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Volg de Heemsteder ook op
www.FACEBOOK.com

De wijkagenten in Heemstede 
stellen zich aan u voor
Heemstede - Het basisteam 
Kennemerkust presenteert twee 
nieuwe wijkagenten in Heem-
stede. Samen met Bob van der 
Kolk gaan Robin Hoogervorst en 
Theo Achten toezicht houden in 
Heemstede en werken zij mee 
om de leefomgeving veilig en 
leefbaar te houden.
 
Bob blijft de zelfde wijk houden 
en dat is Heemstede Centrum/
Oost. Robin Hoogervorst heeft 
als wijk Heemstede Centrum/
Noord en Theo Achten gaat wer-
ken in Heemstede Zuid/West. 
De wijkagenten zullen voorna-
melijk op hun fiets in de wijk te 
vinden zijn. Zij willen graag aan-
spreekbaar zijn voor de mensen 
in de wijk, want u weet als geen 
ander wat er speelt en leeft in uw 

omgeving. Inwoners zijn de ogen 
en oren van de politie.
Buurtbewoners kunnen met 
structurele problemen en wijk-
gerelateerde vragen bij hen te-
recht. Zij voeren hun werkzaam-
heden uit vanaf Heemstede. Zij 
zijn te bereiken via het telefoon-
nummer 0900-8844 (lokaal ta-
rief) en Robin Hoogervorst is te 
volgen op twitter @POL_Hoo-
gervorst. Wanneer zij niet aan-
wezig zijn, kunnen buurtbewo-
ners een bericht voor hun ach-
terlaten via 0900-8844. Bel voor 
spoedgevallen met 112.
 
Taken wijkagent
De wijkagent is verantwoordelijk 
voor de totale politiezorg binnen 
zijn wijk. Hij richt zich op de aan-
pak van sociale problemen, maar 

ook op zaken als overlast, crimi-
naliteit, milieu en verkeer. In sa-
menwerking met collega’s van 
de surveillancedienst, recherche, 
milieu en jeugd werkt de wijk-
agent voortdurend aan het ver-
beteren en vergroten van de vei-
ligheid in uw wijk of buurt. De 
wijkagent onderhoudt contact 
met externe partners, zoals de 
gemeente en maatschappelijke 
organisaties. Met deze organisa-
ties worden problemen bespro-
ken en wordt overlegd hoe de-
ze adequaat aangepakt kunnen 
worden, en door wie. Ook dan is 
informatie uit de buurt van es-
sentieel belang. Hebt u vragen, 
tips of opmerkingen over de vei-
ligheid in uw buurt of wijk, neem 
dan gerust contact op met uw 
wijkagent.

Op de foto links staat Robin Hoogervorst, in het midden Bob van der Kolk en rechts Theo Achten.
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Deze week in De krant!Volgende week in deze krant

Heemstede - Beide foto’s zijn genomen vanuit hetzelfde 
standpunt vanaf Groenendaal richting de Van Merlenlaan 
met de middagzon in de rug.
De eerste foto is de oude en vertrouwde situatie zoals we die 
jarenlang gekend hebben, genomen op 13 oktober.
De tweede foto is van maandagmiddag 26 oktober, het 
grootste deel van de bomen is gerooid.

Het geeft een trieste aanblik, in de ochtend stonden alle 
bomen nog te pronken, aan het einde van de middag is dat 
alles verleden tijd.

Foto’s: Luite Bootsma

Voor en na
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uitgave van:
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 1 november, Aanvang 
10.00 u ur, d r. A.  v an Eg mond.       
M.m.v. koor Odyssee
Kindercafé

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 1 november, ds. A. 
Molendijk. Aanvang 10.00 
uur. Crèche voor kinderen tot 
4 jaar; Kinder Anders-dienst 
voor kinderen van 4 tot 10 
jaar; Spiegeltent voor kinde-
ren van 10 tot 12 jaar; De Kerk 
Draait Door voor tieners van 
12 tot 15 jaar.

www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 1 november, aanv. 
10.00 u. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge
Zondag 8 november, aanv. 
10.00 u. Voorganger mevrouw 
Ds. T. de Vries-Meijer, Haarlem
Zondag 15 november, aanv. 
10:00 u. Voorganger Ds. L. 
Schoch, Den Haag

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 1 november, 10.00 uur. 
Ontmoetingsdienst
3e deel van preekserie: U ken-
nen (Joh.17:3)
Spreker: dhr. J. Oosterom
Thema: strijd in ons denken
Daarna: koffi e drinken gele-
genheid om van gedachten te 
wisselen.

www.rafael-nehemia.nl

Vanuit verschillende bronnen krij-
gen we informatie, zoals diverse 
Facebookpagina’s en het Noord 
Hollands Archief. Ook u als lezer 
reageert positief met extra infor-
matie. Vandaag Camplaan 45.

De toenfoto is van 1964 (foto C. 
Aaftink). In 1911 was er een plan 
voor een loodgieterswerkplaats in 
de tuin. Toen was het pand al een 
café met een woonhuis en heette 
Café de Paus van Anna de Paus. 
De gelagkamer werd in de volks-
mond “Het Vaticaan” genoemd. 
In een advertentie van 15 de-
cember 1928 lezen we het overlij-
den van de vrouw van dhr. H. van 
Keulen op Camplaan 45, maar er 
is niet te vinden of zij de toen-
malige café-uitbaters waren.
In de jaren 30 tapte dhr. J. Ool-
ders het bier in Café Rusthoek, 
dat op 7 april 1933 een herope-
ning had na een restauratie. Er 
was een modern biljard en de 
drank was per glas of op maat, 
aldus de advertentie in 1933.
De heer Oolders ging naar het 
Wapen van Heemstede op het 
Wilhelminaplein rond 1938.
In de jaren 30 staat er bij de Cam-
plaan 45 ook een gebakkraam 
gedurende de maand december 
met o.a. oliebollen van wed. C. 
Smit. In een krantenstukje uit de 
Eerste Heemsteedsche Courant 

van 1937 lezen we dat dhr. Ool-
ders penningmeester is van de 
supportersvereniging van HBC 
en er veel georganiseerd werd in 
het kampioensseizoen van HBC. 
In 1939 ging het café over in han-
den van ‘tante Door’ Mulders.
Volgens een krantenartikeltje uit 
het Haarlems Dagblad van 16
augustus 1941 werd het pand ge-
veild i.v.m. een sterfgeval.
Toen het café gesloten werd, is 
het eigendom geworden van de 
Ned .Herv. Kerk. In de jaren 50. 
Het werd gebruikt voor jongeren-
werk, maar ook voor andere bij-
eenkomsten. Later heeft de fi rma 
Koot het pand gekocht (1964) en 
gebruikte het voor opslag en zelfs 
als fi etsenstalling. In 1979 is het 
schilderachtige pandje gesloopt 
en is het huidige pand gebouwd 
door architect Cees Dam, die in 

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (28)

1975 al een ontwerp had. In 1999 
is er nog een uitbreiding gerea-
liseerd.
De nufoto van Harry Opheikens 
van oktober 2015 laat de huidige 
Camplaan 45 zien.

Mocht u meer over dit pand
weten dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl of bij De
Heemsteder, Camplaan 35. 
Beeldmateriaal is ook zeer wel-
kom.

Van links naar rechts: Sop-
hie de Graaf (zang, harp en gi-
taar), Yvonne Leek (zang, piano 
en accordeon) en Amanda Mul-
ler (zang, gitaar, mandoline en 
dwarsfl uit).

Rouwcafé met de groep SYA
Heemstede - De volgende edi-
tie van Het Rouwcafé vindt 
plaats op zaterdagmorgen 7 no-
vember van 10.00 tot 12.00 uur 
in Foyer De Luifel aan de Heren-
weg 96 te Heemstede.
Speciale gast deze morgen is 
de groep ‘SYA’. Onder het genot 
van een kopje koffi e en de West-
friese troôstkoekies, brengen de 

drie zangeressen van de groep 
‘SYA’ een aantal meerstemmige 
songs. De entree is gratis. Be-
langstellenden kunnen zich aan-
melden via info@hetrouwcafe.nl 
of bellen naar Ria van Kleef 06-
52306969.
Het met zorg uitgezochte reper-
toire bestaat uit covers en eigen 
werk. Nummers van o.a James 

Taylor, Venice en The Beatles 
worden gespeeld, maar ook pa-
reltjes van minder bekende ar-
tiesten komen aan bod in hun 
programma. 
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Thema ‘Ruimte voor beperking’

Nomineren voor Vrijwilligersprijs 
2015 is nog steeds mogelijk
Heemstede - De gemeente 
Heemstede geeft elk jaar een 
feest voor alle Heemsteedse vrij-
willigers als blijk van waardering 
voor hun enthousiasme en inzet!
Dit vrijwilligersfeest vindt plaats 
op woensdag 18 november van 
19.30 tot 22.00 uur in de Bur-
gerzaal van het Raadhuis van 
Heemstede. Tijdens het feest 
wordt ook de winnaar van de 
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 
2015 bekendgemaakt. Thema 
van dit jaar is Ruimte voor be-
perking! Specifiek voor de doel-
groep kinderen en jongeren.
Steeds meer organisaties bie-
den een plek voor kinderen 
en jongeren met een beper-
king: als lid van een vereniging, 

deelnemer en/of als vrijwilliger. 
Tijdens het Vrijwilligersfeest 
wordt hier extra aandacht aan 
besteed met de uitreiking van de 
Vrijwilligersprijs. Heeft uw orga-
nisatie een activiteit voor kinde-
ren of jongeren met een beper-
king en doen zij mee als lid van 
de groep of wellicht als jonge 
vrijwilliger? Dan kunt u nog no-
mineren!
Voor uw nominatie kunt u ge-
bruik maken van het nomina-
tieformulier, aan te vragen via 
jvanduin@casca.nl. Nomineren 
kan nog vóór dinsdag 3 novem-
ber. Iedere nominatie komt in 
aanmerking, zolang het maar in 
Heemstede plaatsvindt. Ook re-
gionale organisaties, actief bin-

nen de gemeente Heemstede, 
kunnen nomineren. De jury be-
staat uit vertegenwoordigers uit 
de Heemsteedse samenleving. 
De winnaar ontvangt een bijzon-
dere herinnering en tevens een 
geldprijs van 250,-  euro te ge-
bruiken voor het werven, bege-
leiden en behouden van de vrij-
willigers of het verder versterken 
van de samenwerking.
Vrijwilligers, verenigingen en or-
ganisaties die met vrijwilligers 
werken worden uitgenodigd 
aanwezig te zijn bij deze feeste-
lijke bijeenkomst met volop ge-
legenheid voor leuke ontmoe-
tingen, muziek en lekkere hap-
jes en drankjes! Aanmelden is 
niet nodig.

Easy Fit Massage nu  ook in Heemstede
Heemstede – Sinds kort is Easy 
Fit massage gevestigd in de Kin-
heim flat op de grens Haarlem/
Heemstede. Je zou kunnen zeg-
gen, Ingrid Rikkers is weer thuis, 
want ze komt uit Haarlem, maar 
begon haar massagepraktijk in 
2004 in Purmerend.  Het voelt 
voor haar zo goed om in het zo 
vertrouwde Haarlem en Heem-
stede weer terug te zijn, zeker 
om in de Kinheim flat een prak-
tijk te kunnen openen. Met alle 
parkeergemak en de ambiance 
van Serviceflat Kinheim. U bent 
door de dokter gestuurd van-
wege klachten of u heeft spier-
klachten, pijn in de onderrug, be-
nen, nek-hals of je ziet al aan het 
lopen of een houding dat er eens 
naar gekeken moet worden. In-
grid weet er wel raad mee ,zij 
kan aan de slag gaan met mas-
sage of met materialen die hun 
werk doen. Hot stones, waarbij 
ze hete stenen op de spierbanen 
legt, niet dus op de wervelkolom 
zoals dat op de mooie plaatjes 
staat. Wel op de spierbanen die 
de masseuse kent. Kruidenbui-
tels werken ontspannend, kan 
je moeilijk op je buik liggen, dan 
is een warmtekussen om de rug 
te masseren een hele uitkomst. 
Dat ontspant als een warm wa-
terbed. Liefst werkt ze manu-
eel. Voelen wat er aan de hand 
is, waar de spierspanning zit en 
hoe ze dat kan verlichten. Loka-
le verzuringen die pijnlijk zijn er-
uit masseren als knopen uit een 
elastiekje. Voor veel klanten be-
staan technieken die de massa-

ge zo dichtbij  brengt,  zelf actief 
aan de slag gaan onder begelei-
ding van de masseuse. Ze werkt 
met pakkingen van modder en 
parafine  als een soort sinaas-
appelschil die je na 20 minuten 
weer afpelt voor ontspanning en 
gewrichtsklachten. Een bezoek-
je aan Ingrid Rikkert kan helpen 
bij klachten met spieren of hou-

ding, ze weet snel te vinden wat 
er mis is. Je moet veel zelf doen, 
de masseuse ondersteunt. Moet 
u een operatie aan knie of heup 
ondergaan, een bezoekje voor-
af aan de masseuse kan helpen 
bij een voorspoedig herstel. Er 
zijn vele vormen van  massage, 
bij blessures gericht op het deel 
waar de pijnklachten zich voor-
doen en massages vanuit de vi-
sie waar de hele mens centraal 
staat. Er is altijd wel een vorm te 
vinden die aansluit bij uw klach-
ten of wensen.
Ingrid  Rikkert heeft de ken-
nis en ervaring die zij nu in 
Heemstede en Haarlem aan-
biedt. In Serviceflat Kinheim 
aan de Zandvoorter Allee 40. 
Tel nr 06-2647 6653.
Ton van den Brink 

Wild van
Landgoed Groenendaal

Heemstede - Op Landgoed Groenendaal zijn alle jaargetij-
den prachtig. Toch hebben ze er stiekem een voorkeur voor het 
najaar. Waarom? Omdat al het moois wat een bos culinair te 
bieden heeft in het wildseizoen bij elkaar komt!

Wild uit het Sollinger Wald
Kastanjes, paddenstoelen, bosvruchten maar vooral het mooi-
ste scharrelvlees, rechtstreeks uit de natuur. De heren van Groe-
nendaal koersen regelmatig vol verwachting richting het Duitse 
Sollinger Wald, waar de basis van het wildmenu zelf bemachtigd 
wordt. Dat maakt flexibiliteit in de menukaart noodzakelijk; wild 
laat zich nou eenmaal niet leiden door het boodschappenlijstje 
van de Chef, wild trekt vooral z’n eigen plan. En zo hoort het ook!

Wild Tea
Landgoed Groenendaal biedt natuurlijk een gevarieerd wild-
menu waarbij de bijzondere smaken van het bos gecombineerd 
worden met moois uit de moestuin als pompoen en alle kleu-
ren kool.
  
Wat ook een aanrader is op een gure herfstdag: de Wild Tea! 
Minstens zo elegant als de klassieke variant maar net even 
robuuster. Geniet bij de haard van velouté van pompoen, sand-
wiches belegd met pastrami van ree en frisse appel-peercompo-
te, oude kaas met vijgenchutney, wraps met wilde zalm en een 
heerlijk stukje quiche met walnoot. De zoete items zijn voorzien 
van onder andere kaneel, steranijs, speculaas, karamel en niet 
te vergeten stoofpeer.
Evenals de Afternoon Tea kent ook de Wild Tea een Twist; geen 
laatste zoete ronde maar een borrelronde met hartige hapjes. 
In dit geval met Herfstbock van de tap, volle rode wijn en bi-
tes met een ‘wilde’ touch. Als dat geen boswandeling waard is!
Het viergangen Wildmenu komt op 44,50 euro per persoon. 
Voor de Wild Tea betaalt u 29,50 euro per persoon en van een 
Wild Tea met Twist geniet u voor 34,50 euro per persoon.   

Kijk op landgoedgroenendaal.nl voor het complete 
WildMenu en reserveer via de site, per e-mail via 
info@landgoedgroenendaal.nl of telefonisch: 023-528 
1555 (dinsdag t/m zondag van 10.00-22.00 uur). 
Dieetwensen of persoonlijke voorkeuren? Laat het bij 
reservering weten en voor een passend alternatief wordt 
gezorgd.

Open deur ‘s Herenweg
Heemstede – Altijd al eens binnen willen kij-
ken in dat kleine kerkje, ‘s Herenweg, op de He-
renweg 141 in Heemstede? Behalve natuurlijk el-
ke zondag kan dat ook wat informeler door de 
week. Vanaf 28 oktober opent de Heemkerk haar 

deuren elke veertien dagen ook op woensdag-
ochtend. Van 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur 
bent u van harte welkom en staat de koffie of 
thee voor u klaar. Als u meer wilt weten over de 
geschiedenis van het gebouwtje, kom dan langs. 
U bent ook welkom voor een gezellig gesprek en 
ontmoeting. Kijk ook op: www.heemkerk.nl.

Speurtocht voor honden en bazen
Heemstede - Kynologenclub 
Kennemerland organiseert za-
terdag 31 oktober een Herfst-
speurtocht met een Halloween-
thema in het Wandelbos Groe-
nendaal te Heemstede, voor al-
le honden en bazen, jong en oud.
De start is tussen 15.30 uur en 
16.00 uur bij de grote parkeer-
plaats, bij de tennisvereniging.
Tevens is er bij Kynologenclub 

Kennemerland op 1 november 
een Agility(behendigheid)wed-
strijd.
Het is de moeite waard om een 
kijkje te komen nemen op het 
terrein aan de Sportparklaan 14 
in Heemstede.
De wedstrijd is van 10.00 uur tot 
15.00 uur.
Kijk ook op:
www.kckennemerland.nl.
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Heemstede – Niet zoveel als 
andere jaren, volgens fotogra-
fe Marenka Groenhuijzen, maar 
toch zijn ze weer te vinden: pad-
denstoelen in soorten en ma-
ten. Aan de Leidsevaart vond 
ze de inktzwammen, op Ley-
duin kwam ze roze berkenrus-
sula zwammen tegen, aan de 
Leidsevaart de gewone zwa-
velkop in in het Groenendaalse 
bos honingzwam en boleet. Al-
lemaal paddenstoelen om te la-
ten staan, niet om te plukken en 
zeker niet om te eten. Ze ver-
volmaken het bos, landgoed of 
gewoon de grasberm en boom-
stam, met hun soms opvallend 
uiterlijk. Paddenstoelen horen 
onmiskenbaar bij dit jaargetijde. 

Paddenstoelencarrousel  

Project ‘De Sonnetten voor Laura’
Heemstede - Het bestuur van 
Stichting Muziekprojecten Pa-
blo Neruda meldt dat het nieuwe 
muziektheaterproject ‘De Son-
netten voor Laura’ van start kan 
gaan! 
De productie ‘De Sonnetten voor 
Laura’ is gebaseerd op Frances-
co Petrarca (1304), Italiaans let-
terkundige, die op 6 april 1327, 
Goede Vrijdag, in de kerk van de 
Heilige Clara te Avignon verliefd 
wordt op een zekere Laura. Van-
af dat moment schrijft hij 336 ge-
dichten, meest sonnetten. Hier-
in bezingt hij zijn liefde voor de 
vrouw die altijd zijn verre, onbe-
reikbare beminde is gebleven. 
Op 19 mei 1348 hoort Petrarca, 
op reis door Italië, dat Laura op 6 
april van dat jaar in Avignon aan 
de pest is gestorven. Vervolgens 
schrijft hij sonnet 267. Daarna 
volgt een lange reeks elegische 
gedichten, alle gewijd aan zijn 
gestorven geliefde.   
Het  gemengde koor zal bestaan 
uit maximaal 60 leden. Tot nu 
toe zijn er ruim 40 aanmeldin-
gen. Deze aanmeldingen wor-
den pas defi nitief na de auditie-
ronde en  betaling van het con-
tributiebedrag.  Er is dus nog vol-
doende plaats voor nieuwe  aan-
meldingen!

De auditieronde zal plaats vin-
den op woensdag 25 novem-
ber in de Petrakerk Heemste-
de,  Limburglaan 3 in Heemste-
de. Tijd: 19.30-22.00 uur.
De auditie zal per stemsoort 
groepsgewijs plaatsvinden. 
Deelnemers dienen te beschik-
ken over een goed ontwikkeld 
muzikaal gehoor en een behoor-
lijke zangstem. Koorervaring is 
mooi, maar geen vereiste!
Aanmelden voor 31 oktober via 
e-mailadres thissen.c@hetnet.nl
onder vermelding van deelname 
koorlid Laura met je naam erbij.
Er zijn vijf concerten gepland. 
De begroting  vereist dat er voor 
de vijf concerten tenminste 1000 
kaarten worden verkocht. 
Op basis van dit aantal is het 
noodzakelijk dat elk koorlid er 
zorg voor draagt om tenminste 
10 kaarten in de voorverkoop 
af te nemen. In de voorverkoop 
kosten een kaart 17,50 euro. De 
later te verkopen 400 kaarten 
kosten 20,- euro per kaart. 
Na de auditieronde op 25 no-
vember volgt op 16 december de 
eerste offi ciële repetitie. 
Vanaf woensdag 6 januari  2016 
repeteert het koor wekelijks op 
woensdagavond in de Petra-
kerk van 19.30 tot 22.00 uur met 

maandelijks een zondagmid-
dagrepetitie. 

Er zijn 5 concerten gepland en 
wel in Heemstede, Haarlem, Am-
sterdam en Leiden. 
De voorlopige data zijn: 
 
1. Heemstede   
vrijdagavond 28 oktober 2016
 
2. Haarlem  
zondagmiddag 30 oktober 2016
 
3. Haarlem   
vrijdagavond 4 november 2016
 
4. Amsterdam   
zondagmiddag 13 november 
2016
 
5. Leiden 
zondagmiddag 20 november 
2016

De kosten voor deelname aan dit 
project bedragen 200 euro per 
koorlid.
Dit bedrag graag overmaken 
voor 1 december op rek.NL20 
INGB 0008 120791 t.n.v. Stich-
ting Muziekprojecten Pablo Ne-
ruda Heemstede o.v.v. De Son-
netten voor Laura en je naam als 
koorlid er graag bij plaatsen. 

Doneer voor ‘Stop hersentumoren’
Heemstede – Tijdens de Inter-
nationale week van de hersentu-
moren wordt geprobeerd zo veel 
mogelijk geld op te halen voor 
onderzoek dat de genezing van 
hersenkanker dichterbij moet 
brengen.
Dat is hard nodig omdat nog 
steeds maar 0,3% van de ge-
troffenen geneest. Schade aan 
de hersenen heeft een enorme
impact op het leven van de pa-

tiënt en zijn of haar naasten. Bij 
B&B Print Offi ce aan de Binnen-
weg in Heemstede staat een col-
lectebus bij de kassa deze week, 
van maandag tot en met zater-
dag (31 oktober).

Rechtstreeks een donatie over-
maken mag natuurlijk altijd en 
kan naar Stichting Stophersen-
tumoren rekening NL93RA-
BO0136468942.

Heemstede – Op zaterdag 31 
oktober om 14.00 uur geeft Wim 
Daniëls een voordracht over de 
jaren zestig en signeert ‘Blits’. 
Blits! is een boek over de taal van 
de jaren zestig: provo, hippie, 
tupperware, skippybal, alarm-
schijf, fl owerpower, instuif, hap-
pening, protestsong, enz. Aan 
de hand van nieuwe woorden en 
uitdrukkingen uit de jaren zestig 
wordt een portret geschetst van 
het decennium waarover Bob 
Dylan in 1964 al zong dat de tij-
den aan het veranderen waren.
Taal van de jaren zestig en 60 

jaar Boekhandel Blokker: een 
unieke combinatie!! Welkom bij 
Blokker! Binnenweg 138 Heem-
stede. Toegang vrij.

Honolulu King
Heemstede – Op zondag 1 
november om 14.00 uur geeft
Anne-Gine Goemans een lezing 
over de indrukwekkende ro-
man ‘Honolulu King’. Bij boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. Toegang: 7,50 
euro. Honolulu King is een op
ware feiten geïnspireerd ver-
haal over een Indische man, 
getekend door zijn oorlogs-
verleden. Wanneer hij een ge-
heim opbiecht in de loge van de
vrijmetselarij, stelt hij zijn broe-
ders voor een groot dilemma. 
Mogen vrijmetselaars met hun 
geheimhoudingsplicht een mis-
daad verzwijgen? Goemans toe-
gankelijke schrijfstijl maakt Ho-
nolulu King tot een boek voor 
jong en oud.

De prijswinnende Anne-Gine 
Goemans is bekend van haar ro-
mans Glijvlucht (Dioraphte Jon-
geren Literatuur Prijs) en Ziek-
zoekers (de Anton Wachterprijs).

Wim Daniëls.

Anne-Gine Goemans.

Over de
jaren zestig

Foto’s: Marenka Groenhuijzen
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Voor kinderen die van een danscarrière dromen

Balletauditie Koninklijk Conservatorium in Heemstede
Heemstede - Zaterdag 14 november 
is in Dans en Balletstudio Jolein aan de 
Sportparklaan 16 in Heemstede om 14.00 
uur een auditie voor de Dansvakopleiding 
van het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. 

Deze auditie wordt georganiseerd voor kin-
deren die ervan dromen danser of danseres 
te worden. Kinderen die talent tonen, ma-

ken kans om toegelaten te worden tot de 
Dansvakopleiding van het Koninklijk Con-
servatorium.
 
De auditie is voor kinderen die in groep 
5, 6, 7 of 8 van de basisschool. Tijdens de 
auditie wordt gekeken naar fysieke ge-
schiktheid, muzikaliteit en gevoel voor be-
weging. De Dansvakopleiding biedt een 
volledige opleiding tot professioneel danser. 

De School voor Jong Talent, gevestigd in het 
Koninklijk Conservatorium, biedt onderwijs 
voor groep 7 en 8 van de basisschool, havo 
en vwo. Voor kinderen met een vmbo/tl 
advies is een speciaal traject mogelijk.
 
De auditie is gratis. Informatie over de audi-
tie en/of aanmelden kan bij Sacha Steenks 
via s.steenks@koncon.nl.
Info: www.koncon.nl/dansvakopleiding.

‘Ein Deutsches 
Requiem’ door 
Sola Re Sonare
Heemstede - Johannes 
Brahms schreef ‘Ein Deut-
sches Requiem’. Dit wordt 
door het Heemsteedse ka-
merkoor Sola Re Sonare uit-
gevoerd op zondag 1 novem-
ber. Het Heemsteedse kamer-
koor heeft zich met hart en ziel 
ingezet om Ein Deutsches Re-
quiem van Brahms in de door 
hemzelf vervaardigde bewer-
king voor kamerkoor, 4-han-
dig piano en 2 solisten, díe 
kwaliteit en doorleving te kun-
nen geven die in dit werk be-
sloten liggen.
Het meesterwerk blijkt door 
de kleinere setting een onver-
moede intieme kant te heb-
ben, anders dan bij de mas-
sieve orkestversie. Het is een 
menselijk requiem, niet ge-
richt op de gestorvene, God 
of het hiernamaals, maar juist 
op troost en hulp voor de na-
bestaanden. Brahms gebruik-
te daarvoor niet de standaard 
Latijnse teksten maar koos 
teksten uit het Oude en Nieu-
we testament, in de Duitse 
vertaling van Martin Luther.
De combinatie van deze - vaak 
opwekkende - teksten met de 
prachtige muziek maakt dit  
Requiem tot een van de 
meest ontroerende wer-
ken ooit geschreven. Wen-
deline van Houten en David 
Visser soleren terwijl Gerrie 
Meijers en Wouter van Belle 
als piano-duo musiceert. De 
uitvoering gebeurt op 15.00 
uur in de Ontmoetingskerk in 
Haarlem-Schalkwijk.
Verdere informatie op:
www.solaresonare.nl.

Bonte Avond in de Luifel met Kasper van Kooten
Heemstede - Dansend en zin-
gend op muziek van de tachti-
ger jaren naar nu beleeft Kasper 
van Kooten op vrijdag 6 novem-
ber in Theater de Luifel een heu-
se Bonte Avond. En reken maar 
dat zijn publiek dat vol animo 
meebeleeft. De avond begint om 
20.15 uur. Entree bedraagt 18,50 
euro en De Luifel bevindt zich 
aan de Herenweg 96 in Heem-
stede. Meer info: www.podia-
heemstede.nl
De Bonte Avond, wie maak-
te hem niet mee? Kasper was 
met vijf vriendjes de Dolly Dots, 
op knakkende naaldhakken en 
in schurende visnet-panty’s. Ze 
waren elf. De andere vijf heb-
ben na dat hoogtepunt nooit 
meer opgetreden, maar Kas-
per nog iedere avond. Waarom 
toch? Wie wil hij nog steeds een 

keer zijn? In zijn eerlijkste Bon-
te Avond ooit geeft Van Kooten 
antwoord, dansend en zingend 
op zijn muziek van de 80’s naar 
nu. En dat werkt op de lachspie-
ren en traanzakjes.
 
Diepe buiging
Vermakelaar Kasper van Koot-
en (1971) zingt, speelt drums, 
schrijft romans en speelt in te-
levisieseries (All Stars en Wil-
lem Wever bijvoorbeeld) en 
films (Ventoux). Over zijn laat-
ste theaterprogramma Karakters 
(2014) werd lovend geschreven. 
De Volkskrant bijvoorbeeld: “De 
voorstelling onderstreept ook 
nog maar eens hoe productief en 
vernieuwend Kasper van Kooten 
de laatste jaren bezig is. Voor 
zo veel creativiteit kun je alleen 
maar een diepe buiging maken.” Fo
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Wil Bakker, Cantrix van de Can-
torij van de Protestantse Ge-
meente Heemstede is koorleid-
ster van het eerste uur. Veel er-
varing met de lichte muziek had 
ze niet, zegt ze nu: “Ik was na-
tuurlijk bekend met religieuze 
muziek vanuit de Cantorij. We 
begonnen destijds met lichtre-
ligieuze liederen op poëziebasis 
van onder meer Judith Herzberg 
en Colet van der Ven met tek-
sten die je enorm kunnen raken. 
Later kwamen daar popsongs 
bij van The Beatles, Queen, Ab-
ba en Robbie Williams en verder 
ons terugkerend repertoire van 
canons, folksongs,Christmas ca-
rols en andere kerstliederen.”
Het 20-jarig bestaan van koor 
Plus-Minus krijgt aanstaan-
de zondag een feestelijk tintje 
met een concert in de vernieuw-
de Oude Kerk. Het zal een geva-
rieerd programma zijn waarbij 
volgens Wil Bakker ook terugge-
blikt wordt op het verleden. “We 
zingen onder andere een lied uit 

de musical ‘Trekvogels’, speciaal 
voor de oud-leden die ons koor 
zondag gaan versterken. Want 
er is natuurlijk wel een verschui-
ving geweest van koorleden en 
we hebben er vele van hen kun-
nen bereiken voor deze uitvoe-
ring. Gelukkig zijn er nog steeds 
mensen lid vanaf het begin.”
Een van die koorleden is Ine-
ke Bervoets: ”Ik ben via mijn va-
der bij het koor gekomen, hij zat 
toen al bij de Cantorij en ik vond 
het meteen leuk. Maar optreden 
vond ik aanvankelijk best span-
nend. Nu maak ik me daar niet 
meer druk om. Er is altijd wel 
een gezonde spanning, maar dat 
hoort erbij. Verder verbeeld ik 
me dat ik in die twintig jaar beter 
ben gaan zingen. Het leuke van 
zingen vind ik dat je er energie 
van krijgt. Ik ben echt weleens 
zo moe geweest dat ik het liefst 
op de bank wilde ploffen. Dan ga 
je toch naar de repetitie en daar 
valt alles van je af. Verder is het 
een uitdaging om stukken te zin-

Heemstede – Koor Plus-Minus bestaat dit jaar 20 jaar. Het 
koor werd begin 1995 opgericht na een uitvoering van de mu-
sical ‘Trekvogels’ in de Pinksterkerk. De musical richtte zich 
op dertigers en ook het koor bestond aanvankelijk uit die leef-
tijdsgroep. Nu bestaat het gemengde koor uit circa 22 leden 
van plusminus 25 55 jaar.

gen die je vocale grenzen verleg-
gen. Zo hebben we voor dit con-
cert onze tanden gezet in ‘Calm 
after the storm’, bekend van het 
Eurovisie Songfestival. Geen 
eenvoudig nummer, want de 
toonhoogte is eigenlijk te laag 
voor de sopranen, Ilse de Lange 
zingt het zelf ook heel laag. Ge-
lukkig hebben we hulp gekregen 
van een vocal coach die ons al 
eerder bijstond met tips. Hij heeft 

Koor Plus-Minus viert 20-jarig bestaan

‘Zingen geeft energie’

ons ervan overtuigd dat we het 
kunnen zingen.”
“De koorleden hebben veel in-
spraak”, verzekert Wil Bakker. 
“Ik ben namelijk helemaal niet 
streng. Het voornaamste is dat 
we het leuk hebben en dat we 
er zijn voor elkaar, ook in moei-
lijke tijden. Je stelt je kwetsbaar 
op als je zingt en het vraagt van 
je dat je jezelf durft te geven. Het 
doet veel voor het zelfvertrou-
wen, want je moet er wel samen 
staan als koor.”

Het concert van koor Plus- 
Minus is op zondag 1 november 
om 14.30 uur in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein in Heemstede. 
De kaarten à 7,50 euro zijn ver-
krijgbaar bij Margriet Zuidhof: 
margriet.zuidhof@online.nl of 
aan de zaal.
Mirjam Goossens

The Beatnotes in de 1ste Aanleg
Heemstede - Aankomende zaterdag is de laatste zaterdag van 
de maand en dat betekent een knallend live-optreden in café de 
1ste Aanleg. Deze keer komen The Beatnotes.

Music for the Millions. Van de sixties tot de zero’s. Niet je gemid-
delde suffe coverband maar dampende drums & bass, gillende 
gitaren en swingende riffs. Geen band om bij stil te blijven zitten.
The Beatnotes starten om 21.00 uur en de toegang is gratis. 
Hoek Kerklaan en Raadhuisstraat.





 
10   de Heemsteder  •  28 oktober 2015

Heemstede – Als timmerfabriek 
timmeren ze weinig aan de weg, 
terwijl ze toch zo bekend zijn 
in beroemde straten als de PC 
Hoofdstraat en de Leukste straat 
van Nederland, de Raadhuis-
straat. Voor veel panden, veel-
al monumentale winkels of zelfs 
monumenten, maken ze puien 
en kozijnen om de voorgevels te 
verfraaien. De bescheiden broers 
Sander, Andre en Michel hebben 
de Timmerfabriek overgenomen 
van vader Jan van der Veldt, ze 
zijn vooral succesvol in het am-
bachtelijk construeren van ko-
zijnen en het maken van puien 
die passen bij de winkel of het 
gebouw waar ze aan werken. 
Ga maar eens kijken op de Raad-
huisstraat naar de pui, waar-
op staat `Zijlstra`, waar zich nu 
een delicatessen zaak en cate-
ringbedrijf heeft gevestigd. Hier-
voor was er een kinderopvang. 

De borstwering aan de buitenzij-
de is van natuursteen en gerea-
liseerd door de firma Zwaals uit 
Haarlem. De broers van der Veldt 
zijn er trots op, net als op de cor-
ridor die ze mochten maken tus-
sen de Oude Kerk en de Pauwe-
hof. Op het Wilhelminaplein ma-
ken ze de serre zoals vroeger 
het klassieke houtwerk in maho-
nie was bij het restaurant Wapen 
van Heemstede. De klassieke 
kozijnen uit de jaren 30 maken 
ze graag, met de paneeldeuren 
erbij. Sander haalt even een dek-
zeil weg waar grote deuren on-
der liggen, het blijken  de wijnro-
de toegangsdeuren van de Waag 
aan het Spaarne in Haarlem 
te zijn, graag even de rotte de-
len vervangen! Dat beschouwen 
ze niet als werk, maar als uitda-
ging. Beroemd in de PC Hooft 
en onbekend in Heemstede, 
Sander denkt er over om toch 

eens een bord bij het werk te 
zetten. Beetje trots op het Heem-
steeds bedrijf! Fraaie staaltjes 
van hun werk is te zien bij het 
Scheepvaartmuseum, een chi-
que hotel in Amsterdam, waar 
ze deuren en kozijnen uit de 17e 
en 18 eeuw moesten vervangen.  
Hun werkplaats is niet ingericht 
op massaproductie, liever hun 
vak, specialistische kozijnen en 
puien maken zoals dat hand-
werk vroeger gemaakt is en waar 
zoveel huizen nog van kunnen 
opknappen, juist in Heemstede. 
De vakwereld weet de gebroe-
ders van der Veldt wel te vinden, 
nu mag Heemstede weten dat 
dat vakwerk uit Heemstede komt 
en verhuurders van winkels met 
hun panden omgaan.
Van der Veldt zit op de Patrij-
zenlaan 21 in Heemstede, tel.nr: 
023 5283225.
Ton van den Brink 

Beestenboel bij Jasper en Dieuwertje

Door televisieprogramma’s 
als ‘Freek in Het Wild’ en eer-
der ‘Crocodile Hunter’ van Ste-
ve Irwin lijkt het onderwerp po-
pulairder dan ooit, maar Jas-
per geeft toe dat het niet altijd 
stoer werd gevonden om inte-
resse te hebben voor de natuur: 
“Mijn ouders, zusje en ik vaak 
trokken er vaak op uit en voor-
al met mijn vader deelde ik de 
belangstelling voor vogels. Toch 
was je op de middelbare school 
al gauw een nerd als je dat ver-
telde. We hadden toen nog geen 

Freek Vonk  die volwassenen en 
kinderen enthousiast maakt. Al-
leen al daarom is het goed dat 
hij er is.”Jasper Boldingh is ver-
bonden aan de Stichting Veld-
studie en Milieu-Educatie en zijn 
vriendin geeft les in natuuredu-
catie aan groepen schoolkinde-
ren bij de Gemeente Amsterdam 
in het kader van het schooltuin-
werk. Je zou kunnen zeggen dat 
ze van hun hobby hun werk heb-
ben gemaakt. Deze passie voor 
de natuur loopt naadloos door in 
hun vrije tijd. “Je vindt ons niet zo 

gauw in de kroeg”, lacht Jasper. 
Liever besteden ze hun tijd en 
geld aan nachtelijke trektochten 
in de natuur op zoek naar bij-
zondere vogelsoorten of insec-
ten en aan reizen. Met z’n twee-
en of met een vriendengroep 
met dezelfde hobby. Vakanties 
gaan naar landen als Malawi, 
Zambia, Indonesië en Costa Ri-
ca met als doel zoveel mogelijk 
dieren vinden, om te fotografe-
ren of  te filmen en te documen-
teren. Volgens Dieuwertje loopt 
Jasper vooral warm voor insec-
ten en vogels. “Ik ben meer ge-
focust op zoogdieren en ook op 
vogels, maar tijdens onze laat-
ste reis naar Zambia en Malawi 
zochten we voornamelijk reptie-
len en amfibieën. In onze vrien-
dengroep heeft ieder zijn speci-

Heemstede – Een hond, poes of cavia, menig huishouden in 
Heemstede bezit zo’n exemplaar of zelfs alle drie. Bij Jasper 
Boldingh en Dieuwertje Smolenaars ligt het net even anders, 
want beide 29-jarige docenten biologie leven tussen honder-
den, meest geprepareerde insecten, maar ook een levende 
wurgslang een bijtsc hildpad e n e en v ogelspin.                                                                                                    

aliteit, dus komt het voor dat ie-
mand een reisbestemming kiest 
specifiek voor vlinders en kevers. 
Dan gaan we ze gezamenlijk op 
zoek en natuurlijk maken we 
daarbij ook veel lol met elkaar.” 
De kennis die ze opdoen tijdens 
de expedities gaat razendsnel 
via de sociale media over de hele 
wereld. Zo ook worden zeldzame 
vondsten gedeeld met hobby- 
isten en met wetenschappers. 
“We hadden een foto genomen 
van een vlinder die nog nooit was 
waargenomen op de Molukken, 
naar later bleek”, vertelt Dieu-
wertje. Het respect voor leven-
de dieren staat voorop, stelt Jas-
per. “Je moet ze niet altijd willen 
aanraken. Wij proberen de lief-
de en zorg voor de natuur door 
te geven, vooral aan kinderen. 

Hoewel de natuur eindeloos lijkt, 
zien we regelmatig de invloed 
van de mens. Zoals in Malawi 
waar houthakkers bezig waren 
het bos kort en klein te kappen. 
Tsunami’s en wervelstormen die 
in kracht toenemen zijn het ge-
volg van een klimaatverandering 
waar de mens de oorzaak van is. 
We kunnen zeker voorzichtiger 
zijn met wat we nu nog hebben.”                                                                                                                       
De volgende reis van Jasper en 
Dieuwertje gaat naar Sri Lanka 
en dan leggen ze de zorg voor 
hun beestenboel in handen van 
familie en buren.
Die moeten overigens niet 
bang zijn om een ingevroren 
muis in het etensbakje te kie-
peren. Toch spannender dan 
een blikje Kittekat opendraaien.                                                                     
Mirjam Goossens

Van der Veldt, beroemd om 
ambachtelijke kozijnen en puien

Boek met porseleinen cover
Heemstede – Op zaterdag 31 
oktober om 16.00 uur geeft Mark 
Zegeling een unieke presentatie 
over de limited edition van King-
dom by the Sead. De toegang 
is vrij. Kingdom by the Sea, a 
Celebration of Dutch Cultural 
Heritage is de titel van een su-
per-de-luxe koffietafelboek met 
een hardcover. Het is een com-
pleet ander boek dan de Neder-
landse titel, en verscheen op 8 
oktober 2015 in het formaat 24 
x 34 cm, in een nieuwe vormge-
ving en met veel nieuwe foto’s. 
‘Kingdom by the Sea’ is gedrukt 
op zwaar papier, met een linnen 
cover. De lezer maakt opnieuw 
een reis door ruim 500 jaar ge-
schiedenis en architectuur, met 
verhalen over bekende en onbe-
kende bewoners, waaronder le-
den van ons koningshuis, Rem-
brandt, Anne Frank, Mata Ha-
ri, de Nederlandse Marco Polo, 
en andere historische figuren. 
Het boek telt 448 pagina’s en is 
rijk geïllustreerd met vaak uniek 
beeldmateriaal. Uiteraard ont-

breekt ook het nieuwste KLM-
huisje nr. 96 niet. Prijs 69,95 eu-
ro.
Er is ook een Limited Edition van 
Kingdom by the Sea (oplage 250 
ex), met een unieke cover van 
flinterdun Delfts blauw porse-
lein. Deze in de cover ingelegde 
tegel is gemaakt door de staf van 
het Europees Keramisch Werk 
Centrum in Oisterwijk. De Limi-
ted Edition is genummerd en ge-
signeerd, en kost 240 euro. Blok-
ker, Binnenweg 138 Heemstede.

Mark Zegeling.



Haarlemsche Tooneel Club speelt
De Aangekondigde Moord van Agatha Christie
Heemstede - In de lokale krant 
staat een advertentie waarin 
nauwkeurig tijd en plaats worden 
genoemd van een moord, die zal 
worden gepleegd in het huis van 
Miss Blacklock. Wie het slachtof-
fer zal zijn staat niet in de adver-
tentie, wel het exacte tijdstip van 
de moord, die ook daadwerkelijk 
plaatsvindt. Dan volgt een klas-
siek Christie scenario met allerlei 
verdenkingen, verborgen motie-
ven, verwisselde persoonlijkhe-

den en open of verborgen toe-
spelingen. Dan vindt een tweede 
moord plaats en de vastbesloten 
inspecteurs volgen het grillige 
patroon van de gebeurtenissen. 
Het is uiteraard Miss Marple die 
de oplossing brengt in een dra-
matische confrontatie die vlak 
voor het einde van het stuk zijn 
hoogtepunt bereikt. Een heerlijk 
stuk voor de ware Agatha Chris-
tie liefhebbers. Arma Klaasen zal 
de rol van Miss Marple vertol-

ken en viert hiermee haar 25-ja-
rig HTC jubileum. 
De Aangekondigde Moord is te 
zien zaterdag 21 november (aan-
vang 20:15 uur) en zondag 22 
november (aanvang 14.30 uur). 
in Theater Casca de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Kaar-
ten à 12,50 (studenten en CJP 8 
euro)  zijn te bestellen via www.
haarlemschetooneelclub.nl of 
023-5380076 (bij afwezigheid 
graag inspreken).

One-woman-act van kleedster:
‘’Het leven is een groot schouwtoneel’’
Heemstede - Marijke Kots 
speelt vele rollen. In de Luifel is 
zij op 1 november Maartje Muis. 
Maartje werkt haar hele leven, 
letterlijk ook, achter de scher-
men. Zij is kleedster van het Hof-
stadtoneel. Voor iedere voorstel-
ling verzorgt zij de kleding  en als 
het gezelschap op tournee gaat 
dan gaat Maartje ook mee. De 
toneelspelers zijn  haar kinderen 
en noemen haar daarom  dan 
ook Moeder Muis.Als de spelers 
er niet zijn haalt zij herinnerin-
gen op. Zij trekt hun kostuums 
aan en beleeft en speelt het ver-
leden. Een gevleugelde uitdruk-
king van haar: “Het leven is een 
groot schouwtoneel...”

Marijke Kots (1948) studeerde in 
1992 af als dramadocent aan de 
faculteit Theater van de Amster-
damse Hogeschool voor de Kun-
sten. Voor die tijd heeft zij 23 jaar 
een eigen poppentheater gehad. 
Nu regisseert zij, speelt, schrijft, 
maakt voorstellingen op maat en 
geeft speltrainingen. Met een di-
versiteit aan zelfgeschreven so-
lostukken treedt zij ook regelma-
tig in het land op
.
De voorstelling vindt plaats op 
zondag 1 november, van 15.15-
16.00 uur in de Luifel, Herenweg 
96. Voorafgaand aan de voor-
stelling is ere en afscheidsre-
ceptie van 14.30-15.15 uur van 

twee coryfeeën van de vereni-
ging: 25-jarig bestuurslid Rita 
Maas en buscoördinator Yvon-
ne de Jong. 

Leden van de Heemsteedse 
Kunstkring hebben gratis toe-
gang tot de voorstelling. Introdu-
cés zijn van harte welkom en be-
talen 5,- euro. Kaartjes worden 
aan de zaal verkocht. Als intro-
duces ter plekke besluiten lid te 
worden van HKK ontvangen zij 
10,- euro korting op het eerste 
jaar lidmaatschap. De inschrij-
ving van de Minervaprijs, die 
HKK uitreikt, staat nog open tot 
15 november. Zie daarvoor
www.heemsteedsekunstkring.nl. 

Heemstede – Op vrijdag 30 ok-
tober opent de expositie ‘Por-
traits And More’ van fotograaf 
Iris Planting. De opening vindt 
op  om 17.00 uur plaats in de ou-
de meelfabriek Heemstede.
De expositie toont naast een se-
rie van 80 portretten van be-
roemdheden, een nieuwe vrije 
modeserie en backstagevideo.
Sinds 2012 werkt Iris Plan-

ting zelfstandig onder de naam 
DutchAndFamous.
In de afgelopen jaren heeft zij 
veel beroemdheden uit binnen- 
en buitenland voor haar lens ge-
had. Een selectie daarvan wordt 
nu voor het eerst als serie gepre-
senteerd.
De expositie zal vervolgens het 
weekend van 31 oktober te be-
zichtigen zijn van 10.00-17.00 

Speelgoedbeurs in de Jacobaschool
Heemstede - Of het nu voor 
5/12 is, voor de verjaardag van 
je kind of zomaar, met de kleine 
prijsjes en leuke spullen van de 
speelgoedbeurs is iedereen blij!
Van babyspeelgoed tot spelcom-
puters, van kinderboeken tot au-
tostoeltjes worden ingebracht 
en verkocht op deze jaarlijkse 
beurs.

Wat wordt verkocht: autootjes, 
treinen of puzzels, poppen en 
poppenkleertjes, barbies en bar-
biekleertjes, knuffels, petshop, 
kinderboeken, jaargangen Do-
nald Duck (of andere kinder- en 
tienerbladen), gezelschapsspel-
len (alle leeftijden), spelcom-
puters en de daarbij behorende 
spellen, (deze laatste mogen na-
tuurlijk ook los) (Nintendo, Play-
station, 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 vind je op zaterdag 7 
november in de gymzaal van de 
Jacobaschool. 

Ook andere kinderartikelen, zo-
als autostoeltjes (mits in prima 
staat) en -stoelverhogers, bug-
gy’s, kinderstoeltjes en -tafeltjes 
(van hout, riet ed.) worden inge-
bracht.
Kom eens een kijkje nemen in de 
Jacobaschool op zaterdag 7 no-
vember a.s.

De verkoop van het speelgoed is 
van 11.30 tot 12.30 uur.
Heb je nog speelgoed dat er nog 
prima uitziet, dan kun je dit ook 
inbrengen op zaterdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur.
Je prijst zelf het speelgoed dat 
je wilt verkopen thuis. Speciaal 
hiervoor hebben we een duidelij-
ke instructie gemaakt, met voor-
beeldlijst en prijskaartjes. Wil je 
speelgoed inbrengen, dan graag 
een letter en instructie aan-
vragen via deze mail: kleding-
beursjacoba@telfort.nl.
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 
gaat terug naar de verkoper of 
naar een goed doel.
Van het verkochte speelgoed is 
80 % van de opbrengst voor de 
verkoper en 20 % voor de beurs.

en daarna op afspraak de hele 
maand november.
De expositie vindt plaats in het 
rijksmonument de Oude Meel-
fabriek aan de Glipperweg 94, te 
Heemstede. 
Naast het atelier en de expositie 
van Iris Planting kunt u ook het 
werk van de andere kunstenaars, 
die hier hun atelier hebben, be-
wonderen in de gangen van de 
voormalige fabriek.
De inrichting is mede verzorgd 
door Dominidesign.

Afscheid van de Vrijheidsdreef
Zondagnacht bij (bijna) volle maan en een beetje nevel een 
weemoedig afscheid van de kastanjes op de Vrijheidsdreef.
Theo Out, Heemstede
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Portraits And More

Trefpuntcafé over WMO
Regio - In het Trefpuntcafé op 
vrijdag 6 november kunt in ge-
sprek gaan over de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning. Het 
is een grote overheveling van 
zorgtaken van de overheid naar 
de gemeente. Het doel van de 
nieuwe WMO is dat mensen lan-
ger zelfstandig thuis blijven wo-
nen en meedoen in de samenle-
ving. Als dat niet op eigen kracht 
lukt, kan de WMO ondersteuning 
bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om begeleiding, dagbesteding 
of huishoudelijke ondersteuning 
en voorzieningen voor wonen en 
buitenshuis verplaatsen. Welke 

ondersteuning nodig is bekijken 
gemeente en cliënt samen. De ei-
gen mogelijkheden van iemand 
en van zijn omgeving  zijn daar-
bij uitgangspunt. De gemeente 
biedt aanvullende ondersteuning 
als dat nodig blijkt. Maartje Loe-
rakker en Marijke Bergh van de 
gemeente Bloemendaal vertellen 
over de WMO in Bloemendaal. 
Na de pauze is er in het café alle 
ruimte voor vragen, zorgen en ei-
gen ervaringen met de WMO. Lo-
catie: Trefpunt, Akonietenplein 1 
te Bennebroek. Zaal open en kof-
fie om 20.00 uur. Aanvang: 20.30 
uur.
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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).

€ 203,-

Rioolhe�ng

Totale inkomsten

€ 48.820.000 

€ 27.267.000 

56%

Algemene uitkering vanuit het Rijk

€ 13.792.000 
Inkomsten vanuit he�ngen

28%

OZB
€ 5.957.000  

Parkeerbelasting
€  725.000  

Rioolhe�ng
€  2.593.000  

Afvalsto�en-
he�ngen
€  2.608.000  

Begrafenisrechten
€ 530.000 
Omgevings-
vergunning
€ 430.000  

Precariobelasting
€  204.000

Overige leges
€  292.000

Reisdocumenten
€  331.000  

Hondenbelasting
€ 122.000  

16%  € 7.761.000
Overige inkomsten

Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

Riolering
€  2.593.000

Afval 
€  2.608.000

Wegen
€  3.740.000  

Groenvoorziening
€ 2.302.000

Verkeer (weg/water)
€  1.550.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.845.000

Veiligheid
€ 1.866.000   

Schoolgebouwen
€ 1.370.000  
Begraafplaats
€  577.000 

€ 96

€ 97

€ 139

€ 86

€ 58

€ 69

€ 69

€ 51

€ 21

€  2.179.000

Dienstverlening aan
inwoners en bedrijven

Bestuur
€  2.881.000  

€ 81

€ 107

UITGAVEN

WONEN
€ 18.451.000 

BESTUUR &
DIENSTVERLENING

€ 5.060.000

SAMENLEVEN
 € 25.309.000

Heem
stede

2016

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

Jeugdwet
€  3.273.000

Bijstandsuitkering en
begeleiding naar werk
€  6.140.000

WMO
€  8.072.000  

Sport
€ 1.224.000

Bijzondere bijstand en
minimabeleid
€  943.000

Bibliotheek
€  954.000

Casca
€ 1.030.000   

Gezondheidszorg
€ 926.000  

€ 122

€ 228

€ 300

€ 45

€ 35

€ 35

€ 38

€ 34

Kinderopvang
€  399.000

Cultuur & recreatie
€  489.000

Onderwijs
€  577.000 

Maatsch. begeleiding
€ 372.000  
Ouderenwerk
€ 240.000  

€ 15

€ 18

€ 21

€ 14

€ 9

Overigen
€ 670.000  € 25

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

38%

10%

52%

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?

€ 48.820.000  
De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

€ 941

€ 686

€ 188

per inwoner

per inwoner

per inwoner

©Reblik

HIGHLIGHTS
Huisvesten 
statushouders

Bibliotheek als 
ontmoetingscentrum

Chatten of whatsappen
met de gemeente?

Opknappen 
Wilhelminaplein

Centrum voor
Jeugd en Gezin

Verkeersregelinstallaties
Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers
ondersteunen

Opknapbeurt Dr. N.G.
Piersonstraat e.o.

Havendreef en 
ontwikkeling haven

Kinderboerderij 
’t Molentje

Verkeershandhaving

Textielinzameling
door Meerlanden  
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Wij zijn anders...
Wij zijn anders… Maar als we anderen beoordelen proberen we 
onszelf voor te stellen in hun omstandigheden en dat vereist dat 
we niet generaliseren. Vluchtelingen in Nederland weerspiegelen 
de sociale achtergronden en levensstijlen in hun eigen land. Het 
gedrag van een van hen of van een groep hoeft niet noodzakelijk 
overeen te komen met die van de anderen.
Syrië was voor de oorlog een gemeenschap van veel groepen. Het 
was goed, maar dat betekent niet dat er soms grote verschillen wa-
ren tussen deze groepen. Het verschil is dat in Nederland het ge-
drag van de een de hele groep weerspiegelt als ‘Syrisch’ gedrag. In 
Nederland merkt u ook al verschillen tussen sociale gewoonten bij-
voorbeeld in het Noorden en Zuiden van het land of Oost en West. 
Ook in de dorpen en steden is het niet anders. We vinden verschil-
len in het eten en levensstijl. Over verschillen het volgende.
Overal in Nederland worden fi etsen gebruikt als vervoermiddel, het 
heeft niets te maken met je mate van fi theid en sociale status. 
Voor Syrische vluchtelingen maken de sociale gewoonten hier veel
indruk. We zien in Syrië, dat het bezit van een fi ets iemands socia-
le klasse weerspiegelt. Het wordt daar meestal geassocieerd met 
armoede en een lager sociaal niveau. Sommige Syriërs zijn nog 
van mening dat het gebruik van een fi ets een verminderde ma-
te van welzijn betekent. Niet makkelijk, deze verschillen te begrij-
pen. Maar als de vluchtelingen aan deze andere culturele waarden
willen wennen, en anderzijds begrip is en acceptatie van de
Nederlandse gemeenschap, 
moet het lukken. Ook vluchte-
lingen uit minder beschaafde re-
gio’s zijn geïntegreerd. Het ver-
eist alleen, in mijn overtuiging, 
dat ieder van ons probeert zich 
in de ander te verplaatsen. Een 
omstandigheid te creëren waar-
in je de ander behandelt zoals je 
zelf ook behandeld wilt worden, 
zo ver als locatie en omstandig-
heden het toelaten. 
Khaled sara,
editor22010@hotmail.com

Wij zijn anders...

Column

Een stem voor een vluchteling
Tijdens de avond in het Heemsteedse Raadhuis (23 september) 
bespraken inwoners hoe ze iets kunnen betekenen voor oorlogs-
vluchtelingen.
Een van de ideeën die toen naar voren kwam is om een vluchte-
ling aan het woord te laten in de lokale krant. Een stem te geven. 
Khaled Sara (36) kwam een jaar geleden naar ons land en verblijft 
met zijn gezin in Bennebroek.

Vrijheidsdreef 
nu

Heemstede – Het is de har-
de werkelijkheid: de Vrijheids-
dreef zonder grote kastan-
jes. Ze waren ziek en lever-
den gevaar op. Zoals bekend 
zag de gemeente geen ande-
re mogelijkheid dan kap. Er 
komen uiteraard bomen voor
terug. Maar die zijn er nu nog 
niet. Het is wennen en niet
zo romantisch meer als voor-
heen, deze route. 
Foto: Ton van den Brink

Liesbeth List & Annemarie Oster
Lief, leed, vallen en opstaan, 
humor en hartstocht
Regio - Hartsvriendinnen zijn ze, 
Liesbeth List en Annemarie Os-
ter. En iconen van het Neder-
landse amusement: muziek, to-
neel, kleinkunst. Alle reden om, 
in de herfst van hun loopbaan, 
hun krachten te bundelen in een 
programma dat zeker nostalgi-
sche trekken zal kennen, maar 
ook vol levenskracht vooruit 
kijkt. Niettemin is het prettig te-
rugblikken op de grootse daden 
die beide dames op de planken 
hebben verricht.
Liesbeth List kan nog altijd 

prachtig zingen,  Annemarie Os-
ter vertelt er schitterende verha-
len bij. Pianist Ton Snijders en gi-
tarist Peter van Benthem verzor-
gen de smaakvolle begeleiding 
van deze voorstelling vol gedeel-
de herinneringen, gestolde wee-
moed en scherpe observaties. 
Spring maar achterop!

Tandem is een voorstelling over 
ervaringen, herinneringen en 
observaties van twee hartsvrien-
dinnen. Kaarten vanaf 18,50 eu-
ro voor zaterdag 31 oktober om 

20.15 uur zijn te reserveren via 
www.kennemertheater.nl of via 
de theaterkassa (0251) 221453.

Heemstede
15 t/m 22 oktober 2015

 
Huwelijken:

Roberto Lazo &
Antoinette C. van Leeuwen

Leonard P. Smits &
H. Snaterse

Maarten R. van Baars &
Brenda P.M. van Oers

Bennie B. Jansen &
Mariëlle M. van Kesteren 
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Verhaallezing: Hé, kijk mij nou…
Regio - Wie ben ik, wat drijft mij, 
wat wil ik met mijn leven, zijn 
vragen waar je zelfkennis voor 
nodig hebt. We willen allemaal 
een waardevolle invulling te ge-
ven aan ons leven en daarbij ook 
nog uniek, geliefd en succesvol 
zijn. De realiteit is echter anders. 

Niemand is alléén maar goed 
bezig. Je doet af en toe dingen 
die mislukken, je maakt fouten, 
je wordt afgewezen. En dat kan 
een harde les zijn. Wil je zelfken-
nis, dan heb je dus eerst de irre-
ele eisen over jezelf en anderen 
op te geven. ‘Hé, kijk mij nou’ is 

dan zelfrefl ectie die leidt tot zelf-
kennis. Op zondag 1 november. 
Locatie: St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1, 2061 GS Bloemendaal.
Aanvang 14.00 uur. Einde 16.00 
uur. Bijdrage 8,00 euro inclusief 
schrijfgerei
www.carmendehaan.nl

Heemstede - Verfhandel Ree en ICI Paris XL zijn beide winkels 
op de Binnenweg in Heemstede met oog voor kwaliteit en per-
soonlijke service. Tot het eind van dit jaar slaan zij – net als vo-
rig najaar - de handen ineen voor een leuke actie: kleur ontmoet 
geur! Bij elke besteding van 50,- euro aan Pure verf bij Verfhan-
del Ree ontvangt u namelijk een 10,- euro cadeaubon voor par-
fum bij ICI Paris XL.

Perfect eindresultaat
Pure verf by Flexa ColorLab met hun palet van prachtige tijdlo-
ze kleuren is exclusief verkrijgbaar bij verf- en behangspeciaal-
zaken. Alle Pure lakken en muurverven zijn gemaakt volgens de 
nieuwste verftechnologieën en garanderen een perfect eindre-
sultaat. De muurverven zijn verkrijgbaar in verschillende uitstra-
lingen zoals Kalkmat, Extra Mat en Zijdemat. De vraag is echter: 
welke kleur kiest u? Dat kunt u het beste beslissen door de be-
treffende kleur alvast in de te schilderen ruimte te zien. Van de 
gehele Flexa Pure collectie zijn exclusieve handgeschilderde A4-
formaat stalen beschikbaar.  Tevens kunt u zich laten inspireren 
op www.fl exa.nl/nl/kleurinspiratie of komt u langs bij Verfhandel 
Ree, Binnenweg 89, waar zij u graag helpen bij het maken van 
de juiste kleurkeuze. 

Kleur ontmoet geur
bij Verfhandel Ree

Kinderdisco: 
Halloween
(6-10 jr)

Heemstede - Griezelige kin-
derdisco! Kom je ook verkleed? 
(niet verplicht) Alle bezoeker-
tjes krijgen een kaartje om twee 
keer limonade te halen en 1 zak-
je snoep. Bij binnenkomst wor-
den naam en telefoonnummer 
genoteerd, zodat ouders hun 
kind zorgeloos kunnen achterla-
ten. Ouders kunnen eventueel in 
de foyer van de Luifel een kop-
je koffi e drinken. De kinderdisco 
met thema Halloween is op vrij-
dag 6 november van 19.00-21.00 
uur in de jongerenruimte Plexat 
bij Casca in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. Entree: 3,-.





Gallery Odyssey: Een 
‘home gallery’. Wees wel-
kom om onder het ge-
not van een hapje en een 
drankje, Cubaanse kunst 
met een ecologisch tintje 
te bewonderen. Abstract, 
klassiek en pentekeningen. 
Met onder andere nieuwe 
werken van de welbekende 
Cubaanse kunstenaar Car-
los Casas uit Heemstede, 
Vazquez en Julio Fleitas. 
Alle werken hebben hun 
eigen verhaal en dat willen 
wij graag met u delen. Open 
31 oktober en 1 november 
tussen 11.00 en 17.00 uur 
Pelikaanlaan 3 in Heem-
stede. Op 1 november tus-
sen 14.00 en 17.00 uur is 
kunstenaar Carlos Casas 
persoonlijk aanwezig.
www.galleryodyssey.com
www.facebook.com/gal-
leryodyssey
www.youtube.com
(gallery odyssey)

Ellen Wolff, beeldhouwster 
uit Heemstede, legt zich 
met name toe op portretten 
van bekende personen, zo-
als Koning Willem-Alexan-
der.  Dit beeld staat in de 
Haarlemse Raadszaal. Ook 
maakte zij beelden van Hel-
la Haasse, Harry Mulisch en 
Godfried Bomans.
De menselijke figuren zijn 
levendig en expressief uit-
gebeeld.  Zij verliest zich 
niet in details maar houdt 
altijd de sfeer en de per-
soonlijkheid van de mens 
als centraal uitgangspunt.  
Ook meer algemene the-
ma’s zoals liefde, muziek 
of bepaalde symbolen 
hebben haar aandacht. Die 
worden krachtig en subtiel 
weergegeven in  klei,  brons 
of granito. Het laatste werk 
van haar hand is het borst-
beeld van Koning Willem I 
in brons op de kunstmani-
festatie in Gent.

Waar gaat het over? Het 
gaat over de dingen die ik 
wil maken en die te laten 
zien aan mensen die ze wil-
len zien.

Vera de Backker heeft 
Open atelier aan de Ble-
kersvaartweg 20 in Heem-
stede tijdens de Kunstlijn. 
Dit jaar is het thema ‘Goud’ 
en bij Vera draait het om 
goud als metafoor voor de 
zoektocht naar datgene wat 
in haar leven waarde geeft 
of geluk brengt. Dat is het 
schilderen en illustreren zelf 
waarbij kleur en intuïtie een 
belangrijke rol spelen. Bij 
het prentenboek ‘Bloesems 
in de winter’ gaat het om de 
zoektocht naar geluk in het 
leven bij confrontatie met 
sterfelijkheid, haar eerste 
prentenboek voor volwas-
senen, met tekst van Cok 
van der Lee. Schilderijen en 
illustraties uit dit boek staan 
deze Kunstlijn centraal. 
Welkom van 12.00 tot 17.00 
uur. www.veradebackker.nl

Jur Fortuin exposeert in Het 
Kunstbedrijf met diverse 
andere kunstenaars  o.a.
een aantal ateliergebruikers 
en kunstenaars uit de regio.
Anneke Beenders, Francoi-
se v ‘t Hoff, Helly Uitendaal, 
Irene Keehen, Maria Boe-
ters, Jody Pijpers.
Willeke Flederius,
Annemieke Crouwel, Carlos 
Casas, Rene v d Meulen en 
anderen.
De Kunstlijnexpositie duurt 
tot 21 november.
Galerie Het Kunstbedrijf 
aan de Raadhuisstraat is 
open van 11.00 - 17.00 uur.
www.hetkunstbedrijf.nl
Telefoon 023 547499

Ook dit jaar is José van 
Waarde tijdens de Kunstlijn 
te gast met haar werk in 
de Regentenkamer van het 
Wijnbergshofje, Barrevoet-
straat 4 in Haarlem. Ook 
doet zij mee met de cen-
trale presentatie van Heem-
steedse kunstenaars in het 
Raadhuis en in de Vishal in 
Haarlem. Haar schilderijen, 
vaak geïnspireerd door het 
landschap kenmerken zich 
door gelaagdheid, transpa-
rantie, structuren en ritmes 
waardoor zij behalve een 
speciale sfeer zij ook een 
zekere abstractie hebben. 
Bomen in water met hun 
weerspiegeling, zijn vaak 
een thema waardoor een 
spannend beeld ontstaat 
van een bovenwereld met 
een onderwereld waardoor 
beide werelden te zien zijn.
Ik ben 1 en 2 november 
aanwezig in het hofje.
www.josevanwaarde.nl 

An Luthart maakt olieverf-
schilderijen van landschap-
pen, dieren, kinderpor-
tretjes in opdracht, oude 
culturen en volkeren.
Zij exposeert door heel 
Nederland en recent in 
topgalerie Den Andel In het 
plaatsje Den Andel in Gro-
ningen.
U kunt haar werk bewon-
deren bij verschillende 
locaties in Haarlem en 
Heemstede. Haar centrale 
presentatie is in het ge-
meentehuis van Heemste-
de en bij verschillende win-
kels, zoals firma De Roos, 
Boekhandel Blokker, Mes 
Amis mode, Square mode 
en verfhandel Ree.
In Haarlem bij De Witte Lo-
tus in de Gierstraat en de 
nieuwe crepeszaak ‘Crepe-
affaire’ in de Kruisstraat.
En uiteraard inde Vishal bij 
de centrale presentatie.

Tijdens Kunstlijn staat bij 
Casca de Luifel, Herenweg 
96, in zaal 2 Albert Röllich. 
Er zijn onderwerpen te zien 
van 2015. Het thema ‘What 
kind of future will you leave 
behind’ brengt de mens in 
het middelpunt van het we-
reldnieuws en in een denk-
bare maakbare omgeving. 
Een wereld van vrede en 
geweld een wereld van keu-
zes. Voor elke keuze staat 
een andere keuze. Groene 
energie met horizonvervui-
ling. Groei van de economie 
met een nooit meer blauwe 
lucht. Een angst voor een 
nieuwe muur tussen Oost 
en West. 
Albert is op zaterdag en 
zondag aanwezig van 
11.00-17.00 uur.

Beeldhouwatelier Gonny Nier-
man. In dit atelier in de Oude 
Meelfabriek kunt u Gonny 
Nierman aan het werk zien. 
Zij is dan bezig met beelden in 
steen of in hout.
De beelden hebben zeer her-
kenbare vormen. Vaak geïn-
spireerd door (onderdelen van) 
het menselijk lichaam.
Ook zijn er regelmatig cursis-
ten aan de gang; ieder op zijn 
eigen niveau. 
De workshops die Gonny geeft 
in haar atelier zijn niet aan leef-
tijd gebonden.
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Open Atelier: Voorweg 49A 
te Heemstede.
Zaterdag & zondag van 
11.00 tot 17.00 uur.
Website:
www.danielslaas.nl 

Ger maakt olieverfschilde-
rijen, aquarellen en tekenin-
gen. Thema’s zijn: koren-
velden, bloemen, bomen , 
landschappen, abstract en 
documentaire tekeningen 
van de volkeren der aarde. 
In 1989 kwam zijn omvang-
rijke boek uit: “Folk Jewelry 
of the World” met 242 kleu-
rentekeningen in Pen en 
aquarel. 
Zijn schilderij “Geel” werd 
dit jaar( uit ruim 4000 in-
zendingen) verkozen tot 
een van de 20 finalisten van 
de Avrotros Van Gogh wed-
strijd door o.a. Axel Axel 
Rüger directeur van het Van 
Gogh museum.

Open Atelier: Voorweg 49A 
te Heemstede.
Zaterdag & zondag van 
11.00 tot 17.00 uur. 
Website:
www.danielslaas.nl

Fernande maakt acrylschil-
derijen; na een wat abstrac-
te periode zijn het nu jazz-
musici, en veel Paarden, die 
de schilderijen bevolken.
Werk van Fernande be-
vindt zich in vele landen. 
Zij exposeerde onder meer 
in New York en in Canada, 
Ottawa, waar de expositie 
geopend werd door de pre-
sident.
Uitverkoop: Schilderijen 
formaat 70 bij 100 cm: € 
100!
Fernande geeft ook nog 
steeds les op het Atelier. 
Donderdag ochtend en vrij-
dag middag. Er is nog plek!

Vera
Bruggeman

Ger
Daniëls

Fernande
Daniëls-Laas

Tijdens het Kunstlijn week-
end exposeert Vera Brugge-
man haar Beeldgedichten en 
schilderijen van  Haarlem in 
de Waalse kerk, Begijnhof 30 
in Haarlem.
Zaterdag van 11.00-17.00 
uur en zondag van 13.00-
17.00 uur geopend. Live 
muziek en voordrachten van 
gedichten door o.a. Gerard 
Beentjes.
 
Ook  hangt en staat er werk 
van haar bij de  Roze Kunst-
lijn in de Binnensteeds, Nieu-
we Groenmarkt Haarlem.

Voor meer info zie :
www.verart.nl



Ben bezig aan een nieuw 
beeld in staal. Indien ie-
mand het wil zien: het staat 
in het Raadhuis van Heem-
stede tijdens Kunstlijn. 
Ieder is van harte welkom. 
Ook in het atelier op Voor-
weg 49B.
Mijn motto is: ‘Karel Appel 
rotzooide maar wat aan, ik 
klooi lekker mee’.

Henk Koelemeijer. 

Jacintha Reijnders expo-
seert haar schilderijen en 
ruimtelijk werk tijdens het 
komende Kunstlijnweek-
end in een aparte zaal bij 
Casca de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. Naast 
haar materie en ei-tempera 
schilderijen toont Jacintha 
haar spiraalvormige crea-
ties, bijzondere objecten 
qua vorm, kleur en struc-
tuur. Het resultaat van een 
zoektocht naar harmonie 
en evenwicht, licht zij toe. 
En voor Jacintha met haar 
fascinatie voor oudheden 
zeker ook een zoektocht 
naar oorsprong en vergan-
kelijkheid. “Ik hoop dat ik 
de mensen hiermee kan 
raken, dat ik ze kan verras-
sen.” Haar werk is tijdens 
het komend weekend ook 
in Haarlem te bewonderen: 
in de Vishal aan de Grote 
Markt en Spijshuis Arlemein 
in de Spaarnwouderstr. 74. 
www.jacinthareijnders.nl

Kunstlijn 2015 thema
‘Goud’

Rosita van Wingerden-
Haarsma ontwerpt en ver-
vaardigt sieraden en ob-
jecten.
Elk werk is een unicum.                                                                                                                                          
De bronnen van inspiratie 
zijn vrijwel onuitputtelijk, 
maar het materiaal en de 
techniek van het smeden 
kennen hun grenzen. Deze 
tweestrijd vormt steeds 
weer een uitdaging om het 
ontwerp zo uit te voeren 
als het is bedacht. Het ex-
perimenteren met vormen 
blijft zo een eeuwige, maar 
ook heerlijke uitdaging.                                                                          
Een sieraad moet mooi, 
bijzonder en vooral ook 
draagbaar zijn; een toe-
voeging aan de persoon-
lijkheid van de drager.                                                                                    
En nee, het is niet alles 
goud wat er blinkt!
www.rositavanwingerden.nl

Ontmoetingen tussen ‘oud’ 
en nieuw werk, tussen ke-
ramiek en schilderijen, tus-
sen publiek en kunstenaar, 
tussen u en mij. Dat is het 
thema van mijn expositie 
tijdens de Kunstlijn 2015. 

In Casca de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede ex-
poseer ik met schilderijen, 
collages en keramiek. 
Overige plaatsen waar werk 
van mij te zien is: Raadhuis 
Heemstede en Het Kerami-
sche Centrum Nederland/
Keramikos, Oudeweg 153, 
Haarlem. Op beide locaties 
tot 27 november 2015. 
Rian Peeperkorn.

www.rianpeeperkorn.nl

“TAND   DES   TIJDS”

In mijn werk komen ver-
veloze deuren, ramen en 
trappetjes veelvuldig voor. 
Deze staan voor vrijheid, 
verbondenheid en keuzes 
in het leven. Het bewerken 
van karton versterkt mijn 
gevoel voor melancholie en 
vergankelijkheid. Door ge-
bruik diverse lagen karton 
ontstaat een lijnenspel, met 
gebruik van acrylverf ont-
staat mijn Kunst. Met focus 
op lichtval en perspectief 
in combinatie met de ge-
bruikte materialen zorgt dit 
voor herkenbaarheid van 
mijn kunst. Met mijn werk 
TAND DES TIJDS ben ik 
verguld omdat dit in 2014 
door een vakjury als beste 
werd verkozen. 
Yvonne van Dreven - Beel-
dend Kunstenaar

“Zingen is boetseren met 
klank, boetseren is zingen 
in klei”
Hieke Meppelink is beeld-
houwster en sopraan. Zij 
maakt figuratieve beelden 
in brons en zingt daar-
naast als sopraansoliste 
op de Nederlandse con-
certpodia. De klassieke 
liedkunst vormt een be-
langrijke inspiratiebron in 
haar beeldhouwwerk. Zij 
exposeerde  in het Stede-
lijk Museum Zwolle en in 
het Provinciehuis Haarlem 
en heeft een vast samen-
werkingsverband met een 
aantal Nederlandse gale-
ries. Naast vrij werk maakt 
zij beelden in opdracht. In 
de openbare ruimte is mo-
numentaal werk van Hieke 
Meppelink onthuld in de 
gemeenten Oegstgeest en 
Enschede.
www.hiekemeppelink.com
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WERK VAN LUNA MEIS OP 
DIVERSE LOCATIES
 
Luna Meis studeerde aan 
de Kunstacademie Haar-
lem en Wackersacademie 
Amsterdam. Lid Kunstkring 
De Acht en de Haarlemse 
Kunstkring. Het hanteren 
van diverse technieken 
vindt zij belangrijk. Diverse 
series zijn het resultaat. Op 
de afbeelding het schilde-
rij: A Date, te zien tijdens 
de centrale presentatie in 
het Raadhuis Heemstede. 
Tevens exposeert Meis bij: 
Roze Kunstlijn: Binnen-
steeds Aanwezig: 31 ok-
tober en 1 november van 
12.00-18.00 uur Nieuwe 
Groenmarkt 20, 2011 VS 
Haarlem Elres Keizerstraat 
9 2011 VS Haarlem. Vishal 
Grote Markt Haarlem.
Website:
www.lunameis.exto.nl
Mobiel: 06-24197490

Griet Halbertsma wil een 
beleving zichtbaar maken 
in kleurharmonieën. Ze zet 
haar werk op met brede 
kwast en paletmes. Daarbij 
vindt ze het belangrijk dat 
elke kleur de mogelijkheid 
heeft zich uit te breiden. Dat 
kan als ze niet omkaderd 
worden maar hun begren-
zing vinden door de botsing 
met een ander kleurvlak. 
Haar werk wordt lyrisch ab-
stract genoemd.

Henk-Claire Loeffen heeft 
dit jaar geen open atelier 
aan huis, maar exposeert 
zijn werk samen met an-
dere kunstenaars in Galerie 
de Kunstkelder in de Raak-
shalle te Haarlem.
Verder is werk van hem te 
zien in het Gemeentehuis te 
Heemstede en in de Vishal 
te Haarlem.
Eventueel bezoek aan zijn 
atelier is op afspraak na-
tuurlijk altijd mogelijk.
www.claire-loeffen.nl
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Sier&Hovenierscentrum Oosteinde 
voor uw tuindromen
Bennebroek – Achter het be-
kende tuincentrum de Oosteinde 
ligt nog een prachtige showtuin 
van 1000 vierkante meters van 
Sierbestrating & Hovenierscen-
trum Oosteinde, een bedrijf dat 
aan particulieren en aan hove-
niersbedrijven materialen levert. 
Alles wat nodig is voor de aanleg 
van sierbestrating vindt u hier, 
inclusief uitgebreid en goed ad-
vies van de medewerkers. Henk 
van der Ploeg laat zien welke be-
strating mogelijk is, van eenvou-
dige klinkers tot de trendy ke-
ramiektegels. Lopend tussen de 
diverse soorten bestratingen en 
patronen op de grond, geeft hij 
er nog een lesje over ondergron-
den en leggen in verbanden bij. 
Hij heeft een heel lijstje van na-
men van verscheidene hoveniers 
en stratenmakers in de regio op 
zijn kantoor liggen om de klus bij 
u thuis te klaren. Hij levert u tu-
inhout, kunstgras, natuursteen, 

zand en grint, ook in grootver-
pakking, in bijvoorbeeld zakjes 
van 1500 kilo, de big Bags. En-
thousiast vertelt hij over de ke-
ramiektegels die nu in opkomst 
zijn. Fraai van dessin en kleur, 
krasvast en lichtgewicht, dus 
geschikt voor dakterrassen. Je 
kunt ze zelf leggen of hij advi-
seert wie dat voor u kan doen. 
Voor de schuttingen adviseert 
Henk betonnen palen die niet 
meer rotten zoals de houten pa-
len. Hij  laat schuttingen zien van  
kunststof, hardhout en steen-
korven of steenschuttingen, na-
tuurlijke afscheidingen en de ve-
le mogelijkheden met bamboe. 
Zelfs tuinhuisjes en veranda`s 
staan er. Henk heeft nog een 
advies om houten tuinschuttin-
gen in een kleurtje te schilderen, 
niet iedereen wil toch een grijs-
grauwe schutting. Hij heeft wel 
vijftig tinten om zelf uit te zoe-
ken. Daar knapt een hele tuin 

van op, zelfs de baas zelve. Om s 
`avonds te kunnen genieten van 
al dat moois thuis kunt u tuinver-
lichting aan laten leggen. Klas-
siek of modern, neem er even 
de tijd voor om dat uit te zoe-
ken. Met de ledspots zijn er te-
genwoordig zoveel mogelijkhe-
den! Nieuw zijn de DecoChips, 
boomschors,  ideaal als algeme-
ne bodembedekker op wandel- 
en tuinpaden of onder speeltoe-
stellen door de schokabsorbe-
rende eigenschappen.
Sierbestrating en hovenierscen-
trum Oosteinde brengt uw aan-
kopen keurig bij u thuis, u kunt 
voor uw aankopen ook een aan-
hanger te  leen krijgen of zelf 
meenemen mag ook. Achter het 
tuincentrum Oosteinde in Ben-
nebroek grens Hillegom aan 
de Zandlaan 22 b, bent u van
harte welkom voor uw vele tuin-
wensen.
Ton van den Brink 

Van de week kwam deze schattige kitten, Orion, bij ons op be-
zoek voor zijn eerste vaccinatie. Hij was een paar daagjes ge-
leden voor het eerst in zijn nieuwe huis. Hij heeft het heel erg 
naar zijn zin, maar de andere kat moet wel even wennen aan 
deze druktemaker. Voor beiden is het even aftasten hoe met el-
kaar om te gaan, maar dit zal ongetwijfeld op den duur goed 
komen. 

Het liefst speelt Orion de he-
le dag om dan tussendoor
lekker te slapen. Tijdens het 
onderzoek heeft geen kik
gegeven en is er gelukkig 
ook niets raars gevonden. 
Kortom, een blije en gezon-
de kitten. 

Wel was hij nog een beet-
je te jong voor zijn vaccina-
tie. Omdat hij pas een paar 
daagjes van de moedermelk 
af was, heeft hij nog antistof-
fen van zijn moeder in zijn 
bloed.
De antistoffen komen van de 
moeder en gaan via de melk 
naar de kittens. Het zijn an-
tistoffen die de moederpoes 
heeft aangemaakt om zich te 
wapenen tegen ziektes. Deze 
antistoffen beschermen Ori-
on dus, maar zorgen er ook 
voor dat een vaccinatie niet 
goed werkt. 

Hierdoor hebben wij geluk, 
want dat betekent dat we 
Orion volgende week nog 
een keer mogen zien voor 
zijn eerste vaccinatie. We
hopen dat het een sterke 
kater wordt, die met plezier 
naar de dierenarts komt!

Het liefst speelt Orion de he-
le dag om dan tussendoor
lekker te slapen. Tijdens het 
onderzoek heeft geen kik
gegeven en is er gelukkig 
ook niets raars gevonden. 
Kortom, een blije en gezon-
de kitten. 

Wel was hij nog een beet-
je te jong voor zijn vaccina-
tie. Omdat hij pas een paar 
daagjes van de moedermelk 
af was, heeft hij nog antistof-
fen van zijn moeder in zijn 
bloed.
De antistoffen komen van de 
moeder en gaan via de melk 
naar de kittens. Het zijn an-
tistoffen die de moederpoes 
heeft aangemaakt om zich te 
wapenen tegen ziektes. Deze 
antistoffen beschermen Ori-
on dus, maar zorgen er ook 
voor dat een vaccinatie niet 
goed werkt. 

Hierdoor hebben wij geluk, 
want dat betekent dat we 
Orion volgende week nog 
een keer mogen zien voor 
zijn eerste vaccinatie. We
hopen dat het een sterke 
kater wordt, die met plezier 
naar de dierenarts komt!

Dierenkliniek Stad & Land 
Heemstede

Zandvoortselaan 70
2106 CR Heemstede

023-529 1281
www.dierenklinieken.net

Drs Vincent Polak

Dieren in 
het nieuws

Nieuw gezinslid ‘Orion’

Een brief van de postbode
Ik bezorg al bijna 11 jaar met 
plezier de post in de gemeen-
te Heemstede. Voor een en-
keling van u ben ik de vas-
te postbode, voor sommigen 
ben ik dat ooit geweest, maar 
de grootste kans is natuur-
lijk dat u nog nooit zelfs maar 
een kaartje van mij in de bus 
heeft gehad. Maar vanaf van-
daag schrijf ik u allemaal ie-
dere week een brief, hier in 
de Heemsteder.
 
Eigenlijk – ik zal het u maar 
gelijk bekennen – ben ik niet 
meer dan een eenvoudige 

postbezorgster. Zo een van de nieuwe lichting die absoluut niet half 
Heemstede kent, maar voornamelijk haar eigen wijk. Hoewel ik me 
zeer van dit verschil bewust ben, noem ik mezelf toch altijd ‘postbo-
de’. Een ‘bezorger’ is een keurige term, maar nogal ‘het is wat het is, 
en meer kunnen we er niet van maken’. Een ‘bode’, echter, heeft voor 

mij nog de bijklank van lang geleden, van heldhaftige ritten op een 
paard en belangrijke boodschappen voor vorsten en edelen.
Ik geef toe, als je er over na gaat denken was er ook die bood-
schapper van de slag bij Marathon, die zichzelf doodliep om zo snel
mogelijk zijn geweldige nieuws te kunnen overbrengen. En er 
waren bodes van slécht nieuws, die als dank voor de getrooste 
inspanningen door de ontvangers van hun tijding een kopje kleiner 
werden gemaakt. Dat zou iemand die regelmatig blauwe envelop-
pen in de bus doet toch niet aan moeten spreken. Maar mijn associ-
atie bij het woord ‘bode’ blijft onverstoorbaar hangen op het niveau 
van het romantische kinderboek.
Het hele woord, ‘post-bode’, volgt exact hetzelfde stramien. Dat 
heeft geen heldhaftige glans natuurlijk, maar klinkt voor mij dorps, 
gemoedelijk en vriendelijk, en stamt ongetwijfeld rechtstreeks uit de 
kinderfi lms uit mijn jeugd.
Ik weet het, mijn voorkeur is uiterst zwak onderbouwd. Het is dus 
maar goed dat ik hem nooit hoef te verdedigen. Er is namelijk
niemand in mijn wijk die mij ooit ‘de postbezorgster’ noemt; ik ben 
gewoon de postbode.
 
Met vriendelijke groet,
uw postbode

Column Gezocht: 
Mikadofazant

Heemstede - Op 19 oktober is 
een mikadofazant weggevlogen, 
zie de foto. 
In het wild komen ze voor op 
Taiwan, waar ze met uitsterven 
bedreigd zijn. Als u iets gezien 
heeft in de buurt van de Pieter 
de Hooghstraat wilt u dan con-
tact opnemen met Casper Le-
ijgraaf, Pieter de Hooghstraat 3, 
via 023-5295889.
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Herfstconcert 
gemengd koor 

Zuid-West
Regio - Gemengd koor ‘Zuid-
West’ geeft op zaterdag 7 no-
vember een muzikaal kleurrijk 
herfstconcert. Henny Brouwer 
leidt het koor dat zingt in de Wil-
helminakerk, Gedempte Oude 
Gracht 61 te Haarlem. 
Aanvang is 16.00 uur. Kaarten 
voor het concert kosten 7,50 eu-
ro inclusief een drankje en zijn 
telefonisch te bestellen via 023-
5286345 of verkrijgbaar aan de 
zaal. Die is geopend vanaf 15.30 
uur. U bent van harte welkom!

Welzijn Ouderen zoekt chauffeur
Heemstede - Welzijn Oude-
ren Heemstede is op zoek naar 
een vrijwilliger die met eigen au-
to, een dagdeel op werkdagen 
tussen 9.00 en 17.00 uur, oude-
ren vervoert naar bijvoorbeeld 
de kapper, het ziekenhuis of fa-
milie. Werktijden worden altijd in 
onderling overleg bepaald en u 
krijgt een onkostenvergoeding.

Wilt u meer informatie of u aan-
melden als chauffeur? Neem 
dan contact op met
Welzijn Ouderen Heemstede, 
Lieven de Keylaan 24, Heem-
stede. Telefoon:  023-528 85 10. 
E-mail:  info@welzijnouderen-
heemstede.nl
Website: www.welzijnouderen-
heemstede.nl.

Verkeersongeval op Dreef
Heemstede – Een automobilist 
is dinsdagmiddag 27 oktober ge-
wond geraakt bij een verkeers-
ongeval in Heemstede. Even 
voor tweeën ging het mis op de 
Heemsteedse Dreef ter hoog-
te van de Pieter Aertszlaan toen 
een automobiliste tegen een old-
timer botste.

De bestuurder van de oldtimer is 
door ambulancepersoneel opge-

vangen en na de eerste zorg naar 
het ziekenhuis overgebracht voor 
verdere zorg. De schade aan de 
voertuigen was groot. Door het 
ongeval was de Heemsteedse 
Dreef richting Haarlem ter hoog-
te van de Pieter Aertszlaan afge-
sloten voor het verkeer. Een ber-
gingsbedrijf heeft beide voertui-
gen opgehaald en na zo’n 50 mi-
nuten kon de weg weer worden 
vrijgegeven.

Fotografie: Michel van Bergen

Derde lustrumconcert Haarlems Klein Koor
Regio - Na in 15 jaar meer dan 
dertig grote en dertig kleine con-
certen in Haarlem en mgeving te 
hebben gezongen viert het HKK 
haar derde lustrum met twee Ar-
gentijnse missen. Van Ariel Ra-
mirez: de zeer bekende Misa 
Criolla en de veel minder be-
kende Misa por la Paz y la Jus-
ticia  Het concert wordt gege-
ven in samenwerking met  met 
Alvara Pinto Lyon en Grupo Los 
Criollos .

Voorafgaand aan het concert, op 
21 november, geven Grupo Los 
Criollos en Maria van Nieuker-
ken een workshop voor het pu-
bliek. U krijgt dan les in de spe-
cifieke ritmes die zijn gebaseerd 
op Indiaanse dansen. Na de-
ze workshop van een uur kunt 

u al een deel van de Misa Criol-
la zingen. Dat kunt u later op de 
avond, samen met het HKK, la-
ten horen! 
Het concert start om 20.15 uur. 
Voorafgaand is er een workshop, 
18.45 uur. Beiden vinden plaats 
in de Groenmarktkerk, Nieuwe 
Groenmarkt 12, Haarlem. 
Ramírez schreef de populaire 
volksmis Misa Criolla in 1964, 
vlak nadat de katholieke kerk 
toestond de mis in de eigen taal 
te zingen. Deze mis is gebouwd 
op volkstaal en volksmuziek en 
heeft daardoor een aansteke-
lijk en swingend karakter; heel 
anders dan we gewend zijn bij 
kerkmuziek.
De Misa por la Paz y la Justi-
cia begint met een citaat uit het 
bijbelboek Jeremia, verwijzend 

naar de Dwaze Moeders van de 
Plaza de Mayo in Buenos Aires. 
Het toenmalige militaire bewind 
heeft deze mis dan ook meteen 
na publicatie verboden. De mis is 
bij ons veel minder bekend dan 
de Misa Criolla, maar Ramírez 
zelf beschouwde het als zijn be-
langrijkste werk.
Met dit Argentijnse concert viert 
het Haarlems Klein Koor, onder 
leiding van Martine des Tombe, 
zijn vijftienjarig bestaan.
Reserveren kan via: www.haar-
lemskleinkoor.nl/concert/misa-
criolla. 

Prijzen voorverkoop: workshop 
5,- euro, concert 18,- euro (tot 
18 jaar: 5,- euro). 
Prijzen aan de zaal: 20,- euro, 
workshop 5,- euro. 

Lunchconcert in Sociëteit Vereeniging
Regio - Op zondag 1 november 
vindt bij Sociëteit Vereeniging 
Haarlem (Zijlweg 1) om 12.30 
uur een concert plaats met het 
OriOtriO. Einde concert: ± 14.30. 
De zaal opent om 11.45 uur.
Het OriOntriO viert dit jaar haar 
10-jarig bestaan. Gelijktijdig zal 
de nieuwe concertvleugel wor-
den ingewijd. Op het program-

ma: Werken van o.a.  M. Mus-
sorski, A. Borodin, P. Tschaikow-
ski en S. Rachmaninoff. Verzoch-
te bijdrage in de concertkosten: 
15,- euro. Kinderen gratis toe-
gang.

Cileke Angenent: zang (AltMez-
zo). Wolter Willemsen: piano. 
Ephraim van IJzerlooij: cello.

Zandvoortse Rommelmarkt
Regio - Op zondag 1 novem-
ber is het weer zover, de Zand-
voortse Rommelmarkt in Thea-
ter  ‘De Krocht’. Op deze markt 
worden uitsluitend tweedehands 
spulletjes aangeboden, alsmede 
antiek, curiosa, verzamelingen,  
boeken etc.
 
De bar van Theater ‘De Krocht’ 
zal de gehele dag geopend zijn 

zodat u na uw aankopen te heb-
ben gedaan er van een heerlijk 
kopje koffie, een drankje en/of 
een broodje kunt genieten. 
 Er zijn nog een aantal plekjes 
vrij om je spulletjes te verkopen. 
Opgeven kan via:  rommelmarkt-
zandvoort@gmail.com

De toegang tot de markt is gra-
tis.

Parkinson Café 
Haarlem en 
Omstreken
Regio - Woensdag 4 november 
14.00 tot 16.00 uur vindt in het 
Wijkcentrum De Ringvaart, Flo-
ris van Adrichemlaan 98, Haar-
lem het Parkinson Café plaats. 
Dr. Ysbrand van der Werf heeft 
onder meer een onderzoekslijn 
ontwikkeld voor slaap en slaap-
verstoring bij patiënten met de 
ziekte van Parkinson. Hij gaat in 
op specifieke slaapproblemen bij 
Parkinson, de oorzaak en voor-
al op wat er aan te doen is. Er 
is ook gelegenheid voor lotgeno-
tencontact. Informatie:
023-5278170 of 5270927.

Kenniscafé over neuromarketing 
met Victor Lamme
Regio - Op dinsdag 10 novem-
ber van 20:00 – 22:00 uur vindt 
in de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32) weer 
een Kenniscafé plaats. Deze 
avond wordt Victor Lamme ge-
interviewd over neuromarketing 
en vertelt hij hoe we als consu-
ment worden beïnvloed door re-
clame en marketingstrategieën. 
Zijn ideeën over bewustzijn wor-
den als zeer baanbrekend ge-
zien maar roepen ook discussie 
op. Er zal volop gelegenheid zijn 
voor het stellen van vragen. De 
toegangsprijs bedraagt 5,- eu-
ro; niet-leden betalen 7,50 euro. 
Reserveer je kaartje online via 
www.bibliotheekzuidkennemer-
land.nl.
Onze hersenen bepalen wat we 
doen - en niet onze gedach-
ten. De meest directe toepas-
sing van dat idee is neuromarke-
ting: Als je weet wat de impact is 

op het brein van producten, re-
clame, verpakkingen of covers, 
dan weet je ook of consumen-
ten erdoor zullen worden verleid 
of niet.
In dit Kenniscafé vertelt Victor 
Lamme over neuromarketing en 
hoe we als consument worden 
beïnvloed door reclame en mar-
ketingstrategieën. Victor Lamme 
is hoogleraar Cognitieve Neuro-
wetenschap aan de afdeling Psy-
chologie van de Universiteit van 
Amsterdam. Hij staat internati-
onaal bekend als expert op het 
gebied van visuele waarneming 
en bewustzijn. Zijn ideeën wor-
den als zeer baanbrekend gezien 
maar roepen ook discussie op.
Victor Lamme schreef De vrije 
wil bestaat niet : over wie er echt 
de baas is in het brein.

Meer informatie via: www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

S(w)inging high tea 
koor Rumours

Regio – Gemengd koor Rumours verzorgt op 21 november een 
‘S(w)inging high tea’. Rumours verrast het publiek met nummers 
uit de rijke geschiedenis van pop, jazz en lichte muziek. Voor ex-
tra afwisseling zingt het koor meerdere nummers a capella. Ru-
mours nodigt u uit om te komen luisteren en te genieten van de 
high tea,  in gebouw Zang & Vriendschap, Jansstraat 74 te Haar-
lem, om 13.00 uur of om 16.00 uur. Kaarten kosten 15 euro per 
persoon, inclusief kleine zoete en hartige hapjes. Kinderen tot 
en met 4 jaar gratis entree en tot en met 12 jaar 7,50 euro. 
Kaarten zijn te reserveren via rumourshaarlem@gmail.com. Aan 
de zaal zijn ze te koop vanaf een half uur voor aanvang.
Meer informatie over het optreden en het koor is te vinden op 
www.rumourshaarlem.nl.

Sportinloop: Trampoline 
springen (11-14 jaar/15+)

Heemstede - In de gymzaal aan de van der Waalslaan gaan we 
op vrijdag 6 november trampoline springen in twee groepen: van 
19.00 en 20.00 uur is het voor 11-14 jaar en van 20.00 tot 21.00 
uur voor 15+.

Iedereen mag meedoen, neem al je vrienden mee, en weer 
helemaal gratis! Je hoeft je niet op te geven, kom gewoon langs.
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Groot Haarlems Kinder 
Kerstkoor maandag van start
Regio - Het jaarlijkse Kinder 
Kerstkoor groeide vorig jaar naar 
maar liefst 50 kinderen en trad 
tijdens Serious Request op in 
de Haarlemse stationshal en het 
Groenmarkt Podium. Een dele-
gatie mocht zelfs Domien Ver-
schuuren wakker zingen ín het 
Glazen Huis. Dit jaar start het 
koor met repeteren op maandag 
26 oktober in het wijkgebouw 
van de Immanuelkerk in Haar-
lem-Noord en iedereen tussen 6 
en 12 jaar mag mee komen zin-
gen.

Zoals ieder jaar worden weer 
veel nieuwe kerstliedjes geoe-
fend en een paar gouwe ouwe 

in een nieuw jasje onder leiding 
van de bekende Haarlemse kin-
derdirigente Annelies Kole. 

Het Groot Haarlems Kinder 
Kerstkoor start op maandag 26 
oktober met twee leeftijdsgroe-
pen. Kinderen uit groep 3 en 4 
zingen van 18.25 tot 19.00 uur 
en de kinderen uit groep 5 t/m 
8 repeteren van 19.00-19.45 uur. 
Voor meer informatie, de data 
van de optredens, de kleine con-
tributiebijdrage en een makkelijk 
opgaveformuliertje kunt u kijken 
op: www.livingcoloursmuziek.nl 
. Rechtstreeks opgeven of meer 
informatie kan ook via kinder-
kerstkoor@telfort.nl.

Openbare ledenvergadering 
Dorpsraad Bennebroek

Regio - Op dinsdag 17 no-
vember is in het Trefpunt in 
Bennebroek een algemene le-
denvergadering van de Dorps-
raad Bennebroek. Speciale 
gast is wethouder Nico Hei-
jink van het college van B&W 
van Bloemendaal, opvolger 
van voormalig wethouder  Ta-
mes Kokke. Iedereen is wel-
kom bij deze vergadering, ook 
niet-leden. Onder meer is de 
Duinpolderweg onderwerp 
van gesprek evenals de even-
tuele komst van Albert Heijn 
op het terrein van de Geest-

gronden. De Dorpsraad Ben-
nebroek is tegen de komst 
van deze vestiging van Albert 
Heijn. Zij vreest o.a. het voort-
bestaan van de winkels op de 
Zwarteweg in Bennebroek en 
de aantasting historische en 
landschappelijk karakter van 
de Geestgronden.  De volle-
dige agenda van de ledenver-
gadering staat op www.dorps-
raadbennebroek.nl. De verga-
dering start om 20.00 uur (in-
loop vanaf 19.30 uur). Het Tref-
punt bevindt zich aan het Ako-
nietenplein 1 in Bennebroek.

Loggia Huis Leyduin uit de verzameling Dorhout Mees.

Anekdotes over de familie Dorhout Mees
Regio - Op zondag 1 novem-
ber van 15.00 tot 16.00 uur ver-
telt Gert de Kruif in Huis Leyduin. 
De Buitenplaats was eeuwen-
lang een locatie waar vermogen-
de families leefden. De familie 
Dorhout Mees liet er in 1920 het 
huidige Huis Leyduin bouwen en 
woonde er van 1921 tot 1939. 
Oud-docent Gert de Kruif diep-
te verhalen en anekdotes uit die 
tijd op. Hij vertelt ze aan de hand 
van oude foto’s van de buiten-
plaats. Bijvoorbeeld dat de twee-
ling Piet en Bob Dorhout Mees 
de schrik van de Buitenplaats 
waren. Gert de Kruif is kleinzoon 
van de tuinbaas van Leyduin. 
Op www.gaatumee.nl kunt u re-
serveren (noodzakelijk). 
Locatie is Huis Leyduin op Bui-
tenplaats Leyduin, Leidsevaart-
weg tussen 49 en 51 Heemste-

de. Entree voor volwassenen be-
draagt 7,- euro en voor Bescher-

mers 4,- euro. Niet geschikt voor 
kinderen.

Valse aanslag waterschapsbelastingen
Einde maart 2015 ontving ik een aanslag voor de 
waterschapsbelastingen 2015, verschuldigd aan 
het Hoogheemraadschap van Rijnland. Deze aan-
slag stond geheel op naam van het openbaar li-
chaam BSGR (Belastingsamenwerking Gouwe-
Rijnland) te Leiden en was niet ondertekend (ano-
niem).

Belastingaanslagen kunnen echter alleen opge-
legd worden door ambtenaren die op de wettelijk 
vereiste wijze daartoe zijn aangewezen en die zich 
als zodanig kenbaar maken, incl. ondertekening. 

Ik heb daarom bezwaar gemaakt tegen deze aan-
slag. Onlangs ontving ik de beslissing daarop van 
de directeur van BSGR. Die bleek mijn bezwaren 
totaal genegeerd te hebben, en zij verklaarde ze 
ongegrond.

Nu ben ik al eerder bijna het slachtoffer gewor-

den van dergelijke praktijken, nl. dat mij een valse 
factuur werd toegezonden waarin op een bedrieg-
lijke wijze gebruik was gemaakt van het logo van 
een overheidsinstantie en een bijbehorend taalge-
bruik werd gebezigd. (Zoals ik op internet – het 
elektronische riool - regelmatig valse e-mails ont-
vang waarin bedrieglijk de hoedanigheid van een 
gerenommeerde bank wordt aangenomen. Hebt u 
daar ook zo’n last van?)

Het gaat hier om pogingen tot oplichting. 

Ik heb dan ook bij het Openbaar Ministerie aan-
gifte gedaan dat de toegezonden aanslag water-
schapsbelastingen 2015 een poging van BSGR is 
om mij op te lichten.
En ik heb deze aanslag uiteraard niet betaald: ik 
laat mij niet op criminele wijze geld uit de zak 
kloppen.
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede Een avond vol mooie verhalen 

bij Boekhandel Blokker
Heemstede – Op woensdag 4 
november om 20.00 uur bij boek-
handel Blokker vertellen Wim 
Brands en Jeroen van Kan mooie 
verhalen bij boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 Heemstede. De 
toegang bedraagt 5,-.
Wat zeggen de kruimeldief, de 
DAF, de geranium, de bierfiets 
en de boterham over ons? Waar-
om is de fiets juist in Nederland 
zo populair? De kaasschaaf heb-
ben we niet uitgevonden en de 
koektrommel hebben we niet 
bedacht. Gastvrij en vrijgevig 
zijn we, maar wel binnen zeke-
re grenzen.

In het boek Nederland - een ob-
jectief zelfportret in 51 voorwer-
pen worden deze typisch Ne-
derlandse objecten beschreven 
door evenzoveel schrijvers. Ob-
jecten die een speciale beteke-
nis hebben gekregen door ons, 
door de manier waarop wij er-
mee omgaan. Daarmee biedt 
Nederland, een objectief zelfpor-
tret een even unieke als prikke-
lende staalkaart van ons land.
Dit boek is onder redactie van 
Wim Brands (VPRO’s Boeken) 
en Jeroen van Kan. Ze nemen 
ons mee op een indrukwekken-
de reis met fraaie fragmenten!

Wim Brands. Jeroen van Kan.

Lezers schrijven ons

Dennenappelkabouter maken
Heemstede - Bij de Knutsel-
club kun je op woensdagmiddag 
heerlijk met je handen bezig zijn 
en mooie dingen maken! Knut-
seljuffen Renate en Mariëlle ver-
zinnen altijd leuke knutsel idee-
en, voor jongens en meisjes!
Op woensdag 4 november gaan 
de kinderen een Dennenap-
pel kaboutertje maken. Echt een 
heel leuk mannetje (of vrouwtje) 
om neer te zetten op de herfst-
tafel!
De Knutselclub is elke woensdag 
van 13.30 tot 15.00 uur in acti-
viteitencentrum de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer zijn: 5,00 euro, 
een kaart voor 5 keer kost 22,50 
euro.
Kinderen graag per keer van 
te tevoren telefonisch aanmel-
den: 023-548 38 28 – kies 1. Van 
maandag t/m donderdag tussen 
9 en 16 uur en op vrijdag tussen 
9 en 12 uur). Kinderen die zich 
van te voren hebben aangemeld 
gaan voor. Voor meer informatie: 
www.casca.nl.

Rommelmarkt 
Haarlem

Regio - Zondag 1 november 
vindt de populaire vlooienmarkt 
in de Spaarnehal te Haarlem 
plaats. Tussen 9.30 en 16.00 uur 
kunnen koopjesjagers, verza-
melaars en overige belangstel-
lenden weer urenlang heerlijk 
snuffelen én kopen bij de hon-
derd kramen, gevuld met een 
verscheidenheid aan gebruikte 
goederen. Misschien ook voor u 
en uw gezin een leuk dagje uit 
en wie weet verschijnt u de vol-
gende keer met uw aankoop bij 
het tv-programma “Tussen Kunst 
& Kitsch”. Dan blijkt de waarde 
vele malen hoger dan de aan-
schafsprijs. De sporthal is te vin-
den in Schalkwijk aan het Fie 
Carelsenplein bij het gelijkna-
mige winkelcentrum, achter het 
politieburo.
Voor meer informatie over de-
ze en volgende markten kunt 
u bellen met organisatieburo 
MIKKI, 0229-244739 of kijk op 
www.mikki.nl
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Loopwonder Merel van der Marel 
een groot talent met toekomst
Heemstede - Op 1 november 
wordt ze 16 jaar. Nu al heeft zij 
haar naam gevestigd als een at-
lete om rekening mee te hou-
den. De uit Heemstede afkom-
stige Merel woont momenteel in 
Zwaanshoek. Ze traint in Hoofd-
dorp en heeft, naast haar vader 
Ivar, Klaas Lok (24 maal Neder-
lands kampioen) als trainer. Het 
gaat lekker met Merel als wij 
haar spreken voor aanvang van 
de Heemstede Loop. Ze stond op 
het punt voor de tweede maal de 
5000 meter te gaan winnen. Dat 
deed ze dan ook, al was ze niet 
tevreden over haar tijd. “Ik kreeg 
in Groenendaal wat spierpijn in 
mijn billen maar verder ging het 
goed” Met overmacht won zij 
bij de dames. Op loopgebied is 
Merel een veelvraat. 800, 1500, 
3000, 5000 de cross ze pakt al-
les aan zolang dat in haar trai-

ningschema past. Haar favorie-
te afstand is de 1500 meter. De 
afgelopen zomer werd ze Olym-
pisch jeugdkampioen op de-
ze afstand in het verre Georgië. 
Ook in Nederland behaalde ze 
successen. Afgelopen jaar liep 
zij de snelste tijd ooit door een 
Nederlands meisje gelopen. Ne-
derlands kampioen bij de junio-
ren staat ook op haar erelijst. Er 
zit nog rek in haar prestaties. Ze 
is nog zo jong en de 1500 me-
ter is een zware afstand en daar 
moet je ingroeien. Qua intensi-
teit zit de 1500 meter een beet-
je tussen alles in. Net geen lan-
ge sprint maar ook geen lange 
afstand. Haar vader waakt voor 
een te grote belasting. Stapje 
voor stapje werken ze toe aan 
steeds sneller tijden. Daphne 
Schippers, de wereld kampioen 
op de 200, is een goed voorbeeld 

van een atlete die vanuit de luw-
te stap voor stap de top heeft be-
reikt. Als de nummer elf snelste 
bij de volwassenen in Nederland 
doet junior Merel het meer dan 
uitstekend. De komende twee 
jaar loopt zij nog als junior haar 
wedstrijden, maar als ze een vol-
wassen deelnemer in een race 
kan verschalken doet ze dat ze-
ker.
Dat topsport en een schoolop-
leiding te combineren is bewijst 
Merel door haar prestaties in de 
vierdeklas van het College Ha-
geveld. Vrijwel dagelijks traint ze. 
Minimaal 3 maal per week op de 
baan en één maal in de sport-
school. Thuis doet ze de overi-
ge dagen haar oefeningen. De 
Olympische spelen van volgend 
jaar lijken nog net te vroeg te ko-
men. In 2020 zal het de insiders 
niets verbazen als ze daar ons 

land gaat vertegenwoordigen. 
Het aanstaande weekend loopt 
Merel een cross in Mol (Bel-
gië). Het zou voor haar fijn zijn 
als er een sponsor (waarom niet 
uit Heemstede) opstond die haar 
financieel de komende jaren wil 
steunen. Dit nog voordat de gro-

te jongens zoals Adidas, Nike 
of een sportdrankjesfabrikant 
haar vastleggen. Een beschei-
den sportvrouw in hart en nie-
ren met een grote toekomst. Een 
vrouw waar Heemstede trots op 
kan zijn. We blijven haar volgen.
Eric van Westerloo

Heemstede - De Heemstede Loop zou je best 
Groenendaal Loop kunnen noemen, kijk je op 
de Google Map dan zie je in vogelvlucht de rou-
te rondom het Groenendaalse bos en de bebou-
wing aan de randen van het groen. Strooi er een 
herfstzonnetje overheen en je hebt de mooiste 
Heemstede Loop ooit, de zesde. De leukste? Vraag 
dat maar aan Cees Schipper van de gemeente, die 
vond Groenendaal zo leuk dat hij na de 5 kilome-
ter nog twee keer het bos nam met de 10 kilo-
meter, bravo Cees! Waar vind je in Nederland nog 
zo`n groene loop? Met een totaal van 2500 lopers, 
waaronder scholieren, makelaars, schilders ge-
deputeerden en muzikanten. Zorgverleners, huis-
moeders, sommeliers politici, raadsleden en een 
loslopende Bourgondiër, zij allen genoten onder-
weg en vonden het zo jammer dat de finish zo 
snel in zicht kwam, want wat genoten zij tijdens 
die mooiste en leukste herfstloop in Heemste-
de. Volgens wedstrijdleider Stefan Schilder liepen 

2500 sporters de zesde Heemstede Loop, gezelli-
ge drukte, maar het mogen er best 3000 worden. 
Gelopen werden de Les Petits Family Run,1,5 ki-
lometer, gewonnen door Jules van Loon en bij de 
meisjes Jasmijn Bloemheuvel. De scholenwed-
strijd was weer voor de Ark voor de derde keer. De 
5 kilometer werd gewonnen door Amanuel Leges-
se Gebrekidam en bij de vrouwen door Merel van 
der Marel. De tien kilometer was voor Lucas Nieu-
weboer en bij de vrouwen was Josien Scheepens 
de snelste, allemaal genoteerd door de snelle en 
accurate meting met een chip in het startnum-
mer, de Race Timer. Bij de finish was het soms nog 
spannend als men nog even een eigen wedstrijdje 
liep tegen de loper die je nog in de laatste meters 
probeerde in te halen.
Met volop zon op de kleurende bomen was het 
voor de lopers en bezoekers een schitterende 
herfstbeleving. 
Ton van den Brink

Mooiste, leukste, 
groenste Heemstede Loop







Beurzen
Zaterdag 7 november Kle-
dingbeurs Jacoba School, 
Lanckhorstlaan 9, Heemstede.
Inbreng: zaterdag 7 novem-
ber van 9.00 tot 10.00 uur. Ver-
koop: van 11.30 tot 12.30 uur.
Afrekenen: van 14.30 tot 15.00 
uur. Voor informatie, letters en 
instructiepakket inbrengers: 
kledingbeursjacoba@telfort.
nl.

Bibliotheek
Tot 4 november tijdens ope-
ningsuren van de Bibliotheek 
zijn foto’s van Inger Loop-
stra te zien, onderwerp ‘Zes-
jes’. Zes foto’s die bij elkaar
horen. Julianaplein 1, Heem-
stede. Geen entree. www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl

Gemeentehuis
Woensdag 28 oktober tot 
27 november Kunstlijn-expo-
sitie in de burgerzaal. Diverse 
deelnemende kunstenaars uit 
Heemstede. Opening: woens-
dag 28 oktober, 17.00 uur.

T/m oktober werk van Ma-
ry Donkersloot in ontvangst-
ruimte van Heemsteeds Raad-
huis.

Woendag 18 november uit-
reiking Vrijwilligersprijs 2015, 
Burgerzaal, Raadhuisplein 1. 
19.30 – 22.00 uur, prijsuitrei-
king 20.00 uur. Gratis toegang.

Jeugd
Vrijdag 30 oktober sportin-
loop voor de jeugd. Ditmaal 
tennis. Sporthal Van der Waal-
slaan, Heemstede. 19.00-20.00 
uur voor jeugd van 11-14 jaar 
en van 20.00-21.00 uur voor 
15+ jeugd. Geen kosten.

Zaterdag 7 november, 
Herfstbal op Kinderboerde-
rij ‘t Molentje, burg Rappardln 
Heemstede. Aanvangstijden 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 uur. 
Entree: 4,- euro. (1 volwasse-
ne + 2 kinderen tot 12 jaar). 
Kaartverkoop kinderboerderij 
en Raadhuis). Thema ‘De brui-
loft’. Sprookjesachtige sfeer in 
bosgedeelte achter kinder-
boerderij.

Zaterdag 14 november bal-
letauditie voor de Dansvakop-
leiding van Kon. Conservato-
rium Den Haag om 14.00 uur 
bij Dans en Balletstudio Jolein, 
Sportparklaan 16 Heemstede.
www.koncon.nl/dansvakoplei-
ding.

Lezingen
Zaterdag 31 oktober De 
60-jarige Boekhandel Blokker 

over taal van de jaren zestig! 
Voordracht en signeren door 
Wim Daniëls over BLITS. Aan-
vang: 14.00 uur. Toegang vrij. 
Binnenweg 138, Heemstede. 

Zaterdag 31 oktober Mark 
Zegeling presenteert een bij-
zonder fraai boek met unieke 
porseleinen cover. Aanvang: 
16.00 uur. Toegang vrij. Bin-
nenweg 138, Heemstede.

Zondag 1 november Lezing 
over een indrukwekkende ro-
man. Anne-Gine Goemans 
over Honolulu King. Aanvang: 
14.00 uur. Toegang 7,50 euro. 
Binnenweg 138, Heemstede.

Zondag 1 november Anek-
dotes voor familie Dorhout 
Mees, ooit bewoners van Huis 
Leyduin. Oud-docent Gert 
de Kruif vertelt aan de hand 
van oude foto’s. Reserveren: 
www.gaatumee.nl (reserveren 
noodzakelijk).
Locatie: Huis Leyduin, Leidse-
vaartweg 49-51. Toegang: 
7,- volw. / Beschermers: 4,-. 
15.00-16.00 uur.

Woensdag 4 november 
Een avond vol mooie verha-
len Wim Brands & Jeroen van 
Kan. Aanvang: 20.00 uur. Toe-
gang 5 euro. Binnenweg 138, 
Heemstede.

Muziek
Zaterdag 31 oktober Eric 
Vaarzon Morel met fl amen-
co gitaarmuziek in de Oude 
Kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede. Aanvang 20.15 uur.
Entree: 18,50. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl of 
bij Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Restau-
rant 139 serveert een speciaal
theatermenu: 023-7430634.

Zaterdag 31 oktober Live-
muziek van The Beatnotes in 
café de 1e Aanleg. Hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan. Aanvang 
21.00 uur. Gratis toegang.

Zondag 1 november Ein 
Deutsches Requim door 
Heemsteedse kamerkoor So-
la Re Sonare, 15.00 uur. In 
Ontmoetingskerk Haarlem-
Schalkwijk.
Info: www.solaresonare.nl.

Zondag 1 november ‘Van 
Mozart tot Mercury’, Koor 
Plus-Minus treedt op om 
14.30 uur op in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein te Heemste-
de. Toegang: 7,50 euro. Kaar-
ten: margriet.zuidhof@online.
nl of bij de ingang van de kerk 
op 1 november.
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Zaterdag 14 november Con-
cert Anthems v Händel tgv 
verjaardag Queen Anne en 
begrafenis Queen Caroline.
Haarlems Gemengd Koor,
Florilegium. Groenmarktkerk, 
Haarlem. 22,- euro. Info: 023-
5292830. Aanvang 20.15 uur.
Anthems v. Händel t.g.v. ver-
jaardag Queen Anne.

Sport
Zaterdag 31 oktober houdt 
Kynologenclub Kennemerland 
een speurtocht voor honden 
en hun baas. 15.30 aanv. Bij 
grote parkeerplaats wandel-
bos Groenendaal Heemstede. : 
www.kckennemerland.nl

Zon 1 november Kynolo-
genclub Kennemerland houdt
behendigheidswedstrijd voor 
honden van 10.00-15.00 uur op 
Sportparklaan 14 Heemstede. 
www.kckennemerland.nl.

Tentoonstellingen
T/m oktober werk van Loes 
Hill uit Heemstede bij het 
Theehuis Cruquius, Cruquius-
dijk. Acrylwerken, veelal land-
schappen en bloemen.
Info: www.loeshill.nl.

T/m 8 november Kunstlijn-
expositie KZOD in de Waag, 
Spaarne Haarlem.
Zondag 25 oktober opening 
Kunstlijnexpo KZOD Haarlem, 
16.00 uur. Met optreden band 
‘De Verwarde Rockers’.
Vrijdag 30 oktober ‘Nacht van 
de Galeries’, 19.30-10.00 uur. 
Zaterdag 31 oktober en zondag 
1 november 11.00-17.00 uur. 
Exposanten uit de regio.
www.kzod.nl,
www.facebook.com/kunst.zij-
onsdoel,  
www.kunstlijnhaarlem.nl.   

Zaterdag 31 oktober en 
zondag 1 november Kunst-
lijn in Heemstede en Haarlem 
bij diverse ateliers en exposi-
tieruimten. Gratis toegankelijk 
van 11.00-17.00 uur.
Kijk ook op www.kunstlijn-
haarlem.nl en op Facebook.

Zaterdag 31 oktober - 1 no-
vember The Living Museum.
Outsider Art Project in vm 
Dienstencentrum op terrein 
GGZinGeest, Rijksstraatweg 
113, Bennebroek. 11.00-17.00 
uur. Info: 06-18921197,
www.thelivingmuseum.nl.

Theater
Zondag 1 november Voor-
stelling van Marijke Kots, one-
woman-act van kleedster van 
het Hofstadtoneel.
In de Luifel, 15.15-16.00 uur. 
Toegang Heemsteedse Kunst-
kringleden gratis. Anderen 
betalen 5,- euro. Herenweg 96 
Heemstede. Voorafgaand af-
scheidsreceptie Rita Maas en 
Yvonne de Jong (14.30-15.15 
uur).
Kijk op: www.heemsteedse-
kunstkring.nl.

Vrijdag 6 november Bon-
te Avond, Theater de Luifel - 
aanv: 20.15 uur - entree: 18,50 
euro. Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kassa. 
Herenweg 96, Heemstede.

Zaterag 21 november ‘De 
Aangekondigde Moord’ van 
Agatha Cristie. Haarlemse 
Tooneel Club. 20.15 uur. Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Kaarten à 12,50 
(studenten en CJP 8 euro) via 
www.haarlemschetooneel-
club.nl of 023-5380076 (bij af-
wezigheid graag inspreken)

Themabijeenkomst
Donderdag 29 oktober 
spreekt Jaap van Dorp over 
‘de Bijbel in gewone taal’, een 
nieuwe vertaling van de Bijbel.
Georganiseerd door PKN 
Heemstede in de Pauwe-
hof, Achterweg 19 Heemste-

de. Aanvang 20.00 uur. Toe-
gang: 5,-.

Vrijdag 6 november bij-
eenkomst met sprekers over 
WMO. Akonietenplein 1 Ben-
nebroek. Trefpuntcafé. Aan-
vang 20.00 uur.

Zaterdag 7 november Rouw-
café met muziek van SYA. Lui-
fel, Herenweg 96 Heemstede. 
10.00-12.00 uur. Op www.he-
trouwcafe.nl is vermeld waar 
en wanneer Het Rouwcafé nog 
meer locatie houdt. Meer info: 
Ria van Kleef 06-52306969 of 
info@hetrouwcafe.nl.

Dinsdag 17 november Open-
bare ledenvergadering Dorps-
raad Bennebroek, in het
Trefpunt, Akonietenplein 1 te
Bennebroek. Vanaf 19.30 uur. 
Agenda op:
www.dorpsraadbennebroek.nl.

Themamaaltijd - Herfstmenu
Maandag 2 november
Van maandag t/m donderdag 
bereiden de Casca koks in Eet-
huis de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede een heerlijke, 
gezonde en betaalbare maal-
tijd. Twee keer per maand is er 
ook een themamaaltijd.

Op maandag 2 november is dat 
een lekker Herfstmenu met: 
vooraf een duo van soesjes ge-
vuld met gerookte zalm- en pa-
témousse, daarna ratatouille 
van groenten, gebakken aard-
appelen, warme beenham met 
honing-mosterdsaus en ge-
mengde salade en toe een lek-
kere bitterkoekjesbavarois met 
slagroom.
U kunt aan tafel tussen 17.15 
en 18.00 uur. De tafel staat ge-
dekt voor het aantal personen 
waarvoor u reserveert. Aan-
schuiven aan de stamtafel, 
voor mensen die alleen komen 
maar graag samen willen eten, 
kan om 17.45 uur.
Het themadiner kost 9,95
euro. Reserveren hiervoor kan
tot uiterlijk 10.00 uur op de
dag zelf: belt u hiervoor tel.: 
023 – 548 38 28 kies 1 op
werkdagen tussen 9.00 en 
12.00 uur.

Lekker dicht bij huis naar de fi lm
Casca Nova fi lm in de
Theaterzaal op groot doek
Woensdag 4 november
Bijna iedere week draait er bij 
Casca een fi lm in de Theater-
zaal. Op woensdag 4 november 
is dat een dramafi lm, waarin 
hoofdpersoon Alice, een sterke 
en onafhankelijke vrouw moet 
zien om te gaan met de ge-
volgen van een ziekte die haar
leven drastisch zal verande-
ren. De fi lm is bij Casca in de 

Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede om 20.00 uur, entree is 
7,00 euro. Filmduur: 99 minu-
ten. Om te reserveren kunt u 
bellen van maandag tot en met
donderdag tussen 9.00 en 
16.00 uur en op vrijdag tussen 
9.00 en 12.00 uur: tel. (023)548 
38 28 kies 1.

Trefpunt-Casca Lezing
Op zoek naar de Toren
van Babel
Dinsdag 10 november
Deze lezing door hoogleraar 
geologie Salomon Kroonen-
berg zal zich toespitsen op 
zijn boek ‘De binnenplaats van
Babel’. Hij gaat in dit boek op 
zoek naar de oorsprong van de 
menselijke veeltaligheid met 
het Bijbelse verhaal als lei-
draad. Heeft de toren van Babel 
echt bestaan? En veroorzaakte 
het bouwen ervan spraakver-
warring?  Waarom zijn er zes-
duizend verschillende talen?  
Begon het spreken met klap-
pertanden of met klikjes? Was 
er ooit één taal voor alle men-
sen? Waarom zijn er meer talen 
in de bergen dan in de vlakte? 
Salomon: “Dit boek is een eer-
betoon aan mijn opa, die maar 
liefst veertien talen kende, en 
de inhaalslag van een geoloog 
die ook graag taalkundige had 
willen zijn.” Boekhandel Blok-
ker zal deze middag aanwezig 
zijn met de boeken van Salo-
mon Kroonenberg, die dan ge-
signeerd kunnen worden.
Van oktober tot april zijn er 
twee keer per maand op dins-
dagmiddag culturele middagen 
voor senioren met lezingen en 
presentaties, veelal met licht-
beelden bij Casca in de Luifel.

Opgeven kan telefonisch van 
maandag t/m donderdag tus-
sen 9.00 en 16.00 uur en op 
vrijdag tussen 9.00 en 12.00 
uur: tel.: (023) 548 38 28 kies 1 
of bij de receptie van de Luifel.
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Heemstede

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
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 altijd vooraf
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 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:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

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

Themabijeenkomst over 
social media en gamen

In deze uitgave:
- Vergoeding chronisch zieken 
 en gehandicapten
- Omgevingsvergunningen

Raad bespreekt begroting gemeente op 
5 en 6 november
Gemeentelijk ‘huishoudboekje’ verderop in deze krant

Op donderdagavond 5 en vrijdagmiddag 6 
november behandelt de gemeenteraad de 
gemeentelijke begroting voor 2016. U bent van 
harte welkom om de vergadering (in de Burgerzaal 
van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als 
toehoorder bij te wonen. 
De begroting geeft aan wat er aan geld binnenkomt 

en waaraan het wordt uitgegeven. Op 
www.heemstede.nl/begroting2016 vindt u 
de begroting in een digitale opzet met bondige 
teksten waar op een gebruiksvriendelijke wijze 
doorheen ‘geklikt’ kan worden. Daarnaast vindt u 
verderop in deze Heemsteder een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen.
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Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2016

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op een 
rijtje gezet. Daarnaast lichten we kort een aantal plannen voor 2016 toe.  De complete begroting vindt u op: www.heemstede.nl/begroting2016.

Riolering
€  2.593.000

Afval 
€  2.608.000

Wegen
€  3.740.000  

Groenvoorziening
€ 2.302.000

Verkeer (weg/water)
€  1.550.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.845.000

Veiligheid
€ 1.866.000   

Schoolgebouwen
€ 1.370.000  
Begraafplaats
€  577.000 
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€ 69
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€  2.179.000

Dienstverlening aan
inwoners en bedrijven

Bestuur
€  2.881.000  
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UITGAVEN

WONEN
€ 18.451.000 

BESTUUR &
DIENSTVERLENING

€ 5.060.000

SAMENLEVEN
 € 25.309.000

Heem
stede

Jeugdwet
€  3.273.000

Bijstandsuitkering en
begeleiding naar werk
€  6.140.000

WMO
€  8.072.000  

Sport
€ 1.224.000

Bijzondere bijstand en
minimabeleid
€  943.000

Bibliotheek
€  954.000

Casca
€ 1.030.000   

Gezondheidszorg
€ 926.000  

€ 122

€ 228

€ 300

€ 45

€ 35

€ 35

€ 38

€ 34

Kinderopvang
€  399.000

Cultuur & recreatie
€  489.000

Onderwijs
€  577.000 

Maatsch. begeleiding
€ 372.000  
Ouderenwerk
€ 240.000  

€ 15

€ 18

€ 21

€ 14

€ 9

Overigen
€ 670.000  € 25

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

38%

10%
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Hoe wil de gemeente het geld 
in 2016 gaan besteden?

€ 48.820.000  
De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

€ 941

€ 686

€ 188

per inwoner

per inwoner

per inwoner
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Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 241,-€ 397,-

Afvalsto�enhe�ngOnroerendzaakbelasting

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven gelijk (2015: € 841, 2016: € 841).

€ 203,-

Rioolhe�ng

Totale inkomsten

€ 48.820.000 

€ 27.267.000 

56%

Algemene uitkering vanuit het Rijk

€ 13.792.000 
Inkomsten vanuit he�ngen

28%

OZB
€ 5.957.000  

Parkeerbelasting
€  725.000  

Rioolhe�ng
€  2.593.000  

Afvalsto�en-
he�ngen
€  2.608.000  

Begrafenisrechten
€ 530.000 
Omgevings-
vergunning
€ 430.000  

Precariobelasting
€  204.000

Overige leges
€  292.000

Reisdocumenten
€  331.000  

Hondenbelasting
€ 122.000  

16%  € 7.761.000
Overige inkomsten

Speci�ek uitkering
bijstandverlening
€ 3.190.000  

Huren en pachten
€  1.353.000
Dividenden
€ 1.185.000  

WMO eigen bijdragen
€  968.000  

Overige inkomsten
€  1.065.000 

In 2016 worden, in samenwerking met andere partijen, initiatieven 
genomen om de kinderboerderij onder de aandacht te brengen 
van oudere kinderen (bovenbouw). 

Kinderboerderij ’t Molentje

Gezien de vele ideeën is de inrichting van de haven bij de inwoners 
belegd. In 2016 zal blijken of dit tot een ontwerp leidt. Ook wordt het 
project ‘Havendreef’ verder ontwikkeld.

Havendreef en ontwikkeling haven

Onderzoek vindt verder plaats naar de vervanging van de drie 
verkeersregelinstallaties op de Heemsteedse Dreef om zo 
doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersregelinstallaties Heemsteedse Dreef

Mantelzorgers zijn belangrijk en de gemeente wil deze 
bijstaan waar mogelijk. Dit o.a. door versterken van de
algemene voorzieningen voor de mantelzorgers.

Mantelzorgers ondersteunen

Heemstede moet tot 1 januari 2017 88 asielzoekers met een 
verblijfsvergunning huisvesten. Het budget voor bijzondere 
bijstand wordt daarom verhoogd naar €290.000 en mogelijk 
worden tijdelijke woningen gerealiseerd.

Huisvesten statushouders

In 2016 zijn er extra controles op fout parkeren en verkeersover-
tredingen. Dit gebeurt ook om de doorgang voor hulpdiensten op 
de wegen te verbeteren.

Verkeershandhaving

In het Centrum voor Jeugd en gezin zijn verschillende organisaties 
actief. In 2016 wordt onderzocht of en hoe de deskundigheid en 
werkwijze kunnen worden verbeterd.

Centrum voor Jeugd en GezinIn 2016 wordt een plan uitgewerkt om de bibliotheek 
verder om te vormen tot ontmoetingscentrum met tevens 
huisvesting van andere instellingen.

Bibliotheek als ontmoetingscentrum

In 2016 gaat Heemstede experimenteren met diensten via  
whatsapp en chat, digitaal aanbieden van diensten en onderzoek 
naar thuisbezorgen reisdocumenten.

Chatten of whatsappen met de gemeente?

Het plein wordt aantrekkelijker gemaakt door het zo in te richten 
dat kleine evenementen (bv. markt) kunnen plaatsvinden.

Opknappen Wilhelminaplein

Riolering wordt in deze wijk vervangen, de straten krijgen een 
opknapbeurt en twee burgerinitiatieven (speelplaats, herin-
richting groenstrook) worden uitgevoerd.

Opknapbeurt Dr. N.G. Piersonstraat e.o.

Per 2016 verzorgt Meerlanden de textielinzameling. 
De opbrengsten komen ten goede aan de afvalsto�enhe�ng. 
Hoe meer textiel, hoe minder afvalsto�enhe�ng.

Textielinzameling door Meerlanden  

©Reblik

2016 HIGHLIGHTS

Voor 2016 is een totaal budget begroot 
van bijna 49 miljoen euro. In dat budget 
zitten alle uitgaven, van sociale uitkerin-
gen tot wegonderhoud, van groenbeheer 
tot riolering. Hierna een greep uit de 
activiteiten in 2016. Een overzicht van alle 
activiteiten vindt u in de complete begro-
ting op www.heemstede.nl/begroting2016.

Natuurwerkdag 7 november: 
helpt u mee in het groen?

Op zaterdag 7 november 2014 vindt weer de landelijke 
Natuurwerkdag plaats. Op meer dan 400 locaties in Nederland 
kunt u als vrijwilliger bomen zagen, houtwallen afzetten en wilgen 
knotten om het landschap te onderhouden. In Heemstede kunt u 
in Wandelbos Groenendaal en in Park Meermond aan de slag!

Meedoen?
Aanmelden voor deelname op één van beide locaties kan online via 
www.natuurwerkdag.nl. Kies bij ‘Uitgebreid zoeken’ het trefwoord 
Heemstede en maak uw keuze. 

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de 
maandelijkse inloopochtend langs te komen bij burgemeester Marianne 
Heeremans. De inloopochtend vindt plaats op vrijdag 30 oktober 2015 
van 10.00 tot 12.00 uur in het raadhuis (graag melden bij de publieksbalie). 
U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met 
de burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Vrijdag 30 oktober
Binnenlopen bij de burgemeester



Op 21 oktober 2015 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
standplaatsvergunning te verlenen aan mevrouw 
F. Cannegieter voor de verkoop van gegrilde 
scharrelkip en bijgerechten. De vergunning is 
verleend op grond van artikel 5:18 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening en wordt ingenomen op de 
donderdagen in de Jan van Goyenstraat ter hoogte 
van huisnummer 4. 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. 023-
5485607.

Standplaatsvergunning

Vergoeding kosten chronisch zieken en 
gehandicapten 2015
De gemeente Heemstede verstrekt voor 2015 een 
vergoeding in de kosten aan chronisch zieken en 
gehandicapten. Voorwaarden zijn dat uw inkomen 
niet hoger is dan 130% van het sociaal minimum, u 
zelfstandig woont en in 2015 langdurig (6 maanden 
of langer) hogere kosten heeft moeten maken als 
gevolg van uw ziekte of handicap. Deze regeling 
vormt een versoberde compensatie voor twee 
landelijke regelingen die zijn afgeschaft door het 
Rijk (de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie van het 
verplicht Eigen Risico (CER)).

Voorwaarden
De regeling van de gemeente is beperkter dan de 
twee vervallen regelingen (Wtcg en CER). 
De voorwaarden zijn aangescherpt. De vergoeding 
bedraag € 315. Om in aanmerking te komen moet u 
voldoen aan onderstaande voorwaarden:

- U heeft in 2015 minimaal één van de volgende 
voorzieningen en/of verstrekkingen gekregen:

- U ontvangt langdurige thuiszorg (persoonlijke 
verzorging en/of verpleging).

- U maakt gebruik van een toegekende 
maatwerkvoorziening op grond van de Wmo.

- U hebt een afgegeven indicatie op grond van de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) 
of Wet Langdurige Zorg (Wlz).

- U ontvangt een arbeidsongeschiktheids-

 verzekering naar een percentage van 80-100%.
- Uw inkomen was in september 2015 niet hoger 

dan 130% van de bijstandsnorm die voor u geldt. 
Kijk op www.iasz.nl (onder Werk en Inkomen > 
Nieuws) welk maximum inkomen voor u geldt. 

- Uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) 
en dat van uw eventuele partner en 
minderjarige kinderen is niet hoger dan € 5.895 
(alleenstaande) of € 11.790 (alleenstaande ouder 
of gehuwde/samenwonende)

- U heeft als gevolg van een chronische ziekte 
of handicap in 2015 aantoonbaar meerkosten 
kosten gemaakt (minimaal € 375,-, bijvoorbeeld 
bestaande uit het eigen risico van de 
zorgverzekering).

Aanvragen
Denkt u in aanmerking te komen voor een 
vergoeding in 2015? Download dan het 
aanvraagformulier van de website van de 
Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ): 
www.iasz.nl. (onder Werk en inkomen > Nieuws). 
Op het formulier staat welke bewijzen u moet 
meesturen. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 31 
december 2015 binnen is bij de IASZ. 
Ook kunt u contact opnemen met het Loket 
Heemstede. Zij kunnen u een aanvraagformulier 
toesturen. Het Loket Heemstede is telefonisch 
bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 uur 
tot 13.00 uur, onder nummer 023 – 5 48 30 40.

Toename aantal auto-inbraken
Dieven gebruiken bluetooth-tracker
De politie waarschuwt voor dieven die met een 
bluetooth-tracker naar waardevolle spullen in auto’s 
zoeken. Inbrekers gebruiken Bluetooth-trackers 
om naar laptops en tablets in auto’s te speuren. De 
tracker vangt bluetooth-signalen van apparaten 
op. Gebruikers laten bluetooth vaak ingeschakeld 
vanwege accessoires, zoals het gebruik van de 
telefoon via de radio, die via deze verbinding 
werken.

De politie merkt een stijging van autodiefstallen 
waarbij waardevolle spullen worden buitgemaakt. 
De dieven maken hoogstwaarschijnlijk gebruik 
van een bluetoothtracker waarmee zij waardevolle 
spullen - volgens de politie voornamelijk laptops, 
iPads en iPods - opsporen die in personenauto’s 
zijn achtergelaten. Met deze manier van zoeken 
vinden inbrekers zelfs de apparaten die verstopt 
zijn in de kofferbak. De politie adviseert dan ook om 
waardevolle spullen niet in de auto achter te laten.

Themabijeenkomst 
19 november
Social media 
en gamen bij 
jongeren
Op donderdag 19 november organiseren 
de Centra voor Jeugd en Gezin 
(CJG) Heemstede, Haarlemmerliede 
Spaarnwoude en Bloemendaal in 
samenwerking met de Brijder Jeugd 
Preventie een thema-avond over gamen 
en social media. 

De avond is bedoeld voor ouders met 
kinderen in de leeftijd van 11 tot 16 jaar die 
meer willen weten over het omgaan met 
gamen en social media in de opvoeding. 
Maar ook hoe u als ouder gamen en 
internetgebruik bespreekbaar maakt en hoe u 
grenzen stelt. 

Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op 
vragen als:
- Hoe ga je als ouder om met het online 

gedrag van je kind? 
- Wat doet je kind op internet? Welke games 

worden gespeeld?
- Zijn deze games verslavend? Wat kunnen 

kinderen leren van gamen?
- Hoe kun je als ouder op een effectieve 

manier in gesprek blijven met je kind en 
grenzen stellen?

- Wat doe je als ouder als je kind gepest 
wordt op internet?

Meer weten?
De themabijeenkomst start om 20.00 uur 
(zaal open vanaf 19.30 uur) bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Er zijn 
voor u geen kosten verbonden aan deze 
bijeenkomst. 
Wilt u meer informatie en/of aanmelden, kijk 
op www.cjgheemstede.nl of neem contact 
op met Floor van Blitterswijk via e-mail: 
fvanblitterswijk@heemstede.nl of bel naar 
(023) 5485668.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Melchior Treublaan 2, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 29149, ontvangen 12 oktober 2015
- Laan van Insulinde 38, het bouwen van een erker, 

wabonummer 29156, ontvangen 12 oktober 2015
- Julianalaan 7, het wijzigen van de voorgevel t.b.v. 

het vergroten van de badkamer, wabonummer 
29213

- Wasserij Annalaan 29, het aanbrengen van een 
trapgat, wabonummer 29231, ontvangen 15 
oktober 2015

- M. Vaumontlaan 7, het wijzigen van de zijgevel, 
wabonummer 29244, ontvangen 15 oktober 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Hendrik de Keyserlaan 1A, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 28009, verzonden 
23 oktober 2015

- Binnenweg 155A, het vergroten van het dakterras, 
wabonummer 28422, verzonden 23 oktober 2015

- Herenweg 63, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 28117, verzonden 23 oktober 2015

- Wasserij Annalaan 217, het plaatsen van een 
scootmobielberging, wabonummer 28890, 
verzonden 23 oktober 2015

- Alberdingk Thijmlaan 57, het plaatsen van een 
dakkapel op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
28098, verzonden 23 oktober 2015

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Nieuwe 
regelgeving
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers 
Register Heemstede
Op 15 oktober 2015 heeft de burgemeester het 
Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register 
Heemstede vastgesteld. Dit Aanwijzingsbesluit is 
vanaf 20 oktober 2015 van kracht. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 
de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt bij 
de burgemeester een bezwaarschrift indienen 
ingevolge het bepaalde in de artikelen 8:1, juncto 
7:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een 
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en in 
ieder geval de volgende onderdelen te bevatten:
-  naam en adres indiener;
-  de dagtekening;
-  een omschrijving van het besluit waartegen 
 het bezwaar zich richt;
-  de gronden waarop het bezwaar rust.

Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 (II)
Op 24 september 2015 heeft de raad de 
Maatregelenverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 (II) vastgesteld. Hiermee 
komt de Maatregelenverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 te vervallen.

Re-integratieverordening Participatiewet, 
IOAW, IOAZ Heemstede 2015 (II)
Op 24 september 2015 heeft de raad de Re-
integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ 
Heemstede 2015 (II) vastgesteld. Hiermee komt de 
Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, 
IOAZ Heemstede 2015 te vervallen.

Lees de volledige bekendmakingen in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl.

Vergaderingen
Gemeenteraad 
De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
5 november 2015 om 20.00 uur en voortgezet 
op vrijdag 6 november te 13.00 uur in de 
Burgerzaal van het Raadhuis. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 5 en 6 november 2015
- Vragenuur

Bespreekpunten
- Programmabegroting 2016 en de 

meerjarenbegroting 2017-2019
- Eerste begrotingswijziging 2016
Overige punten
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 5 november 2015
- 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.

Commissie voor bezwaarschriften 
De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 5 november 2015 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen een uitspraak van de 
  urgentiecommissie (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  gehandicaptenparkeerplaats 
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor het 
  verbouwen en uitbreiden van het pand 
  Herenweg 101A naar 24 appartementen 
  (openbaar) 

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de datum 
van de hoorzitting via de website www.heemstede.
nl (vergaderstukken & besluiten) beschikbaar 
zijn. Neem voor meer informatie contact op 
met de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de 
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht 
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via 
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail.

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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