uur. 
Theater de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Kaartverkoop 
van maandag t/m donderdag 
van 9.00 tot 16.00 uur, op vrij-
dag van 9.00 tot 13.00 uur en 
45 minuten voor aanvang aan 
de kassa van de Luifel.  U kunt 
ook telefonisch reserveren via 
023 548 38 28 kies 1.
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 ‘Pubers en verleidingen’

Heemstede

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

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

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

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

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

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

Meld u aan voor 
de nieuwsbrief 

‘HeemstedeNieuws’

Raad bespreekt begroting gemeente op 
donderdag 7 november
Stijging woonlasten vrijwel gelijk aan inflatie

Op donderdagavond 7 november behandelt 
de gemeenteraad de gemeentelijke begroting 
voor 2014. Dit is de laatste begroting onder 
verantwoordelijkheid van de huidige raad; op 
19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. 
In de afgelopen raadsperiode 2010-2014 is 
voor € 4,9 miljoen bezuinigd. Deze bezuiniging 
is vooral bereikt door versobering van 
voorzieningen en gemeentelijke taken en door 
te besparen op de gemeentelijke organisatie. 
De begroting voor 2014 is sluitend. Wat betreft 
de meerjarenbegroting 2015 en verder wordt 
aan de raad voorgesteld hier kennis van te 
nemen.

Woonlasten
De begroting geeft een overzicht van de inkomsten 
en uitgaven van de gemeente. Bij de inkomsten 
horen onder meer de gemeentelijke belastingen die 
inwoners komend jaar betalen. De woonlasten voor 
huishoudens met een eigen woning nemen in 2014 

met gemiddeld 2,3% toe ten opzichte van 2013. In 
euro’s uitgedrukt gaat het dan om een bedrag van 
circa € 18. De ozb stijgt met 2,2%, de rioolheffing 
stijgt met 6,6% en de afvalstoffenheffing daalt met 
0,6%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie 
van 2,2% betekent dit dat de woonlasten reëel 
gezien bijna gelijk blijven voor een gezin in een 
woning met een gemiddelde woz-waarde. De 
woonlasten voor huishoudens met een huurwoning 
blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die 
met 0,6% daalt. Rekening houdend met de 
inflatiecorrectie is voor deze huishoudens sprake 
van een daling van 2,8%.

Lees meer verderop in deze HeemstedeNieuws.

Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 16 november brengt Sinterklaas 
weer een bezoek aan Heemstede. Samen 
met de pieten komt hij omstreeks 11.30 uur 
met de boot aan in de haven van Heemstede. 
Burgemeester Marianne Heeremans zal 
Sinterklaas hier welkom heten.

Na ontvangst aan de haven vervolgen Sinterklaas 
en de pieten hun rondrit door het centrum van 
Heemstede. De Sint zal op vier plekken stoppen 
voor een ontmoeting met de kinderen.

Pakhuis van Sinterklaas
Nieuw dit jaar is het pakhuis van Sinterklaas 
op Binnenweg 31 (tegenover Sissy Boy, oude 
antiekwinkel). Kinderen kunnen hier op zaterdag 
23 november en woensdag 27 november van 12.00 
tot 15.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur knutselen. 

Op de foto met Sinterklaas
Op zondag 1 december van 13.00 tot 15.30 uur 
kunnen kinderen op het podium bij de ING-
bank Sinterklaas ontmoeten, met hem op de foto 
en eventueel hun knutselwerk of tekening aan 
Sinterklaas geven.

Agendatips!
 Inloopochtend burgemeester

 Vrijdag 1 november 10.00-12.00 uur Raadhuis
 Natuurwerkdagen Heemstede

 1 en 2 november Wandelbos Groenendaal en 
 Park Meermond

 Kunstlijnweekend
 2 en 3 november 11.00-17.00 uur Raadhuis

 Ontdek de paddenstoelen in Groenendaal
 Zondag 3 november 11.00 uur 
 Wandelbos Groenendaal

 Vergadering begroting gemeente
 Donderdag 7 november 20.00 uur 
 Burgerzaal Raadhuis

 Intocht Sinterklaas
 Zaterdag 16 november 11.30 uur 
 Haven van Heemstede

Kijk voor informatie over deze activiteiten op 
www.heemstede.nl/nieuws.



Vervolg van vorige pagina  ‘Raad bespreekt begroting’.

De raad beslist
De gemeenteraad beslist over de begroting 2014 
en bespreekt deze op donderdag 7 november om 
20.00 uur in een openbare vergadering; indien 
nodig wordt de vergadering op vrijdag 8 november 
om 13.00 uur voortgezet. De fracties openen 
de begrotingsraad 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 fracties kunnen 
wijzigingen voor de begroting 2014 indienen en 
aanvullende verzoeken doen aan het college. Raad 
en college gaan daarover met elkaar in debat. Aan 
het eind van de vergadering wordt er gestemd over 
de begroting en de voorgestelde wijzigingen.

U bent van harte welkom deze vergadering (in 
de Burgerzaal van het raadhuis, Raadhuisplein 1) 
als toehoorder bij te wonen. De agenda en de 
complete begroting met bijlagen vindt u op 
www.heemstede.nl. 

Themabijeenkomst 
‘Pubers en verleidingen’ 
Donderdag 7 november
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Heemstede en Bloemendaal organiseren op 
donderdag 7 november een thema-avond over 
‘Pubers en verleidingen’. Ouders met kinderen 
in de leeftijd van 11 tot 16 jaar kunnen zich 
hiervoor aanmelden. De bijeenkomst is van 
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) tot 22.00 
uur bij Casca in de Luifel, Herenweg 96 te 
Heemstede. 

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder uw aanwezigheid als ouder. Ze 
kunnen in aanraking komen met allerlei soorten 
verleidingen zoals drugs en alcohol. Hoe herkent u 
als ouder dat uw kind gebruikt heeft en hoe kunt 
u dit onderwerp bespreekbaar maken. Ook krijgt 
u informatie over nieuwe rages onder jongeren 
als het gebruik van de Shisha pen en de waterpijp. 
Verder is er gelegenheid om verschillende soorten 
drugs te bekijken. 

Heeft u interesse in deze themabijeenkomst? 
Meld u aan via Casca, telefoon (023) 548 38 28 of 
e-mail info@casca.nl. Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze bijeenkomst. 

Gladheidbestrijdingsplan 2013-2014
Het college van B&W heeft op 22 oktober 2013 
het gladheidbestrijdingsplan 2013-2014 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 de gemeentelijke website www.heemstede.
nl (zie wonen, leefbaarheid, gladheidbestrijding) 
leest u informatie over de gladheidbestrijding 
in Heemstede. Ook kunt u hier het complete 
gladheidbestrijdingsplan downloaden.

Strooizout beschikbaar
Net als voorgaande jaren stelt de gemeente 
Heemstede voor haar inwoners per seizoen per 
adres één emmertje of zakje strooizout (gewicht 
circa 5 kg.) beschikbaar. Het zout kan worden 
afgehaald bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 
47. 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.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Aanvragen omgevingsvergunning (reguliere 

procedures)
- Johannes Vermeerstraat 11 het vergroten 

van een dakkapel op het voorgeveldakvlak 
wabonummer 7946, ontvangen 14 oktober 2013.

- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 
hekwerk wabonummer 8057, ontvangen 16 
oktober 2013.

- Glipper Dreef 186 het kappen van 1 eikenboom 
wabonummer 8088, ontvangen 18 oktober 2013.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Franz Schubertlaan 8 het plaatsen van een erker 

wabonummer 7478, verzonden 25 oktober 2013. 
- Franz Schubertlaan 34 het vervangen van een 

dakkapel wabonummer 7546, verzonden 25 
oktober 2013. 

- Troelstralaan 13 het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak wabonummer 7550, 
verzonden 25 oktober 2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Herenweg 5 brandveilig gebruik voor de 

gebouwen Plataan en Eik wabonummer 5200, 
verzonden 25 oktober 2013.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwsbrief digitaal 
ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor 
onze nieuwsbrief, de berichtenservice van 
de gemeente. U ontvangt dan periodiek 
een e-mail met nieuwsberichten over de 
laatste ontwikkelingen binnen de gemeente 
Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten 
in Heemstede, werk aan de weg, evenementen 
of politiek nieuws.

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

Indien nodig wordt de vergadering voortgezet op 
vrijdagmiddag 8 november 2013 vanaf 13.00 uur

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 7 november 2013
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2014 en 

meerjarenbegroting 2015-2017
- Eerste begrotingswijziging 2014

Overige punten
- Wat verder ter tafel komt 

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



Nieuwe Heerlijkheden is uit
Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden 
is verschenen. Wat staat er 
in het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek?

Tot in de jaren zestig van de vo-
rige eeuw was de Stichting Vo-
gelenzang in Bennebroek omge-
ven door hoge hekken. Vanaf de 
oprichting in 1928 was het lange 
tijd een afgesloten, grotendeels 
zelfvoorzienende gemeenschap. 
Veel oorspronkelijke gebouwen 
staan er nog, maar verder is bij 
het huidige GGZ inGeest vrijwel 
alles anders dan vroeger. In een 
boeiend verhaal, geïllustreerd 
met veel foto’s, leest u over de 
bijzondere voorgeschiedenis.
Een stukje verdwenen Heem-
stede is het Zandvaartpad ofwel 
Vaartkantje dat vroeger langs 
de vaart achter de Raadhuis-
straat lag. De boerderij van Van 

der Weiden stond hier vlak tegen 
het dorp aan, ongeveer waar nu 
de Drentelaan is. Vaart en boer-
derij moesten in 1968 plaats ma-
ken voor nieuwbouw van de Pro-
vinciënwijk. 
Janus van Iperen kwam in 1904 
in dienst bij burgemeester Da-
vid Eliza van Lennep als tuinbaas 
op het net gebouwde Kennemer-
duin. Hij zou de familie meer dan 
veertig jaar trouw blijven en de 
speech bij zijn veertigjarig jubi-
leum is bewaard gebleven.
Na het graven van de Leidse-
vaart in 1656 was de route van 
Bennebroek naar Vogelenzang 
doorsneden door water. Lange 
tijd was er een simpel ‘overzet-
je’, maar jonkheer Barnaart zorg-
de rond 1834 voor een vaste oe-
ververbinding: de Centenbrug. 
Verder leest u in dit nummer hoe 
de VVV, de gemeente en diver-
se woningbureaus Heemstede 
na 1920 promootten als woon-

Herman( ook wel Manus) van der weiden op het erf bij de boerderij 
aan het Zantvaartpad.

plaats en toeristische bestem-
ming, hoe de vier kleine huisjes 
langs de Blekersvaart (Binnen-
door 3 t/m 9) stand hielden en 
hoe door onderzoek van balken 
in de kapconstructie de ouder-
dom van het Wapen van Heem-
stede is vastgesteld. 
HeerlijkHeden kost 4,95 euro en 
is verkrijgbaar bij de Heemsteed-
se boekhandels en bij Bruna in 
Bennebroek. Kijk ook op www.
hv-hb.nl.

Dubbelconcert St. Michaël
Heemstede en Crescendo Muiden

Dirigent John Brouwer werkt met 
beide orkesten en al snel kwam 
men op het idee om eens samen 
op te treden. De trouwe bezoe-
kers van de concerten van Har-
monie St. Michaël hebben het or-
kest al beter leren kennen, maar 
misschien is het toch nog even 
leuk om de ‘nieuwkomers’ iets 
over het orkest te vertellen.
Het al 104-jarig orkest verzorgt 
regelmatig concerten in Heem-
stede en ook daarbuiten. Deze 
zomer heeft zij zich een aantal 
malen tussen de buien door la-
ten horen tijdens buitenconcer-
ten op verschillende locaties in 
Heemstede. Ook werden 2 bin-
nen-concerten gegeven. Alvast 
is hierbij te melden, dat in sa-
menwerking met de twee an-
dere Heemsteedse orkesten de 

Heemstede - Op zondag 3 november verzorgt Harmonie St. 
Michaël samen met Muziekvereniging Crescendo Muiden 
een dubbelconcert. Dat betekent dubbel genieten tijdens het 
‘Concert in Duplo’, om 15.00 uur in de aula van het Coornhert-
lyceum. 

akoestiek in de Pinksterkerk is 
aangepast. St. Michaël zal daar 
in de toekomst regelmatig te ho-
ren zijn. Muziekvereniging Cres-
cendo is een fanfareorkest en 
bestaat al sinds 1896. Dit orkest 
bestaat uit alleen koperblazers. 
Er spelen dus geen klarinetten, 
dwarsfluiten en hobo’s mee, zo-
als in een harmonieorkest.
Het is leuk om de verschillen in 
klank te horen tussen een har-
monieorkest zoals St. Michaël en 
een fanfare zoals Crescendo. Het 
programma is daarom zeer geva-
rieerd. Voor Crescendo is het een 
extra uitdaging, want met hetzelf-
de repertoire gaan zij binnenkort 
deelnemen aan een concours. U 
kunt o.a. luisteren naar een med-

ley van liedjes van Ramses Shaf-
fy. Spaanse klanken, een mars 
naar Mars en een vlucht boven 
de besneeuwde bergen van Oos-
tenrijk komen ook voorbij.
Voor mensen die er weleens aan 
denken om het instrument, waar 
ze ooit op gespeeld hebben, 
weer eens tevoorschijn te ha-
len is het vast en zeker de moei-
te waard om te komen luisteren. 
Het orkest repeteert in de Prince-
hof, Glipperweg 57, Heemstede.
Kaartverkoop voor het Concert in 
Duplo op 3 november: Primera de 
Pijp, Raadhuisstraat Heemstede, 
of via Maria Zaal: secretariaat@
stmichael-heemstede.nl.
Prijs in de voorverkoop: volwas-
senen 7,50. Verkoop aan de zaal: 
volwassenen 10, =. Kinderen tot 
12 jaar 5, =. Meer info op www.
stmichael-heemstede.nl of neem 
contact op met Maria Zaal via 
secretariaat@stmichael-heem-
stede.nl.

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

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

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

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

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

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