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Heemsteedse ambtenaren ‘aan het plafond’
Heemstede - In de commis-
sie Middelen van 24 oktober 
kwam de personeelforma-
tie aan bod. Heemstede heeft 
een samenwerkingsverband 
met de gemeente Bloemen-
daal. Over en weer kunnen 
ambtenaren voor korte of 
lange tijd aan elkaar wor-

den uitgeleend. Dit onder de 
naam: flexibele schil. Er komt 
steeds meer wetgeving van-
uit Den Haag richting ge-
meenten. Het ene wetje is 
nog niet bekendgemaakt of 
een volgende reeks aan wet-
geving ligt al weer in de ge-
meentelijke brievenbus.

Wat blijkt, de ambtenaren zit-
ten aan hun plafond van het 
werk dat zij nog aankunnen. 
Burgemeester Heeremans 
nam een aanloop op wat gaat 
komen. Al is het volgens haar 
nog niet zo ver, toch moet de 
raad rekening houden met 
een verzoek tot uitbreiding 
van de formatie. Momen-
teel worden er twee HBO-
gediplomeerden tijdelijk in-
gezet om gaten op te vullen. 
Dit is geen structurele oplos-
sing. Als de woorden van me-
vrouw Heeremans op waarde 
worden geschat ligt een uit-
breiding van het aantal amb-
tenaren in het verschiet. Zij 
kondigde een notitie aan, 
bestemd voor de raadsle-
den, om dit bespreekbaar te 
maken. In de notitie zal zij 
de knelpunten aangeven en 

Mooie dag 
voor de 

Heemstede 
Loop

Heemstede – Zondag jl 
stonden tal van sportieve 
Heemstedenaren en spor-
ters uit andere gemeenten 
te popelen voor de Heem-
stede Loop. Het weer was 
prima geschikt voor het 
hardloopevenement. Geen 
vuiltje aan de lucht en een 
aangenaam zonnetje.

Het evenement bracht niet 
alleen veel lopers op de 
been maar ook toeschou-
wers.
En dat is altijd leuk na-
tuurlijk voor de allerklein-
sten die aan de Family Run 
meededen maar ook voor 
de volwassen hardlopers. 
En u weet… hardlopen kun 
je tot op hoge leeftijd vol-
houden.
Loop je fit!

Elders een verslag van Eric 
van Westerloo en foto’s 
van Ton van den Brink. De 
foto’s hiernaast maakte 
Eric van Westerloo bij de 
start van de Family Run.

Aanbieding
Satémenu
met brood of friet

kipsaté of varkenshaas
Voor maar € 8,-

aanbieding okt.indd   1 14-10-2016   21:02:12

PMS black

PMS 382

resultaat in druk van PMS black, is

resultaat in druk van PMS 382, is

pleiten voor een uitbreiding. 
Landelijk gezien heeft Heem-
stede heel weinig ambtena-
ren in dienst. Dit komt mede 
door de bezuinigingen van de 
afgelopen jaren.
Daarin zijn veel extra taken 
op de gemeente afgekomen, 
zoals de wet Werk en Inko-
men, jeugdzorg, vluchtelin-
gen en statushouders. Ook 
de al maar aangescherpte 
wijzigingen in de automati-
sering en de financiële ver-
slaglegging spelen een rol. 
Het delen van gegevens met 
andere partijen alsook de 
druk op de veiligheid van sy-
stemen neem toe. Dit vraagt 
niet alleen om expertise van 
medewerkers maar ook pu-
re mankracht. In de loop van 
2017 zal blijken wat het colle-
ge als een aanvaardbare per-
soneelssterkte ziet.
Eric van Westerloo

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

ke
ur

sl
ag

er
ko

op
je 3 botermalse 

kogel-
biefstukken

7,50
voor



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 6 november
Pinksterkerk: 10u. ds. A. 
Molendijk. Crèche (tot 4 
jaar), Kinder Anders-dienst 
(4-10 jaar), Spiegeltent 
(10-12 jaar) en De Kerk 
Draait Door (12-15 jaar).

www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 6 november, 10.00 
uur Ontmoetingsdienst.

Spreekster mevr. Y. Elbers,
thema: Krachtig Leven.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 6 november, aan-
vang 10u. Voorganger 
mw. Ds. J. van Werkhoven-
Romeijn (Aerdenhout).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 6 november om 10 
uur
Ds. D. Verboom uit Rijns-
burg

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Samenkomsten
elke zondag

om 10.00 uur.

Herenweg 141
Heemstede

U bent welkom.

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 6 november, 10u. 
mw. ds. M.G.K. van Veen, 
(Weesp). Teens  Kindercafé.

www. pk ntrefpun.nl                     

Wereldvermaarde pianiste Marietta Petkova in Oude Kerk:

“De urgentie van het moment: muziek 
maken, delen en tot leven wekken”
Heemstede - Op 12 no-
vember vereert de wereld-
beroemde pianiste Mariet-
ta Petkova de Oude Kerk in 
Heemstede met een bijzon-
der programma van diverse 
preludes. De hoogbegaafde 
pianiste brengt deze maand 
een live album uit van drie 
cd’s met 54  preludes van 
Bach, Scriabin en Chopin.

Marietta Petkova: “Ik neem 
mijn cd’s altijd live op. Alleen 
op deze manier kun je de ur-
gentie van het moment weer-
geven. Het lijkt een beperkte 
keuze, maar in feite heb je op 
deze manier alle keuzes. In 
de opnamestudio kun je na-
tuurlijk eindeloos perfectio-
neren en streven naar het al-
lermooiste resultaat. Maar ie-
dere keer lijkt het dat je dan 
op verlies speelt: dat kun je 
in deze zin altijd nog beter 
doen. Tijdens een live-uitvoe-
ring in de concertzaal bereid 
je geen perfectie voor, maar 
een nieuwheid: iets wat op 
dat moment ontstaat. Daar-
door voelt dit als spelen op 
winst. Muziek maken is mu-
ziek delen en tot leven wek-
ken, in een concertzaal wordt 
dit niet geïsoleerd. Je hebt 
te maken met publiek, om-
geving, akoestiek en ener-
gie. Het publiek is een groot 
energieveld, dat je ieder op-
treden een andere richting 

kunt geven. De mensen in 
de zaal luisteren, dat is mijn 
feedback van hoe ik verder 
ga en mijn stuk uitvoer. Een-
zelfde stuk is daarom iede-
re keer anders: het zijn de 
kracht en de verbinding die 
ter plekke en op dat moment 
ontstaan. De beleving is tel-
kens anders. Daarom heb ik 
ervoor gekozen mijn cd’s live 
op te nemen. In mijn ont-
wikkeling en carrière zijn de 
concerten voor mij juist het 
allerbelangrijkste.
Mijn nieuwe album ‘Prelu-
des’ komt deze maand uit en 
is ook tijdens mijn optreden 
in de Oude Kerk verkrijgbaar. 
Ik was al twee jaar geleden 
aan het toeren met preludes. 
Uiteindelijk is het tot een al-
bum gekomen: in mijn bele-
ving een compleet drieluik 
van componisten met 54 pre-
ludes die ik live heb gespeeld 
en opgenomen in Lausan-
ne. Daar was mijn allerlaatste 
concert van het seizoen. Lau-
sanne betekent voor mij heel 
veel en blijft me inspireren 
omdat ik daar de allermooi-
ste opnamen heb gemaakt 
en de allermooiste concer-
ten heb gegeven. Een van 
de componisten waar ik een 
band mee heb is bijvoorbeeld 
Rachmaninov. Ik onthoud me 
gewoonlijk van categorise-
ring van componisten, maar 
met zijn muziek voel ik een 

soort verwantschap. Niet zo-
zeer vanwege mijn Slavi-
sche afkomst als Bulgaar-
se, maar zijn muziek laat mij 
compleet zijn. Rachmaninov 
was niet toegankelijk en ge-
sloten voor de buitenwereld, 
maar had een rijk innerlijk le-
ven: een gevoelsmens. Zijn 
briefwisseling met de Ar-
meense dichteres Marietta 
Shaginyan, was heel inspire-
rend voor me. Die band tus-
sen hem en haar, daar put ik 
veel informatie uit, die geef ik 
weer in de uitvoering van zijn 
muziek. Ook de schaduwzij-
de, de minder toegankelijke 
kanten van Rachmaninov zijn 
persoonlijkheid. Die wist Ma-
rietta Shaginyan juist bij hem 
te ontrafelen. 
In de Oude Kerk speel ik een 
solo recital programma van 
Bach (Sechs kleine Prälu-
dien BWV 933-938), Chopin 

(24 Preludes, Opus 28) en 
Rachmaninov (Preludes van 
Opus 23 en 32).  Daarnaast 
speel ik nog wat van Alexan-
der Scriabin, hier heb ik spe-
cifiek voor gekozen. Voor zo-
wel Rachmaninov en Scriabin 
was Chopin een leermeester, 
dus dat sluit goed aan op het 
programma”, aldus Marietta 
Petkova.

Aanvang: 20.15 uur. Kaarten 
à 21 euro via:
www.podiaheemstede.nl. 
Meer informatie op:
www.kickstarter.com.
Bart Jonker

Sint Maarten lampion maken
Heemstede - Bij de Knutselclub maken kinderen voor Sint 
Maarten op 9 november een superleuke lampion. 
De club duurt van 13.30 tot 15.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Kosten: 5,- euro.
Kinderen aanmelden op: 023-548 38 28.





IN MEMORIAM
Vic Klep (86) overleden

Heemstede – Op 26 oktober overleed in 
de Heemhaven op 86-jarige leeftijd de heer 
V.C.Klep, een (bijna) levenslange Heemste-
denaar die vanuit zijn actieve jaren nog bij 
velen bekend zal zijn Hij was de achter-
kleinzoon van Frans Klep, oprichter in 1856 
van de destijds bekende ijzergieterij en fa-
briek van keukenapparatuur Etna in Breda. 
Zijn grootvader  maakte in 1902 van de fir-
ma een naamloze vennootschap en zijn va-
der, ook Victor Klep geheten, werd in 1923 
de leiding van het toenmalige filiaal van Etna 
in Amsterdam toevertrouwd, waarna die zich 
eind jaren 30 in Heemstede vestigde, eerst 
aan de Bronsteeweg vervolgens in de Cesar 
Francklaan.  De zoon Victor was 5  oktober 
1930 in Amsterdam geboren.  Hij werkte bij 
de Nederlandse Middenstands Bank, eerst 
bij bouwzaken vervolgens bij veiligheidsza-
ken, in welke functie hij als communicatie-
expert  tevens eindredacteur was van het 
‘Incidenten bulletin’.  In 1991 is hem tijdens 
het 24ste U.S. Industrial Film en Video Festi-
val in Chicago uit 1483 ingezonden produc-
ties uit 37 landen een ‘Silver Screen Award’ 
toegekend vanwege zijn videoproductie ‘Ze-
ker Weten’ van de NMB Postbank Groep. In 
genoemd jaar maakte Vic Klep gebruik van 
de regeling vervroegd uittreden en kreeg hij 
de tijd zich met andere werkzaamheden  be-
zig te houden.  Als journalist werkte hij voor 
o.a. lokale kranten. In 1991 liep hij langs alle 
straten en huizen in Heemstede en inventari-
seerde toen de eerste stenen, gedenkstenen, 
namen van huizen, waterpompen, zonnewij-
zers en andere kleine monumenten. Dat leid-
de in 1991 tot een historische uitgave: ‘Wat 
ons is nagelaten; kleine en verborgen monu-
menten in Heemstede en Bennebroek’. 

Tweede Wereldoorlog
De oorlogsjaren die hijzelf bewust mee-
maakte heeft sindsdien zijn historische inte-
resse gehouden. In de jaren 1990-1995 nam 
hij het volledig goed bewaarde politiearchief 
van Heemstede  door en vervaardigde daar-
van enkele inventarissen. Voor de school-
jeugd publiceerde hij een ‘Kroniek van 60 
maanden bezetting in Heemstede’, welke uit-
gave 2 herdrukken beleefde. Voorts vertelde 
hij in de hogere groepen van Heemsteedse 
basisscholen over de oorlogstijd mede naar 
aanleiding van de jaarlijkse adoptie van het 
Vrijheidsbeeld. Van zijn hand zijn ook publi-
caties over o.a. ‘Noodlanding bij Stavoren’ en 
‘Halifax NA 347neergeschoten boven Zand-
voort’(met een gedenksteen in de Waterlei-
dingduinen). 

De Biggenvangers
Vic Klep was jarenlang actief  binnen ‘De Big-

genvangers, enkele jaren mede als bestuurs-
lid,  en het is geen wonder dat hij in 2 delen 
de geschiedenis van deze plaatselijke carna-
valsvereniging vastlegde van 1973 tot 1988.
Hij schreef verder over de ‘Heemsteedsche 
Radiodistributie, waarbij A.A.van Amerongen 
in 1929 een pioniersfunctie vervulde  en over 
zorgcentrum  ‘Het Overbos’, 140 jaar Charitas 
en Ouderenzorg in Heemstede’. 

Fotograaf en mede-initiatiefnemer
dorpspomp
Ook op andere terreinen was Vic Klep ac-
tief en laat hij iets na. Zo maakte hij talrij-
ke foto’s van Heemsteedse monumenten 
die in het archief van de Historische Vereni-
ging Heemstede Bennebroek zijn opgeno-
men. Verder was hij  actief betrokken bij de 
plaatsing van een in 1988 gebouwde dorps-
pomp in de Raadhuisstraat op de plek waar 
van 1898 tot 1919 een nortonpomp de om-
wonenden drinkbaar water  verschafte.
Gemakkelijk was hij niet altijd in de omgang 
met anderen,   Destijds woonachtig aan het 
Valkenburgerplein maakte hij zich druk over 
het harde en vele gelui van de kerkklokken 
en andere voorbeelden van zijn eigenzinnig-
heid laat ik hier buiten beschouwing. 

Een vergeten oorlogsslachtoffer:
Henk Griese
De laatste keer dat ik Vic Klep ontmoette 
was slechts enkele weken geleden in gezel-
schap van  mevrouw Laura Corduwener uit 
Lingen (in Duitsland). Haar oom Johan Hen-
drik (Henk) Griese is op Kerstavond 1943 op  
29-jarige leeftijd in restaurant  Boekenrode 
doodgeschoten. Dat zou per ongeluk zijn ge-
beurd toen twee politieagenten hem wilden 
arresteren en hij zich hiertegen hevig ver-
zette, waarna een politieman het dodelijke 
schot loste. Dat  ‘noodlottig ongeval’ moest  
toen van de autoriteiten  buiten de pers blij-
ven. Na de Bevrijding is binnen de familie-
kring door de ouders nooit met een woord 
over het gebeuren op 25 december 1943 ge-
sproken, maar aangenomen wordt dat zij het 
drama van het verlies van hun zoon niet echt 
te boven zijn gekomen.  
Dankzij de heer Klep die evenals de familie 
Griese in die periode in de Cesar Francklaan 
woonde  was het voor genoemde dame Cor-
duwener een genoegdoening dat zij via hem 
nog heeft kunnen vernemen wat de reden 
van het vroegtijdig overlijden van haar oom 
zou zijn geweest. 
Als zijn laatste wens, anderen te vrijwaren 
van een tijdrovende plichtpleging, vindt de 
uitvaart van de heer Vic Klep enkel binnen de 
familie plaats.
Hans Krol

Herfstproeverij op Jan van Goyenstraat: 
leerzaam en lekker
Heemstede – Een herfst-
zonnetje in de rug is wel zo 
lekker bij het proeven van 
paddenstoelensoep bij Lucas 
Primeurs. Zaterdag werd het 
gezellig druk bij de kraam-
pjes van de lekkerwinkels in 
de Jan van Goyenstraat. Kie-

zen uit herfstoogst zó uit het 
bos. Vooral de cantharel-
len deden het goed, er wer-
den zelfs bij elkaar zes truf-
fels verkocht, die kosten toch 
800 euro de kilo! Verse vij-
gen in port gekookt, heer-
lijk bij wildgerechten. Nieuw 
is de truffelspray bij pasta of 
risotto. Of de nieuwe basili-
cumspray bij pasta en sala-
des. Wim Kuijk weet waar je 
het wild moet zoeken, in de 
Kroondomeinen op de Velu-
we. Niet uit de waterleiding-
duinen waar het wild weinig 
voedsel vindt en nog eens 
moet delen met teveel dieren. 
Op de Veluwe vinden hert en 
wild zwijn nog meer dan ge-
noeg te eten. Kruiden, bes-
sen en dat zie je direct aan 
de beesten. Hazen haalt hij 
uit de Beemster. Er viel za-
terdag veel te proeven bij die 
Keurslager. Buurman Bak-
ker Van Vessem liet je proe-
ven van de uienkruier, herfst-
brood met ui en kaas. Spelt 

speculaas in staven, brok-
ken en taartjes geven aan 
dat het ernst is met de herfst. 
Le Grand Cru liet twee wijnen 
proeven die passen bij al dat 
herfstige lekkers. Een Domai-
ne Guinand Vieilles Vignes 
van 2013 uit de Languedoc in 
Zuid Frankrijk. Geen opsmuk 
aan gestoofde fruitaroma`s, 
maar de primaire tonen van 
vruchten als bramen, zwarte 
bessen en specerijen. Per fles 
voor 9,70 euro. Bij kip bereid 
uit de tajine, bij chili con car-
ne, koud vlees, goulash, pa-
ella, een steak of stoofpot-
je past een Spaanse Sabi-
na Tempranillo, de naam Sa-
bina staat voor de jenever-
besboom die veel in Navarra 
voorkomt. Veel cassisfruit en 
een uitstekende prijs-kwa-
liteit- verhouding voor 5,95 
euro. Goed eten komt van die 
altijd actieve Jan van Goyen-
straat, waar het goede leven 
je tegemoet komt.
Ton van den Brink

Kleutergym
Heemstede - In de periode 
van 2 tot 6 jaar vindt bij kin-
deren de grootste ontwikke-
ling van de motoriek plaats. 
Een juiste periode om te zor-
gen dat het verantwoord ge-
beurt. Onder leiding van be-
voegde leerkrachten is er bij 
HBC Gymnastics in Heem-
stede een speciaal lesuur 

op het programma gezet. Op 
zaterdagmorgen komen de  
kleuters bij elkaar om de eer-
ste behoefte tot bewegen te 
leren. De bedoeling is dat de 
kleuters zonder ouders be-
wegen.

Het lesuur vindt plaats op za-
terdag 9.00 tot 10.00 uur in 
de Valkenburgschool, ingang 
Cruquiusweg 42 Heemstede.
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“Bijzonder is dat het bedrijf 
altijd in de familie is gebleven”
Heemstede - Als je met je 
bedrijf in 225 jaar meerdere 
malen getroffen wordt door 
brand en je krijgt de kans om 
je nieuw te vestigen naast de 
brandweer? Burgemeester 
Marianne Heeremans schreef 
dit in haar voorwoord in het 
jubileumboek dat zij woens-
dag 26 oktober ontving van 
Robert van Houten, de zeven-
de generatie Van Houtens. 
De geschiedenis van wasserij 
Newasco Van Houten weer-
spiegelt de geschiedenis van 
Heemstede, over de ooit flo-
rerende blekerij-industrie van 
Kennemerland, maar geeft 
tevens een boeiende kijk ach-
ter de schermen van dit voor-
uitstrevende familiebedrijf. 
De broers Robert en Paul van 
Houten, die samen de direc-
tie vormen, namen het initia-
tief voor het boek. “Bijzonder 
is dat het bedrijf altijd in de 
familie is gebleven. Dit boek 
is het verhaal over Heem-
stede, waar onze voorvade-
ren in 1791 een ‘Kleerbleeke-
rij’ aankochten. Maar ook het 
verhaal van alle werknemers 
van toen en nu, en ons pre-
dicaat van hofleverancier dat 
wij sinds 1958 mogen voe-
ren.” Helemaal terecht, want 
sinds 1841 verzorgde van 
Houten het mangelgoed voor 
het Paleis op de Dam in Am-
sterdam.

Ondernemen, innoveren
en overleven
Kleerblekerij Van Houten 
werd door de familie aange-
kocht in 1791 en is 225 jaar 
later het laatst overgeble-
ven textielverzorgingsbedrijf 
in Heemstede, maar ook in 
de hele regio. Het bedrijf is 
daarmee een stukje leven-
de historie. Dat neemt niet 
weg dat Newasco Van Hou-
ten anno 2016 een voor-
uitstrevend bedrijf is met 
ruimschoots aandacht voor 
mens en milieu. Het bedrijf 
maakt bijvoorbeeld gebruik 

Heemstede - Het aantal soorten paddenstoelen of 
zwammen dat bestaat is enorm. Deze variant, gespot aan 
de rand van wandelbos Groenendaal is bijzonder om te 
zien. Het is een kleine paddenstoel maar de details zijn 
een close-up waard. De benaming is plooirokje ‘Paraso-
la-Plicatilis. Het is een inktzwam.
Japans parasolletje word hij ook wel genoemd. Het hoed-
je is rondom geplooid en van dit type inktzwam zijn wel 
100 soorten. Ze komen voor in graslanden en akkers ook 
langs wegen en zijn ongeveer 3 cm doorsnee. 

Foto: Marenka Groenhuijzen

Bijzondere paddenstoel 

van uitgekiende wasproces-
sen, warmte-terugwin units 
en automatische doseringen 
van milieuvriendelijke was-
middelen. De wasserij heeft 
als doel om tussen 2005 en 
2030 een energie-efficiency-
verbetering te realiseren van 
50 procent. “Wassen bij ons 
is wel driemaal duurzamer 
dan wassen thuis”, aldus Ro-
bert van Houten. Het bedrijf 
gaat zich nu, na een succes-
volle proefperiode, richten op 
de particuliere markt. Waar 
ze ooit, 225 jaar geleden mee 
begonnen. De was de deur 
uit is weer actueel geworden, 
nadat de overheid bepaal-
de dat ouderen langer thuis 
blijven wonen. In dit nieuwe 
concept, dat bijvoorbeeld ook 
geschikt is voor jong profes-
sionals, werkt Newasco met 
track and trace technologie-
en, waarmee het wasgoed 
kan worden gevolgd. Newas-
co voor Thuis, zoals de nieu-
we dienst heet, verzorgt te-
gen een aantrekkelijke vaste 
prijs het wasgoed voor par-
ticulieren in de regio. Simpel 
met een wasbare chip in uw 
kleding of wasgoed en daar-
mee altijd herkenbaar. Geen 
naametiketjes meer of een 
barcode, maar de chip. In het 
boek horen we ook van me-
dewerkers die meer dan 25 
jaar in dienst zijn hoe het er 
toe gaat in het bedrijf. Mooie 
verhalen!
Alle zestig medewerkers ge-
noten woensdag bij de uit-
gave van dit bijzonde-
re boek van de lunch in het 
bedrijf zelf, waar in de ver-
halen met vroegere directie 
en medewerkers het woord 
‘familie’ veel voorkwam. Voor-
al dat gevoel hè! Het boek 
met veel foto’s is verkrijgbaar 
bij Boekhandel Blokker.
Ton van den Brink

‘Geen valse verwachtingen 
voor bedrag burgerinitiatief’
Heemstede - Tijdens een 
extra vergadering van de 
commissie Middelen op 24 
oktober gebeurde er iets op-
merkelijks.Voor burgerini-
tiatieven is een bedrag van 
25.000 euro in de begroting 
opgenomen. Het geld is be-
doeld om, waar nodig, in-
woners te ondersteunen als 
zij een idee willen uitwerken 
of samen iets willen ontwik-
kelen in het belang van hun 
buurt of gemeentebreed. 
Zoiets als het Havenlab waar 
bewoners actief meeden-
ken en praten over de in-
vulling van het havengebied. 
Zij kunnen bij de gemeen-
te aankloppen om eventu-
eel een (vergader-) ruim-
te te huren, het co-financie-
ren van speeltoestellen of het 
aanschaffen van materialen. 
Burgemeester Heeremans, 
die dit in haar portefeuille 
heeft, ging in op vragen van 
de commissieleden. De com-
missie wilde namelijk we-
ten waarom hier niet breed 

ruchtbaarheid aan wordt ge-
geven. “Dat is nu juist niet 
de bedoeling”, volgens me-
vrouw Heeremans. Het col-
lege wil hier geen reclame 
voor maken om een toeloop 
van aanvragers voor te zijn of 
valse verwachtingen te wek-
ken. Het is ook geen subsi-
die maar een bijdrage die no-
dig is als een burgerinitia-
tief niet verder kan wegens 
uiteenlopende beperkingen. 
Het bedrag staat wel in de 
begroting omdat het college 
snel wil kunnen handelen als 
er een verzoek binnenkomt. 
Eerst de raad raadplegen met 
nota’s en discussies zou de 
burgers veel te lang op een 
antwoord laten wachten. Dat 
is dan niet bevorderlijk voor 
het proces.
“Als de pers er melding van 
wil maken vind ik dat prima, 
maar het college treedt hier-
mee niet actief naar buiten”, 
besloot zij haar antwoord op 
de vragen. 
Eric van Westerloo

Kosteloze workshop sieraad maken
Kijkje in atelier 

Goudsmederij Van Dieren
Heemstede – Op zaterdag 5 november is er een lande-
lijke dag van ‘Beleef het sieraad’. Uit Heemstede neemt 
Goudsmederij Van Dieren deel aan deze dag. 
U kunt een kijkje nemen in het atelier en eventueel deel-
nemen aan een korte workshop. 
Voor deze workshop kunt u zich aanmelden bij Gouds-
mederij Van Dieren via gouds.vandieren@zonnet.nl of 
023-5290707 of 06-81449349. 
Door te zagen, vijlen en solderen wordt een klein sieraad 
gemaakt. Deelname is gratis. Het adres is Maaslaan 5 
Heemstede. Zie ook: www.beleefhetsieraad.nl.

VEW verlies iets te veel
de afgelopen weken

Heemstede - Afgelopen zaterdag verloor voetbalclub 
VEW in de competitie terecht van een sterker Zand-
voort (0-5). Twee weken eerder ging VEW in de compe-
titie ook al onderuit tegen Arsenal. Tussen deze wedstrij-
den in speelde VEW ook tegen AFC voor de beker en te-
gen buurman RCH voor de Haarlems Dagblad cup. Ook 
tegen deze twee tegenstanders wist de ploeg van  trainer 
Markus niet te winnen. Hopelijk kan VEW, de verder 
positieve start van het seizoen, vervolg geven in de uit-
wedstrijd tegen UNO uit Hoofddorp. 

Aankomende vrijdagavond: ALV VEW
Vanuit het vlaggenschip van de vereniging is dus even 
geen goed nieuws te melden. De hoop is dat het goe-
de nieuws nu van een andere kant komt. Aanstaande 
vrijdagavond is in het clubhuis aan de sportparklaan 
de algemene ledenvergadering. Ieder, zowel leden als 
andere geïnteresseerden zijn welkom om 20.00 uur.
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Laura, onbereikbare beminde in Oude Kerk
Heemstede – Je leven lang 
verliefd blijven op een onbe-
reikbare liefde. Dichter Pe-
trarca (1303-1374) zocht en 
droomde in de middeleeu-
wen over Laura, een vrouw 
die hij op Goede Vrijdag in 
een kerk in Avignon zag. De 
dichter beschrijft in sonnet-
ten wat hem overkomt, wat 
hem bezielt, verblindt, mar-
telt, verlangt, laat klagen en 
dwalen, hem laat gloeien in 
de winter en rillen in de zo-
mer. Als hij hoort dat Lau-
ra aan de pest is overleden, 
schrijft hij sonnet 267 en 
wijdt hij nog vele prachtige 
gedichten aan zijn gestorven 
geliefde. Zaterdagavond gaf 
de Stichting Muziekprojecten 
Pablo Neruda een uitvoering 
van de sonnetten van Laura. 
Cees Thissen, muziekpeda-
goog, componist, dirigent en 
artistiek leider van de stich-
ting, vond die sonnetten in 
een boekje hoog op de plank 
van boekhandel Blokker en 
ging ermee aan de slag. Hij 
selecteerde 13 uit 300 son-
netten en liet de tekst onver-
sneden in het oud-Italiaans, 
componeerde er muziek op 
voor een projectkoor. De or-
ganisatie Pablo Neruda start-
te een jaar geleden, Cees be-
gon met 45 koorleden die in 
juli afscheid moesten nemen 
van Paula van Zanten. De 

koorleden studeerden op de 
moeilijke teksten in, leerden 
constant op te letten op hun 
partituren, velen lukten het 
zelfs om hele sonnetten uit 
het hoofd te zingen. Wat een 
passie! Heel bijzonder was 
de begeleiding door een ka-
merorkest waar een harp nu 
eens de leiding leek te heb-
ben. Klanken uit het verle-
den. Meestal speelt de harp 
een kleinere rol, hier was de 
harp bijna constant te horen 
met de klassieke trompet, vi-
olen en de fagot. Alsof ze mu-
ziek speelden die eeuwen in 
de kast had gelegen, zo werd 
er een sfeer geschapen die je 
in die Oude Kerk eeuwen te-

rugwierp. Mede door de kle-
ding van het koor in klassiek 
bordeauxrood, maar ieder 
weer met een eigen invulling, 
waarmee ze het volk prach-
tig verbeeldden. Ed Hooge-
veen vertelde tussen de son-
netten door hoe het verhaal 
van Laura verliep. De dan-
sers Francisca Rijken en Job 
Cornelissen vertolkten tussen 
verschillende scenes op ex-
pressieve wijze de gemoeds-
toestanden en gevoelens van 
de geliefden.
Een uitvoering waar alle vrij-
willigers van de Stichting 
Pablo Neruda trots op mo-
gen zijn.
Ton van den Brink

Loge ‘Vicit Vim Virtus’ houdt 
avond voor belangstellenden
Regio - Op woensdag 16 november houdt de oudste 
Haarlemse Vrijmetselaarsloge (228 jaar) de loge Vicit Vim 
Virtus een avond voor  belangstellenden. De deuren van 
de Ripperdastraat 13 gaan hiertoe open om 20.00 uur. 
Belangstellenden (alleen mannen) zijn welkom om ken-
nis te maken. Thema van deze avond is: Vrijmetselarij: een 
verrassend actuele kijk op persoonlijke ontwikkeling. 
Het gebeurt zelden dat de vrijmetselaren u welkom he-
ten om te laten zien wat zij doen. Al sinds het begin en-
kele eeuwen geleden doen er over de vrijmetselarij de 
meest wilde verhalen de ronde. Toch is het geen geheim 
genootschap met vreemde rituelen. Maar hoe zit het dan 
wel? Wat doen vrijmetselaren eigenlijk? En hoe is het om 
zelf vrijmetselaar te zijn? Op deze en andere vragen kunt 
u nu antwoord krijgen.

Al sinds 1788 is loge Vicit Vim Virtus een ontmoetings-
plaats voor mannen met uiteenlopende achtergronden, 
levensbeschouwingen en inzichten. Ze willen zichzelf 
verbeteren, om zo aan een betere wereld te werken. De 
gezamenlijke arbeid met symbolen en rituelen leidt tot 
beleving van verbondenheid. Vrijmetselarij is geen gods-
dienst, maar vrijmetselaren geloven wel in een hoger be-
ginsel dat ieder lid zelf inhoud kan geven. Ook wat een 
mens en de wereld beter maakt, schrijft de vrijmetselarij 
niet voor. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. Zoals 
ook het steunen van goede doelen, wat daarom stilzwij-
gend geschiedt. Eenvoudig gezegd is het motto van de 
Vrijmetselarij: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Wilt u zich aanmelden op info.loge024@vrijmetselarij.nl of 
telefonisch: 06-53672151.

Paul Brantjes presenteert
nieuwe wijnen in de Hartekamp
Heemstede – Gezellige 
drukte zondagmiddag in de 
Hartekamp. Een landgoed 
wat leek terug te komen op 
een van de etiketten van een 
nieuwe wijn in het assorti-
ment van wijnkoperij Paul 
Brantjes maar net even wat 
anders. Een afbeelding van  
het jachtslot van Chever-
ny een klein idyllisch plaats-
je aan de Loire, de inspiratie-
bron ooit van Hergé, de God-
father van de strip Kuifje. Paul 
bezocht deze wijngaard van 
Pascal Bellier en het jacht-
slot een aantal jaren geleden. 
Na dat bezoekje  was zijn ak-
tetas uit zijn auto ontvreemd, 
misschien een zaak voor Jan-
sen en Jansen. De kennis en 
smaak van de Cheverny was 
niet weg, Paul vertelt er bij-
na lyrisch over de geuren van 
groene appel, zwarte bes-
sen in bloei, vers gemaaid 
gras en een vleugje ananas. 
De smaak is licht en fris met 
zachte zuren, opnieuw groe-
ne appel, limoen en groene 
kruiden. Je kan hem serve-
ren bij schaal- en schelpdie-
ren, lichte voorgerechten, ge-
stoofde of gebakken kabel-
jauw of scholvis, lichte kip-
gerechten, gegrilde groenten 
(asperges!) en zachte kazen. 

Olijfolie
Het was uiterst interes-
sant de wijnen maar ook de 
olijfolie van Vina Oliva die 
een geweldige prijs-kwali-
teit hebben. Het gebied dat 
ligt ter hoogte van Lissabon, 
maar net over de grens van 
Spanje, staat bekend om ui-
termate goede kwaliteit olijf-

olie maar ook wijn en natuur-
lijk de Pata Negra. Afgelo-
pen voorjaar heeft Paul de-
ze kunnen proeven in het 
beste restaurant van Almen-
dralejo. Vorige maand heeft 
Paul tezamen met de wijn en 
de olijfolie een exact dezelf-
de Pata Negra van de aller-
beste kwaliteit laten meeko-
men, deze Pata Negra prijkt 
nu bij Restaurant Bon Vi-
vant in Bennebroek die hem 
aan tafel per ration afsnij-
den. Naast deze heerlijke 
feestelijkheden was de nieu-
we Botmanskop van Delaire 
uit Zuid-Afrika ook een ge-
weldig succes, een krachtige 
maar fluweelzachte wijn met 
klassieke aroma’s van donker 
bessenfruit, kruiden en cas-
sis. Tannines zijn mooi rond 
en de afdronk is intens aan-
houdend. Te serveren bij ge-
grild vlees, diverse Mediter-
rane gerechten en harde ka-
zen. Botmaskop is een ver-
bastering van Bootmanskop, 
het uitkijkpunt vanwaar de 
lokale boeren werden geat-
tendeerd op binnenvaren-
de schepen en dus handels-
mogelijkheden voor hun ver-
sproducten. De verhalen van 
Paul zijn nog niet op maar er 
zijn gasten die graag advie-
zen van de vinoloog willen 
hebben om vast hun keuzes 
te maken voor de feestdagen. 
Cateraar Edwin van Wierin-
gen springt bij met de lekker-
ste hapjes die bij vele wijnen 
passen. Edwin en Paul vullen 
elkaar prachtig aan. De wijn-
winkel vindt u op:
www.brantjeswijn.nl.
Ton van den Brink 

Paul en Irma Brantjes.

Virtuele 
wandeling

de 
Nachtwacht

Heemstede - Op donder-
dag 10 november houdt 
Jacques Hendrikx in De 
Luifel een lezing over de 
Nachtwacht van Rem-
brandt.
Dit in de vorm van een 
virtuele wandeling door 
Amsterdam.

De Nachtwacht-wande-
ling en -lezing vertelt het 
levensverhaal, de biogra-
fie van De Nachtwacht, 
het 373 jaar oude schilde-
rij van Rembrandt.

Belangstellenden zijn wel-
kom om 20.00 uur, Heren-
weg 99 in Heemstede.

Toegang tot de lezing be-
draagt 10 euro.
Plaatsje reserveren?
Bel dan 023-5483828 of 
mail naar:
info@wijheemstede.nl   
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Programma NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - Met een ge-
weldig jubileumfeest van 
NVVH-Vrouwennetwerk op 
22 oktober in het Van der 
Valk Hotel met o.a. Renate 
Dorrestein en Annegreet van 
Bergen, werd daar ook een 
jubileumcheque overhandigd 
aan het Inloophuis Zuid Ken-
nemerland in Santpoort.
De eerstvolgende bijeen-
komst is donderdag 3 no-
vember, dan stat een lezing 
op het programma door Joy-
ce Wouters over vrouwelijke 
couturiers zoals Coco Cha-
nel.
Aanvang is 14.00 uur in 
‘De Poort’, het EHBO-ge-

bouw aan de Herenweg 88a, 
Heemstede.
Gratis toegang voor leden en 
niet-leden betalen 2,50. Op 
dinsdag 8 november gaat de 
wandelclub naar ‘De Horsten’ 
nabij Den Haag, tevens mu-
seumbezoek ‘Escher in het 
Paleis’, het voormalig win-
terpaleis van Koningin-moe-
der Emma in Den Haag. Op 
woensdag 9 november fietst 
de fietsclub de Manpads-
route, ongeveer 25 km; op 
donderdag 10 november is 
er een rondleiding De Neder-
landse Bank in Amsterdam.
Info: 023-5477486 en
www.nvvh.nl.

Week van de Pleegzorg
“Een fijne plek geeft rust”
Heemstede –  In de Week 
van de Pleegzorg, van 29 ok-
tober t/m 6 november, is de 
aandacht gericht op het be-
lang van pleegzorg en de be-
hoefte aan pleegouders in 
Nederland. Want er is nog 
steeds een tekort aan pleeg-
ouders. De pleegzorgaanbie-
ders willen eventuele ondui-
delijkheden wegnemen, want 
pleegouders zijn volgens 
hen ‘supergewone mensen’ 
en soms dichterbij dan ver-
wacht. De Heemsteedse Wie-
be Veenings zorgt sinds 2 
jaar permanent voor klein-
zoon Justin (14). Ze zijn het 
er over eens: er is eindelijk 
rust, niet alleen voor henzelf, 
maar voor alle betrokkenen.                                                                                                         
Dat het een mannenhuis-
houding is in de flat van opa 
Wiebe valt direct af te lezen 
aan de uitgestrekte spoor-
baan met bijbehorende TGV 
en de prominent aanwezige 
spelcomputer. Wat ook gauw 
duidelijk wordt is dat er een 
liefdevolle klik is tussen Wie-
be en Justin. Toch betreft het 
hier geen gewone opa-klein-
kindsituatie, want Wiebe is 
de pleegouder van Justin. 
Toen het thuis niet meer bo-
terde tussen moeder en zoon 
werd met bemiddeling van 
Jeugdzorg gezocht naar een 
oplossing buiten het ouder-
lijk huis. Justin is daar open 
over en vertelt dat de span-
ning in huis zodanig hoog 
was opgelopen dat hij er psy-
chische klachten van kreeg. 
“Er was een tijd dat ik liever 
op school bleef hangen dan 
dat ik meteen naar huis ging. 
Met het voorstel om bij opa 
Wiebe te wonen stemde hij 
gelijk in: “Ik was altijd al op 
mijn gemak hier bij opa. Dat 
is een gevoel, zo omschrijf ik 
het maar. Op mijn veertien-
de was ik al negen keer ver-
huisd, dus om nu een vaste 
plek te hebben vind ik super.”
Voor Wiebe Veenings (64) 
veranderde er ook heel wat. 

De opvoeding en verzorging 
van een kind was voor hem 
in feite een nieuwe ervaring, 
stelt hij. “Met mijn eigen kin-
deren heb ik die ervaring 
voor een deel  gemist vanwe-
ge een echtscheiding en per-
soonlijke problemen.” Sinds 
de ondersteuning bij Kenter 
Jeugdhulp ligt, gaat het naar 
ieders tevredenheid. Vooral 
de begeleiding van de vaste 
contactpersoon geeft hen de 
nodige structuur. Voor lastige 
en complexe opvoedkwesties 
kunnen ze bovendien een 
beroep doen op extra hulp-
middelen. Wiebe: “Ik heb een 
cursus seksualiteit gevolgd, 
heel leerzaam voor een op-
voeder met een puber in huis. 
Ook zit ik bij een praatgroep 
speciaal voor grootouders 
met een pleegkleinkind.” 
En verder gaat het zoals bij 
zoveel gewone gezinnen met 
de huishoudelijke  karwei-
tjes die gedaan moeten wor-
den. Dat Wiebe kok is van be-
roep maakt dat de dagelijkse 
maaltijd geen enkel probleem 
vormt. “Opa maakt van alles 
klaar, vaak gezonde dingen 
en ook kan hij lekker Indisch 
koken.” Op het Montessori 
College heeft Justin het naar 
zijn zin. “Toen ik aan mijn 
vrienden uitlegde hoe het 
vroeger ging en waarom ik bij 
mijn opa woon, begrepen zij 
het wel. Het gaat nu goed op 
school. Dat moet ook, want 
ik wil later heel graag trein- 
machinist worden.”
De grootste winst van de 
woonsituatie is de rust die 
is gecreëerd, volgens Wie-
be. “Onrust leidt vaak tot ru-
zie en dat ligt achter ons. Het 
contact tussen alle partijen is 
inmiddels goed, want Justin 
komt geregeld over de vloer 
bij zijn moeder, grootouders, 
broer en zijn eigen vader. We 
kunnen allemaal door één 
deur, met de een lukt het wat 
makkelijker dan met de an-
der, maar zo gaat het in het 

Opa Wiebe en kleinzoon Justin.

hele leven, vind ik. Het is een 
beetje geven en een beetje 
nemen.”

Justin heeft nog een tip voor 
toekomstige pleegouders: 
“Hoe goed het ook gaat, het 
is toch fijn om een vertrou-
wenspersoon te hebben waar 
je je verhaal aan kwijt kan, 
want die is neutraal en kan je 
helpen om alles op een rijtje 
te zetten en dat lucht op.”
Informatie over pleegouder-
schap: www.pleegzorg.nl.
Mirjam Goossens

‘A night at 
the Oscars’

Heemstede - Het is heer-
lijk om weg te dromen bij 
een mooie film of serie. 
Vanuit een luie stoel ben je 
even iemand anders en er-
gens anders. Soms krijgt de 
filmmuziek een eigen Os-
car. Op 6 november kun je 
muzikaal wegdromen bij dit 
prachtige concert van ‘Har-
monie de Spaarnebazuin’ 
uit Haarlem. De bekroon-
de hoogtepunten van de 
afgelopen jaren op filmge-
bied komen muzikaal voor-
bij. In een mooie compac-
te voorstelling met beeld en 
theater die geschikt is voor 
jong en oud. Droom even 
mee alsof je een leeuw in 
Afrika bent, of een dappe-
re soldaat, een Frozen prin-
ses of James Bond. En hou 
je van muziek en muziek 
maken? Wie weet krijg je 
zin om daarna zelf ook mee 
te doen? Locatie: Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Toegang: 10,- 
en 6,- voor kinderen tot 12 
jaar en 65+. Zaal open van-
af 14 uur, het concert start 
om 14.30 uur.

Huisconcert met tenor
Jean-Leon Klostermann

Heemstede - De Vereniging van het Lied(VvhL) re-
gio Haarlem organiseert zondag 6 november een huis-
concert met de tenor Jean-Leon Klostermann. Hij wordt 
op de vleugel begeleid door Reinild Mees. De uitvoering 
vindt plaats bij de familie Brockmeier, Van Merlenlaan 29 
te Heemstede. Jean-Léon Klostermann brengt de liede-
rencyclus Schwanengesang van Frans Schubert. Bezoe-
kers zijn vanaf 14.30 uur welkom op de Van Merlenlaan.  
De uitvoering begint om 15.00 uur. De toegangsprijs voor 
niet-leden bedraagt 17,50.

Joyce Roodnat.

Lezing Joyce Roodnat
Werk van illustratrice nog altijd springlevend
Heemstede - Donderdag 10 
november geeft Joyce Rood-
nat bij boekhandel Blokker 
op de Binnenweg 138 een le-
zing over haar boek ‘Volgens 
Fiep’, een boek met teksten 
bij de tekeningen van Fiep 
Westendorp. Joyce Roodnat: 
“Fiep illustreerde teksten. 
Ik koos voor de omgekeer-
de route. Bij haar prachtige 
tekeningen schreef ik klei-
ne verhalen, wat frivoliteiten, 
en een stuk of wat serieuze 
gedachtes. Waanzin is wijs-
heid, dat is de les van Fiep 
Westendorp. En die les wil ik 
graag doorgeven. Het werk 
van Fiep Westendorp is nog 

altijd springlevend. Haar te-
keningen hebben al vele ge-
neraties een bijzondere plek 
in de harten van jong en oud. 

Voor Volgens Fiep liet Joyce 
Roodnat zich inspireren door 
de veelzijdigheid van het 
werk van Fiep Westendorp. 
Roodnat schreef bij honderd 
illustraties van Westendorp 
wijsheden, levenslessen en 
andere frivoliteiten.
Op 17 december 2016 is het 
100 jaar geleden dat Fiep 
Westendorp werd geboren. 
Het werk van de illustratrice 
is nog altijd springlevend.
 
Aanvang is 20.00 uur en de 
toegang bedraagt 5,- euro; 
reserveren via 023-5282472 
of:
info@boekhandelblokker.nl.
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Die ene stap vooruit: voor-
zichtig, het evenwicht be-
warend doch weloverwo-
gen stapt de jonge vrouw 
het water in. Of is er toch 
een aarzeling? We wan-
delen door de tijd, maken 
daarbij keuzes.
‘Au bord de l ’eau’, naar 
het gelijknamige lied van 
Gabriel Fauré, is het meest 
recente beeld van beeld-
houwster & sopraan Hieke 
Meppelink. Door haar er-
varing als zangeres vormt 
de klassieke liedkunst een 
belangrijke inspiratiebron in 
haar beeldhouwwerk. Hieke 
heeft een vast samenwer-
kingsverband met een aan-
tal Nederlandse galeries en 
exposeerde in het Stedelijk 
Museum Zwolle en het Pro-
vinciehuis Haarlem.

Au bord de l’eau, brons, 1 
meter hoog, 2016.
www.hiekemeppelink.com

Het thema van de Kunstlijn 
is dit jaar ‘Over morgen’.
Over morgen gaat voor mij 
over de toekomst; een tijd 
die gaat komen, maar waar-
van we niet weten hoe; mo-
menteel zijn er veel brand-
haarden in de wereld die 
ons onzeker maken, maar 
die ons ook met elkaar ver-
binden en ons sterker ma-
ken. Wat te doen tegen alle 
negativisme die op ons pad 
komt? Een gedachte dringt 
zich op: blijven geloven in 
schoonheid! Mijn werk is 
innovatief; elk werkstuk is 
een nieuw begin, een nieuw 
idee, een andere manier om 
met materiaal bezig te zijn. 
De techniek is hetgeen zijn 
grenzen stelt, maar ook 
deze probeer ik te verleg-
gen. In mijn werk is goed te 
zien hoe ambacht en kunst 
prachtig samen gaan.

Te zien: Hoofdwacht,
Grote Markt 17 Haarlem.

In mijn manier van werken 
heb ik geen vooropgezet 
plan; ik laat vanuit een cha-
os van kleuren een beeld 
ontstaan. Mijn werk wordt 
lyrisch abstract genoemd.

In de aanloop naar dat intu-
itieve schilderproces maak 
ik werk waarbij oud bor-
duurwerk het startpunt is. Ik 
breek het bestaande beeld 
af en losse onderdelen 
gaan dienen als bouwste-
nen voor een nieuw beeld.  
Zo geef ik een nieuwe toe-
komst aan het verleden. 

Van beide facetten is tijdens 
de Kunstlijn werk te zien 
in De Hoofdwacht, Grote 
Markt 17, ingang Smede-
straat, Haarlem en in het 
Raadhuis van Heemstede.

Dit schilderij heb ik in Por-
tugal gemaakt. Met dit werk 
verbeeld ik een impressie 
van mijn favoriete werkplek 
en inspiratiebron. Dit ben ik!
Als ik eerlijk ben maak ik 
mijn werken overal waar ik 
ga als ik mijn gereedschap 
en materiaal maar bij me 
heb. Deze elementen lig-
gen ten grondslag aan vele 
werken die ik daarna ge-
maakt heb. Mijn materiaal 
in combinatie met ramen, 
deuren, trappen, perspec-
tief en lichtval geven het 
een melancholieke uitstra-
ling.
Zoals je kunt zien, bij een 
bezoek aan mijn atelier in 
Heemstede, herkenbaar in 
al mijn werk.
Graag tot ziens tijdens de 
Kunstlijn 2016!

Glipper dreef 204A,
Heemstede.

Jacintha Reijnders expo-
seert haar schilderijen in 
twee zalen in Theater De 
Luifel aan de Herenweg 96. 
Een zaal met monumentale 
werken omringd door sfeer-
volle beelden van Christine 
van der Velden uit Heem-
stede. Een zaal met een 
nieuwe serie kleine zeege-
zichten en landschappen 
op paneel met bijzondere 
‘Bodenbilder’ van Marianne 
Weiland uit Bad Pyrmont. 
In de foyer en gangen werk 
van Ad van Luijk  en  Jos 
van Kesteren. 
In het Raadhuis toont Ja-
cintha een bijzonder werk 
met op de tafel waar zij aan 
werkt de verbeelding van 
haar atelier, enkele meters 
van het Spaarne verwij-
derd. In de fragmenten van 
haar atelier ontwaart men 
de contouren van het oude 
centrum van Haarlem.  
www.jacinthareijnders.nl

Hieke
Meppelink

Rosita van
Wingerden

Griet
Halbertsma 

Yvonne
van Dreven

Jacintha
Reijnders 

Luna Meis is uitgenodigd 
door Roze Kunstlijn, onder-
deel van Kunstlijn Haarlem.
Het thema dit jaar is 
‘Over morgen’.
Voor deze gelegenheid 
heeft Luna Meis diverse 
naakten geschilderd. Naakt 
is tenslotte van alle tijden. 
Vandaag, morgen en over-
morgen. Op de afbeelding 
een schilderij dat in het 
Raadhuis Heemstede ge-
presenteerd zal worden. 
Roze Kunstlijn presenteert 
tijdens de expositieda-
gen tevens een 3-daags 
theaterprogramma met o.a. 
Fredie Kuiper, Astrid Nijgh, 
Susanne Groot en Chante. 
Voor volledig programma, 
zie:
www.rozekunstlijnhaarlem.nl
Info Luna Meis, zie:
www.lunameis.com

Adres Roze Kunstlijn:
Nieuwe Groenmarkt 10, 
2011 W Haarlem.

Het thema ‘Morgen‘ heeft 
Ellen Wolff vertaald in een 
hoogzwangere, het beeld 
heet ‘Morgen’. Ellen is ge-
fascineerd door persoon-
lijkheden, die zij vastlegt in 
klei en daarna in brons of 
alu cement.
Zij staat in de Hoofdwacht 
in Haarlem met haar beel-
den en borstbeelden. 
Meestal figuratief maar wel 
geschetst gemodelleerd.
Bekende werken uit haar 
hand zijn het borstbeeld 
van koning Willem-Alexan-
der voor Haarlem en afge-
lopen september aange-
boden aan de gemeente 
Veere.
Ander bekend werk: Koning 
Willem I voor Gent. Bron-
zen buste van Catharina de 
Grote. Het borstbeeld van 
Godfried Bomans beeld.
Haar grote en ook kleine 
beelden in beweging stra-
len kracht en intimiteit uit.

Rian
Peeperkorn

Luna
Meis

Ellen
Wolff 

Uitgestrektheid en onein-
digheid komen vaak samen 
waar lucht, water en aarde 
elkaar raken. Waar dit ge-
beurt is rust en vertrouwen. 
Twee elementen waar in de 
huidige tijd behoefte aan is.

Minimalistische kunst van 
schilderijen met enkel een 
vlak en een lijn, gecombi-
neerd met keramische ob-
jecten. Niets meer en niets 
minder, een beeld dat iets of 
het niets oproept.

Tijdens de Haarlemse Kunst-
lijn is mijn werk te bekijken 
in het historische pand van 
HOF20, Begijnhof 20 in 
Haarlem. Op vrijdagavond 
van 21-23 uur en zaterdag en 
zondag van 11-17 uur ben 
ik daar om jullie te verwel- 
komen. Graag tot dan.

www.rianpeeperkorn.nl

Getroffen door de ziekte 
van Parkinson ben ik blijven 
leven en werken. Vroeger 
kon ik uiterst precieze wer-
ken maken. Maar ik moet 
mijn aandacht op morgen 
richten: ik maak nu intuï-
tieve schilderijen; laat alles 
op mij af komen zonder 
na te denken. Mijn morgen 
is vrijheid, is optimisme, 
ondanks de minder aange-
name dingen. Vanuit ver-
pleegtehuizen kon ik schil-
deren, hele dagen lang, én 
morgen kon ik weer lopen, 
met hulp van mijn rollator. 
Nu ben ik een jaar of twee 
al weer thuis en samen met 
mijn vrouw Fernande en 
leerlingen in ons atelier aan 
het schilderen.

Ger Daniëls
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Paarden zijn goed voor 
kinderen. Als ze met paar-
den omgaan, krijgen ze 
een betere concentratie, 
daardoor kunnen ze beter 
leren, zeggen wetenschap-
pers. Muziek maken als 
je daar vroeg mee begint 
in een kinderleven is het 
beste voor de mens en dier. 
Daarom heb ik veel paarden 
geschilderd met kinderen 
die vioolspelend op paar-
den rijden. Met jazz-musici 
er tussendoor. Het is goed 
voor ieder mens om te 
schilderen.

Mijn man Ger Daniëls 
was genomineerd bij de 
Avro-Tros Van Goghwed-
strijd, gejureerd door o.a. 
de directeur van het Van-
Goghmuseum. Het stuk 
was meteen verkocht. Ger 
heeft nog vele andere stuk-
ken met dit gevoel.

Fernande
Daniëls 

Tijdens Kunstlijn Haarlem 
2016 houdt Fokelien Fa-
ber Open Atelier aan de 
Kerklaan 57 in Heemstede, 
op zaterdag en zondag 5 en 
6 november van 11.00 uur 
tot 17.00 uur.
 
                   SALE
Oud en nieuw werk in de 
aanbieding.
 
Na een verhuizing komt er 
veel werk tevoorschijn.
 
Figuratief en non- figuratief, 
maar de kijker maakt uitein-
delijk zijn/haar eigen beeld.
 
Fokelien werkt in opdracht, 
exposeert en geeft les op 
de KunstacademieHaar-
lem/Leiden (mede-oprich-
ter in 1991).
 
www.fokelien.com
 

Fokelien
Faber   

Atelier ‘De Moeskamer’, 
Sportparklaan 19-achter. 
In mijn impressionistisch 
geschilderde landschappen 
probeer ik de natuur vast te 
leggen als een plek van ver-
stilling en bezinning. Juist in 
ons huidig tijdsgewricht zal 
men er wellicht steeds meer 
naar verlangen. Naar de na-
tuur. Omdat je er, eventjes 
weg uit de hectiek, kunt on-
derdompelen in de indruk-
wekkende schouwspelen 
van land, lucht en water. 
Omdat het mantra-achtige 
geluid van wuivend riet, 
ritmisch kabbelende golfjes 
en tinkelend schelpenzand 
je haastige tred vertraagt 
en eventjes terugzet in tijd-
loosheid. En omdat wind er 
zo maar eventjes je nette 
kapsel verwaait. 

Olga van der 
Klooster



Dit jaar heb ik mij laten in-
spireren door de weidsheid 
en het kleurenpalet van me-
diterrane landschappen.
Een aantal van deze 
droomhuizen zoals hierbij 
afgebeeld is tijdens het 
Kunstlijnweekend 5 en 6 
november van 11.00 tot 
17.00 uur te zien in mijn 
Atelier, Lorentzlaan 53, 
Heemstede.
 
Droomhuis (afm. 80 x 100 
cm)

Henk-Claire 
Loeffen

Beeldgedichten, Expres-
sieve Stadsgezichten van 
Haarlem en Heemstede, 
Kleurrijke schilderijen, Beel-
den en Sieraden, op zater-
dag te zien in atelier Verart 
op de Zandvoortselaan167, 
naast AH, in Heemstede 
van 11 tot 17 uur. 
www.verart.nl 

Vera
Bruggeman 

Mijn staalkunst zijn vooral 
paarden koud gehamerd. 
(Werelduniek). Staal met 
resultaat alsof het uit zilver 
is gegoten.
Ook Cobra-Stijl schilderen 
is mijn passie. Met jaren 
studie in kleurenleer. Blijf 
altijd vernieuwen in nieuwe 
richtingen!

Welkom op de Voorweg 
49B, Heemstede. Zaterdag 
en zondag 5-6 november.

Henk
Koelemeijer

Vera de Backker heeft 
Open Atelier aan de Ble-
kersvaartweg 20 in Heem-
stede tijdens de Kunstlijn. 
Het thema is ‘Over morgen’ 
en bij Vera was het eerste 
dat boven kwam de zorg 
voor de aarde. De nieuwe 
schilderijen gaan over de 
aarde of het heelal, de 
ruimte waarin we leven en 
waar we met respect mee 
moeten omgaan om te zor-
gen dat we daar morgen 
ook nog kunnen leven en 
genieten. De verwonde-
ring over die ruimte waarin 
we leven heeft Vera weer-
gegeven in een kleurrijke 
verbeelding van dit heelal, 
haar eigen wereld, eigen 
ruimte die ze graag wil 
delen!
Openingstijden za 5 en zo 
6 november van 12.00u tot 
17.00 uur.

www.veradebackker.nl

Vera
de Backker

Het thema van de Kunstlijn 
is dit jaar ‘Over Morgen’. Ik 
zoek mijn motieven niet in 
de waan van de dag maar 
creëer imaginaire land-
schappen die er gisteren 
waren, vandaag nog zijn 
en naar ik hoop overmor-
gen ook nog. De voortdu-
rende vicieuze cirkel van 
groei, bloei en verval wil ik 
in structuren en gelaagd-
heden vatten zonder de 
transparantie te verliezen. 
Mijn schilderijen zijn te zien 
in de Regentenkamer van 
het Wijnbergshofje, Bar-
revoetestraat 4 in Haarlem. 
Zaterdag 5 en zondag 6 no-
vember ben ik zelf aanwe-
zig van 11 tot 17 uur. U bent 
van harte welkom!
Tevens is er werk te zien bij 
Gather, in de voormalige 
V&D, Grote Houtstraat in 
Haarlem. Donderdag t/m 
zondag Ook nog ná de 
Kunstlijn te zien.

www.josevanwaarde.nl

Jose
van Waarde

Componist woonde 8 maanden in ons land
COV Haarlem brengt Requiem van Mozart
Regio - Woensdag 9 november om 20.15 
uur in de Philharmonie Haarlem presenteert 
COV Haarlem het Requim van Mozart.
In 2016 is het 250 jaar geleden dat de jon-
ge componist Wolfgang Amadeus Mozart 
acht maanden in Nederland woonde. Ter 
gelegenheid hiervan brengt de COV Haar-
lem diens beroemde Requiem in D minor 
ten gehore, in de grootste concertzaal van 
Haarlem. Deze laatste, onvoltooid geble-
ven compositie van Mozart behoort tot de 
meest geliefde en gewaardeerde werken 
van de Oostenrijkse componist. Het werk 
werd voltooid door zijn oud-leerling Frans 
Xaver Süßmayr.
Het programma wordt aangevuld met de 
Missa Brevis in A-dur van Johann Sebasti-

an Bach. Een van zijn zogenoemde Luther-
se Missen. Kenmerkend voor deze missen 
is dat zij ‘slechts’ bestaan uit een Kyrie en 
een zeer omvangrijk en expressief vormge-
geven Gloria.
Met dit concert maakt de Heemsteedse or-
ganist en dirigent Piet Hulsbos zijn rentree 
in de Haarlemse koorwereld. De COV Haar-
lem is heel blij in deze muzikale duizend-
poot een waardige opvolger gevonden te 
hebben voor dirigent Harry Brasser die het 
koor na 40 jaar heeft verlaten.

Kaartenverkoop via covhaarlem@hotmail.
com of de Philharmonie: www.theater-
haarlem.nl en 023-5121212. Kijk ook op:
www.covhaarlem.nl.

Verhaallezing ‘Alles draait om mij’
Wat als je jezelf even kwijt bent?

Regio - Alles draait om 
jou. Jij bent het middelpunt, 
net zoals alles een middel-
punt heeft. Zonder middel-
punt kan niets bestaan. Als 
het middelpunt verstoord 
raakt is het als een doolhof: 
je wordt zoekende. Tegen-
woordig kunnen we dikwijls 
het middelpunt niet meer 
vinden in kerk, regering, fa-
milie en hebben we weinig 
vertrouwen in de politiek en 
economie. 
Wat nu als je jezelf even 

kwijt bent? Hoe breng je je 
gevoel en verstand in har-
monie? Het (her)vinden van 
je middelpunt is een span-
nende bezigheid.

Zondag 6 november kunt u 
hierover een verhaallezing 
bijwonen, met Carmen de 
Haan, locatie: St. Raphaël-
kerkje, Popellaan 1, 2061 GS 
Bloemendaal. 
Aanvang 14.00 uur en einde 
16.00 uur. Bijdrage 8,- euro, 
inclusief schrijfgerei.

Kokkerelcursus voor mannen
Heemstede – Op woensdag 
9 november kunnen mannen 
meedoen aan de cursus Ba-
sis koken. Zij leren allerlei 
gerechten te koken om ge-
varieerd te kunnen eten. De-
ze cursus onder leiding van 
Christine de Haan is erg ge-
zellig en meestal snel vol. 

Meteen na de les wordt geza-
menlijk gegeten wat er bereid 
is. De cursus duurt van 16.30 
tot 18.30 uur, bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Opge-
ven via www.wijheemstede.
nl of (023) 5483828 of bij de 
receptie van de Luifel.

Lezing over burlen 
van de herten

Heemstede - Boswachter 
Gerard Scholten verzorgt op 
dinsdag 8 november een le-
zing over het burlen van her-
ten. Waarom doen ze dat?
De lezing begint om 14.00 
uur bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. De entree is 4,-. 
Reserveren: www.wijheem-
stede.nl of (023) 548 38 28..

Foto: Ruben Smit
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Heemstedeloop 2016 
grootser dan ooit

Heemstede - Ruim 2500 
jongens, meisjes, mannen 
en vrouwen verzamelden 
zich zondagmorgen 30 okto-
ber voor de jaarlijkse Heem-
stedeloop. 2346 hardlopers 
haalden de fi nish. Bij de kin-
derloop van 1,5 kilometer lie-
pen ouders als begeleiding 
van de allerkleinsten mee. De 
Heemsteedse scholen wa-
ren ruim vertegenwoordigd. 
Jasmijn Bloemenheuvel uit 
Hoofddorp was de snelste. 
De beste jongen, Kasper Bon 
uit Laren, moest 5 seconden 
op Jasmijn toegeven. De or-
ganisatie wordt elk jaar be-
ter. Het programma was strak 
georganiseerd. Voorafgaand 
aan de start van de jongste 
jeugd kon de stichting Har-
tewensen  een cheque van 
1.125 euro in ontvangst ne-
men. Het geld gaat naar De 
Hartekamp voor de aanschaf 
van tablets voor de bewo-
ners. De leerlingen van Ba-

sisschool De Ark kregen 
225 euro om een klasse-ui-
tje te organiseren. Bewonde-
ring oogstte Luuk Gitz door, 
lopend in een groot looprek, 
de 1,5 km binnen de tijd te 
volbrengen. Nu was het de 
beurt aan de sportieve vol-
wassenen om de 5 en de 10 
kilometer te gaan lopen. Ook 
hier werd fel gestreden door 

goed getrainde sporters en 
zij die regelmatig lopen om 
fi t te blijven. De deelnemers 
kwamen van heinde en ver-
re dus was het niet verwon-
derlijk dat de hoofdprijzen 
niet aan Heemstedenaren te 
beurt vielen. De 5 km werd 
bij de dames gewonnen door 
Lydia van Dijk uit Santpoort, 
met 18 minuut 46 was zij ver-

sisschool De Ark kregen goed getrainde sporters en 

reweg de snelste. Lauren van 
Dijk was met een 16e plaats 
de snelste Heemsteedse. Bij 
de mannen bleek Chris van 
Hensbergen (IJmuiden) de 
snelste (16,17 min) Roman 
Weber was onze snelste in-
woner op plaats zes.
Jim Rothweiler uit Haarlem 
was de winner van de 10 km. 
Hij klokte 32.27 met Heem-
stedenaar Remco Schram als 
beste dorpsgenoot ook al op 
plaats zes. Bedrijven konden  
als team meelopen. Bij de 5 
km ging de eer naar het team 

van Les Petits Kinderopvang. 
Op de langste afstand ging 
de hoofdprijs naar het team 
van Fluor 1. Opvallend waren 
de prestaties van de Heem-
steedse brandweer. Team 1 
werd laatste en team 2 ein-
digde op de zevende plaats. 

Het evenement wordt ie-
der jaar bekender, grootser 
en professioneler van opzet. 
Mede gezien het prima loop-
weer was het een zeer ge-
slaagde dag.
Eric van Westerloo

Dorcas Voedselactie voor allerarmsten in Oost-Europa
Heemstede – Deze week, 
tussen 30 oktober en 6 no-
vember, houdt Dorcas een 
voedselactie. Op ruim dui-
zend locaties in Nederland – 
in supermarkten, kerken en 
scholen – zamelen duizenden 
vrijwilligers samen met con-
sumenten voedsel en geld in 
voor de allerarmsten in Oe-
kraïne, Moldavië, Albanië en 
Roemenië. In deze omgeving 
wordt dat gedaan bij Coop 

Supermarkt de Koning aan 
de Glipperdreef 105.
Van het ingezamelde voed-
sel worden voedselpakketten 
samengesteld bestemd voor 
kwetsbare mensen in Oost-
Europese gemeenschap-
pen. Het ontvangen van een 
voedselpakket is voor hen 
een enorme bemoediging en 
een aanvulling op hun so-
bere maaltijden. De pakket-
ten maken onderdeel uit van 

de lokale zorg die aan deze 
kwetsbare mensen wordt ge-
boden.

Duurzame hulp
Samen met haar lokale part-
nerorganisaties werkt Dor-
cas aan duurzame oplossin-
gen voor de armoedeproble-
matiek in verschillende ge-
meenschappen in Oost-Eu-
ropa en Afrika. Het geld dat 
tijdens de voedselactie inge-

zameld wordt, gaat naar pro-
jecten die erop gericht zijn 
mensen hun eigen inkomen 
te laten verdienen. Een groot 
probleem is vaak dat er geen 
werk te vinden is of dat men-
sen geen goede of relevan-
te opleiding hebben gehad. 
Daarom ondersteunt Dorcas 
de mensen in haar projec-
ten met vak trainingen en mi-
crokredieten. Met de regel-
matige inkomsten die dat de 

deelnemers oplevert, kunnen 
zij zelf zorgen voor brood op 
de plank. 

Een boodschapje extra
Vrijwilligers van Dorcas de-
len voedsellijstjes uit aan 
het winkelend publiek. Hier-
op staan producten die sa-
men een voedselpakket vor-
men. Klanten van de super-
markt doen een boodschap 
extra en geven die af aan de 
vrijwilligers.
Meer informatie:
www.dorcasvoedselactie.nl.

Foto’s: Ton van den Brink
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HBC G1 - Only Friends G3:11-1
Het gaat er vriendschappelijk aan toe
Heemstede - Een beet-
je hulp van je vrienden kan 
nooit kwaad. De vrienden van 
HBC G1 uit Amsterdam wa-
ren vorige week zo vriende-
lijk de koploper te verslaan 
en wisten daarmee HBC 
weer terug op de 1e plaats te 
brengen. Hartelijk en warm, 
zoal vrienden doen, werden 
de Only Friends nu bij HBC 
ontvangen.
De voltallige selectie stond 
zaterdag klaar voor de wed-
strijd en het leek echt op een 
vriendenclub. Zonder morren 
staan er 5 spelers langs de 
lijn te wachten op een seintje 
om het veld in te mogen. De 
8 man die daar staan hebben 
het echter ook zeer naar hun 
zin. Het mooie weer en de 
1e plek nodigen uit tot veel 

spelplezier. De combinaties 
zijn niet van de lucht. De ene 
na de andere wordt tentoon 
gespreid. Een soepel draai-
end middenveld, met Da-
vy, Gert-Jan en Jeroen over-
brugt met gemak de afstand 
tussen de verdedigers Liban, 
Denzel, Maarten en spits Arj-
en. Doelpunten kunnen niet 
uitblijven. Vooral het 5e en 
6e doelpunt zijn een school-
voorbeeld van combinerend 
de tegenstander uitspelen en 
afmaken.
Zoals gewoonlijk is keeper 
Sebastiaan de enige die zijn 
plaats niet hoeft af te staan 
aan een wissel. Alle ande-
ren posities zijn dubbel bezet 
en daardoor kunnen Martijn, 
Thomas, Ashwin, Frank en 
Rick naadloos ingepast wor-

den zonder aan kwaliteit te 
verliezen. In de tweede helft, 
die we met 6-1 beginnen, is 
deze keer eens niet de terug-
val van de afgelopen weken 
te zien. Onvermoeibaar gaan 
de spelers verder op het ho-
ge niveau in deze wedstrijd. 
Het gaat er in het veld ook 
heel vriendschappelijk aan 
toe. Precies zoals voetbal be-
doeld is! De uitslag is, tegen 
de kampioenskiller van vo-
rige week, opvallend hoog 
maar wel terecht. Dat het 11 
voor werd kwam door Arj-
en (4x), Davy (4x), Thomas, 
Martijn en Jeroen, dat het 
er maar 1 tegen werd kwam 
door Sebastiaan. Zij realise-
ren zich echter heel goed dat 
zij de hulp van hun vrienden 
nodig hebben.

Column 

Een brief
van de postbode
De postduivenvereniging

Bovenstaande titel zou een 
mooie symbolische bena-
ming zijn voor PostNL. Met 
ons postbodes als de duiven, 
verenigd in ons gezamenlijk 
doel onder de beschermen-
de vleugels van Tante Pos. 
Maar het is een daadwer-
kelijke vereniging die in het 
trotse bezit is van een klein 
gebouwtje in mijn wijk, met 
raampjes met gordijntjes er-
voor, waarvan ik altijd denk: 
ideaal om te huren voor een 
feestje. Er zit zelfs een pétan-
que-veldje naast, een soort 
jeu-de-boules dat ze spe-
len in Frankrijk. En een groot 
grasveld. 
Het huisje heeft geen huis-
nummer. En geen brieven-
bus, wat wel logisch is als je 
je post per duif krijgt. Maar 
een tijdje geleden kregen ze 
tot mijn verbazing  toch óók 
post van ons. Dus toen heb 
ik de vereniging maar op in-
ternet opgezocht en de se-
cretaris gebeld. De man zei 
te wonen op zo’n vijf minu-
ten fi etsafstand, dus na een 
minuut of drie ging ik maar 
alvast met mijn brief voor 
het gebouwtje staan ‘pos-
ten’. En inderdaad, na een 
paar minuten zie ik hem aan-
komen. “Ha, ik ken u,” zegt 
hij. “U bent de postbode uit 
de krant.” Hij vertelt mij over 
zijn eigen bezorging van zijn 
kerstkaartjes in de straat. Dat 
de kat van een van zijn buren 
hem daarbij zo lelijk zijn vin-
gers had opengehaald, van 

binnenuit door de brieven-
bus, dat hij er twee maan-
den lang last van had gehad. 
En dat die buurman natuur-
lijk nooit meer een kaart van 
hem gekregen had. 
Ons gesprek wordt onder-
broken door een beken-
de van mijn gesprekspart-
ner die zich bij ons voegt. 
Dus ter afronding overhandig 
ik de eerste man mijn brief. 
Hij staat er wat bedremmeld 
mee in zijn hand. Hij had mij 
daar alleen maar zien staan 
en was een praatje komen 
maken. Niet hij, maar zijn net 
gearriveerde kennis blijkt de 
gerechtigde ontvanger.

Ik zal niet snel een ander 
postbedrijf aanprijzen, maar 
die postduivenvereniging kan 
het voortaan beter bij haar 
postduiven houden. Die zou-
den nooit naar de verkeer-
de melker zijn gevlogen. Die 
mannen leken niet eens op 
elkaar. Maar ja, melkers zijn 
dan ook niet onze speciali-
teit. Wij zijn beter met adres-
sen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

HBC boekt nuttige overwinning op Terrasvogels: 4-0
Heemstede - Terrasvogels 
had zeker kansen deze wed-
strijd. Op zoek naar een doel-
punt stuitte de ploeg uit Sant-
poort steevast op HBC doel-
man Robby Miezenbeek. Hij 
was, samen met de pas 17 ja-
rige Jesse van Loon, de uit-
blinker bij HBC. Het was een 
rommelige pot voetbal met 
heel veel verkeerde passes 
en onsamenhangend voetbal. 
Toch werd HBC de bovenlig-
gende partij. De Heemstede-
naren kwamen eerder tot be-
sef dat met enig overleg en 
rust in het spel Terrasvogels 
te verslaan was. De Vogels 
kampen met problemen in de 
voorhoede. Een echte afma-
ker hebben ze niet, althans 
spits Henk Hageman zit in 
de ziekenboeg. Met scheids-

rechter Hovinga is het wach-
ten op problemen. Voor aan-
vang wilde hij de trainers li-
centie van de trainers zien, 
iets wat heel ongebruikelijk 
is. Hij negeerde de vlagsig-
nalen van de assistenten en 
vond het nodig zo nu en dan 
de grensrechters of spelers 
minuten lang toe te spreken. 
Tijdens de wedstrijd maakt hij 
het nog bonter. Bas Aarts van 
HBC kreeg tweemaal een ge-
le kaart dus rood. Echter bij 
zijn eerste kaart noteerde Ho-
vinga een ander rugnummer. 
Aarts mocht dus blijven staan 
tot ongenoegen van Terras-
vogels. Toen Mitchell Smit-
huis van Terreasvogels een 
kaart kreeg werd hij zo boos 
dat hij de scheidsrechter op 
een scheldwoord trakteerde. 

Hij kon direct vertrekken en 
dus stonden de Vogels met 
10 man. De ploeg keek toen 
al tegen een 2-0 achterstand 
aan. In de eerste helft scoorde 
Bas Aarts uit een voorzet en 
Bram Schoof zorgde kort na 
rust vanuit een snelle counter 
voor de 2-0. Aan beide kan-
ten ontstonden mogelijkhe-
den maar HBC sprong daar 
het beste mee om en bleek 
Miezenbeek de reddende en-
gel voor HBC. Na een steek-
bal van Erik Liefting was Jes-
se van Loon veel te snel voor 
zijn opponent en scoorde al-
leen voor de doelman de 3-0. 
In de slotminuten kon Bram 
Schoof zijn tweede doelpunt 
van de middag bijschrijven. 
HBC speelt zondag 6 novem-
ber de topper tegen koploper 
Alliance’22. Een interessante 
ontmoeting om bij te zijn.
Eric van Westerloo

Taxateurs Willem de Winter en Aad Aanhane.

Regio - Jaarlijks organiseert 
Lionsclub Haarlem-Spaar-
ne een taxatieavond. Voor u 
een unieke kans om uw dier-
bare bezittingen (schilderij-
en, beelden, sieraden, glas, 
keramiek, porselein, boeken, 
etc.) te laten taxeren door 
de beëdigde taxateurs Wil-
lem de Winter en Aad Aan-
hane. Dit jaar kunt u ook voor 
deskundig restauratie-ad-
vies over lijsten en schilde-
rijen terecht bij de restaura-
toren Guy Sainthill en Jorin-
de Koenen.
De avond vindt plaats op 
dinsdag 8 november in het 
SEINWEZEN, Kinderhuis-
singel 1, Haarlem. Aanvang 
is 19.30 uur (zaal open om 
19.00 uur). De entree is 10 

euro en voor taxatie of res-
tauratieadvies betaalt u 10 
euro per object (max. 3 p.p.). 
De opbrengst van deze avond 
wordt geschonken aan Kin-
derUniversiteit Haarlem.
Aanmelden geschiedt via 

haarlem.spaarne@lions.nl. 
Gaarne bij uw aanmelding 
ook het aantal objecten op-
geven.
Informatie over de Lions op: 
www.lions.nl/?club=haarlem.
spaarne

Unieke taxaties en restauratieadvies
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GSV-Heemstede huldigt haar jubilarissen
Heemstede - Het is bij de 
omnisportvereniging GSV-
Heemstede traditie dat haar 
jubilarissen gehuldigd wor-
den. Afgelopen zaterdag 
werden de dames en heren 
zowel fi guurlijk als letterlijk in 
het zonnetje gezet. 
Men voelt zich bij de vereni-
ging thuis want dat blijkt uit 
het aantal jaren dat men lid 
is.
In 2016 vieren namelijk de 
dames Adri Booms-Carpen-
tier en  Ria Brand-de Graaf  
hun 50-jarig
jubileum. Zij meldden zich in 
september 1966 als lid van 
de sectie Gymnastiek aan 
en zijn op enig moment naar 
de sectie Denksport over-
gestapt. Tja, bridgen en kla-

verjassen kun je tot op ho-
ge leeftijd blijven doen. De 
dames Nicoline van de Tas-
Neeskens  en Agnes Prins-
van de Berg alsmede de he-
ren Theo Brand en Jan Glas 
hebben zich in 1976 aange-
meld en zijn dus 40 jaar lid. 
Dan vieren zeventien leden 
hun 25-jarig jubileum en 
eenendertig mensen meld-
den zich in 2006 aan en vie-
ren dus hun 10-jarig jubile-
um. 
Zowel de sectie Gymnastiek 
als de secties Volleybal/Bad-
minton, Denksport  en Tafel-
tennis  hebben dit jaar één of 
meerdere jubilarissen in hun 
midden. 
Helaas hadden vierentwintig 
jubilarissen om welke reden 

dan ook zich afgemeld en 
konden bij de huldiging niet 
aanwezig zijn.
Na een kopje koffi e/thee met 
lekkers erbij werd de huldi-
ging geopend met een leu-
ke speech door de voorzitter 
Charles van de Rest. De ju-
bilarissen werden naar voren 
geroepen en van harte gefeli-
citeerd. Zij kregen een bij het 
50-, 40-, 25- of 10-jarig be-
horend aandenken met gra-
vering alsmede bloemen uit-
gereikt.
Het werd in het GSV-centrum 
een gezellige middag onder 
het genot van een hapje en 
een drankje. 
Uiteraard gingen de jubilaris-
sen dit keer in het echte zon-
netje op de foto.

Recensie

Heemstede herbeleeft het Parijs 
van Piaf met Nadja Pfi ltzer
Heemstede – Afgelopen za-
terdag liet Nadja Pfi ltzer de 
Franse chansonniere Edith 
Piaf herleven met de voor-
stelling ‘Vive Piaf’ in de Oude 
Kerk. Op 19 december 2015 
zou de legendarische Grande 
Dame 100 jaar zijn geworden. 
Nadja kroop zelf in de huid 
van Edith Piaf. Met deze ver-
tolking won zij de publieks-
prijs in het Concours de la 
Chanson 2009 van de Alli-
ance Française. Een delega-
tie van de Alliance Françai-
se was ook in de Oude Kerk 
aanwezig. Het was alsof Piaf 
na 50 jaar was teruggekeerd 
op het podium. Nadja blijkt 
een exacte kopie, qua timbre, 
stem en mimiek.  De rol van 
deze passionele Francaise is 
haar op het lijf geschreven en 
je voelt tijdens deze voorstel-
ling haar verbondenheid op 
alle fronten. Vol verve bracht 

Nadja het levensverhaal van 
Piaf. Een levensverhaal dat 
gekarakteriseerd wordt door 
het harde doorleefde arties-
tenleven, doorzettingsvermo-
gen, de vreugde en het ver-
driet. De kracht van de voor-
stelling lag in de uitgekiende 
dialogen, de sterke muzika-
le arrangementen, de intimi-
teit en de interactie met het 
publiek. Maar vooral ook de 
emotie die zich uitte in zo-
wel ontroerende als hilari-
sche momenten die er letter-
lijk en fi guurlijk waren inge-
breid, zonder een steek te la-
ten vallen.  Zelfs toen de zen-
der van de draadloze micro-
foon even uitviel, wist Nad-
ja dit zo goed met haar im-
provisatietalent tot een hu-
moristische sketch te maken, 
dat het publiek het niet eens 
doorhad dat dit geïmprovi-
seerd was.  Het publiek voel-

de haarfi jn haar band met de 
brutale Piaf aan, die Nadja 
uitstekend wist over te bren-
gen. Nadja bracht in perfect 
Frans Piafs grote successen 
ten gehore, zoals ‘La vie en 
rose’, Padam Padam, La Fou-
le en natuurlijk ‘Non, je ne 
regrette rien’. Kippenvel in de 
zaal toen Nadja ‘Ne me quit-
te pas’ van Jacques Brel ver-
tolkte. Hartverscheurend: zel-
den zo’n gevoelige uitvoering 
gehoord die je zo haarscherp 
in je ziel raakt.  ‘Vive Piaf’ is 
een waar genot en een aan-
rader op alle fronten waarop 
je direct verliefd wordt, ook 
als je Edith Piaf niet kent. Na 
afl oop werden er nog klei-
ne smakelijke Franse genoe-
gens bij de borrel geserveerd. 
Het was een topavond. 
Meer informatie op:
www.100jaarpiaf.nl. 
Bart Jonker
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Wie de Vomar-kwestie in Heemstede in de media volgt, 
kan de indruk hebben gekregen dat een en ander, op wat
kleine punten na, beklonken is. Een inrit naar de parkeer-
garage aan de Eikenlaan en een uitrit aan de Binnenweg zou 
een ‘win-win’ zijn voor iedereen, aldus Hoorne Vastgoed. En 
laat hier nu net één van de belangrijkste knelpunten zitten 
tussen projectontwikkelaar en omwonenden. De ontsluiting 
van de parkeergarage is al lang een heikel punt.
Al jaren zijn allerlei varianten gepresenteerd. Eén ding stond 
volgens alle politieke partijen voorop: de ingang zou zo ver 
mogelijk van de bewoners afl iggen om geen overlast bij hun 
huizen te veroorzaken.
De projectontwikkelaar stelt een ingang naar de parkeer-
garage via de Eikenlaan voor. Dat zou de overlast halveren 
en een win-win situatie voor de bewoners zijn. Maar dat is 
natuurlijk geen win-situatie voor de bewoners. Ook al lijkt 
de helft schappelijk, het is de helft van een enorme stroom 
verkeer die er nu niet is. De bewoners krijgen naast ver-
keer van personeel, overig bestemmingsverkeer en vracht-
verkeer voor laden en lossen, ook nog eens het bezoekers-
verkeer. De inrit naar de parkeergarage naast de toegang 
voor vrachtwagens via hetzelfde ‘gaatje’ is vragen om pro-
blemen. Een nog onveiligere situatie in een zeer kinderrijke 
buurt. De benauwde verkeerssituatie aan de Eikenlaan laat 
dit simpelweg niet toe.
Wil je een écht goede situatie, dan is de ontsluiting van de 
parkeergarage volledig aan de Binnenweg. Op die manier 
hebben de winkeliers hun gewenste doorstroom aan be-
zoekers en tevens halverwege de winkelstraat een mooi ge-
integreerde in- en uitrit voor de extra parkeerplaatsen. De 
Vomar wil deze oplossing. Dat is veel logischer dan een in-
rit op een locatie waar de winkel niet zit. Bewoners worden 
niet direct geconfronteerd met een onveilige en onredelijke 
toename aan verkeer. De Eikenlaan is nog altijd een woon-
straat. In tegenstelling tot de Binnenweg is die niet bere-
kend op het absorberen van extra verkeer. De projectont-
wikkelaar zelf geeft de voorkeur aan deze oplossing. Ech-
ter hij durft dit niet zo bij de politiek neer te leggen na alle
tegenslagen in Heemstede. Hij wil pas meegaan in deze
oplossing als die ook politiek wordt gedragen.
Volgens BBO (Buurtgenot-en Binnenweg Oost) is het geen 
kwestie meer dat de ontsluiting op de Binnenweg niet zou 
kunnen, maar een kwestie van willen. Iedereen geeft de 
voorkeur aan deze oplossing. Het gaat dus om de wil dit 
ook zo te realiseren met als resultaat een goed geïntegreer-
de, veilige ontsluiting voor de in- en uitrijdende auto’s van 
de parkeergarage via de Binnenweg. Dan is het uiteinde-
lijk een grote winst voor alle partijen in Heemstede, inclu-
sief de politiek! Op 8 november, van 20.00 tot 21.30 uur, 
wordt hierover gesproken, in De Pauwehof Achterweg 19, 
Heemstede. 

Fieke Kooi,
Namens Buurtgenot-en Binnenweg Oost (BBO)

“Iedereen wil de in- en uitrit Vomar 
parkeergarage aan de Binnenweg!”

Lezerspost
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Remonstrantse Kerk, in-
gang Oranjekade 1, Haar-
lem. Toegang gratis. 

Zaterdag 12 november                 
Marietta Petkova ‘Preludes 
van Bach, Rachmaninov en 
Chopin’ Podia Heemste-
de, Oude Kerk Wilhelmina-
plein Heemstede 20.15u., 
21,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Dubbelconcert Symfonisch 
Blaasorkest Heemstede 
en Christ. Harmonie Cres-
cendo Sassenheim. Pink-
sterkerk Heemstede. Cam-
plaan 18 Heemstede. Aanv. 
20u. Zaal open: 19.30u. 
Entree: 10,-.

Cruquiusconcert in gelijk-
namige museum te Cruqui-
us, met violiste Maria Mil-
stein en pianiste Nathalia 
Milstein. 20.15u.
Kaarten via www.
C r u q u i u s C o n c e r t e n .
nl of schouwburg de 
Meerse te Hoofddorp, 
023-5563707. Entree: 22,50.

Zondag 13 november 
Feestconcert ikv 50e ver-
jaardag dirigent/compo-
nist Felix van den Hom-
bergh met div koren. Aanv. 
15.15u. Kaarten voorver-
koop 19,50. Entree kinde-

Auteursbezoek

Herman Koch.

Vrijdag 4 november sig-
neert Herman Koch zijn 
nieuwe boek ‘De greppel’ 
bij boekhandel Blokker, om 
16.00 uur. Binnenweg 138, 
Heemstede, 023-5282472 
en www.boekhandelblok-
ker.nl

Donderdag 10 novem-
ber, Joyce Roodnat bij 
boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. 
20u. Over haar boek ‘Vol-
gens Fiep’, teksten bij te-
keningen van Fiep Wes-
tendorp. 5,-. reserveren 
via 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl

Beurzen en markten
Zaterdag 5 november 
Speelgoedbeurs in gym-
zaal Jacoba School, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. 
Inbreng: 9-10u. Verkoop: 
11.30-12.30u. Afrekenen: 
14.30 tot 15u. Inbrengers 
vragen een nummer aan 
via: kledingbeursjacoba@
gmail.com (ook voor ove-
rige info).

Fancy fair in Remonstrant-
se kerk Haarlem, Van Eg-
mondstraat 5. 10-15.30u. 

Zaterdag 12 november 
Grote boekenmarkt in de 
Grote of St Bavokerk, Grote 
Markt Haarlem. 9-17u. vrij 
toegankelijk. Tal van activi-
teiten en muziek.

Zaterdag 19 november 
unieke en inspirerende in-
formatiebeurs over ontzor-
gen en uitvaart, Oude Kerk 
Heemstede en het ont-
moetingscentrum De Pau-

wehof. Wilhelminaplein 
Heemstede, gratis te be-
zoeken van 11-16u. Div in-
fo, lezingen en muziek. Ge-
organiseerd door Loft Uit-
vaart. Info:
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Cabaret
Vrijdag 11 november 
Emilio Guzman met voor-
stelling ‘Alle mensen ver-
zamelen!’ Podia Heemste-
de, Theater de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 
20.15u., 19,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Exposities
T/m november werk van 
Herbert Immer Willems 
bij Sanquin Bloedvoorzie-
ning, Boerhaavegeb. Boer-
haavelaan 32c Haarlem. 
Olieverf met thema’s als 
warmte en geborgenheid. 
Www.sanquin.nl

Film
Woensdag 2 november, 
20u. Romantisch drama in 
de filmzaal van De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Over en Britse schrijver die 
een band ontwikkelt met 
een oude dame. Entree is 
7,- euro. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl
of (023)548 38 28.

Jeugd
Woensdag 2 november 
Knutselclub WIJ Heemste-
de, 13.30-15u. Ditmaal dro-
menvanger maken. Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. 5,- toegang.  
Aanmelden: 023-548 38 28.

Vrijdag 4 november Kin-
derdisco bij Plexat, Wij 
Heemstede. 19-21u. The-
ma: Halloween. Met dj. En-
tree: 3,-. Opgeven niet no-
dig. Herenweg 96 Heem-
stede.

Zaterdag 12 novem-
ber bezoek Sinterklaas en 
zijn pieten aan Heemste-
de. Ontvangst Van Merlen-
vaart Herfstlaan om 12u. 
Begin programma 11.30u. 
Muziek en dans; om 13u 
ontvangst op het raadhuis 
door burgemeester Heere-
mans met balkonscène.

Lezingen
Vrijdag 4 november 
‘De hort op voor de Hor-
tus’ bij Trefpuntcafé Ben-

AgendA nebroek, Akonietenplein 
1 Bennebroek. Zaal open: 
20u. Aanv: 20.30u. Art Vo-
gel, oud-medewerker van 
de hortus botanicus, vertelt 
over de geschiedenis van 
hortus botanicus. 

Donderdag 10 november 
virtuele wandeling door 
Amsterdam over de his-
torie van het schilderij De 
Nachtwacht. Door Jacques 
Hendrikx in de Luifel, He-
renweg Heemstede. 20u. 
Toegang: 10,-. Plaatsje re-
serveren? Bel dan 023-
5483828 of mail naar:
info@wijheemstede.nl

Muziek
Zondag 6 november Win-
naars PCC Deborah Witte-
veen en Maxime Snaterse 
bij Podia Heemstede, Ou-
de Kerk Wilhelminaplein 
Heemstede. 12u., 15,- euro.
www.podiaheemstede.nl 

‘A night at the Oscars’, van 
Harmonie de Spaarneba-
zuin, in Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemste-
de. Aanv. 14u. Zaal open: 
14.30u. Toegang: 10,-. Kin-
deren en 65+: 6,-.

Laureaten Prinses Chris-
tina Concours, Oude Kerk 
Heemstede (Wilhelmin-
aplein), 12u. entree 15,- 
uro, CJP: 14,-. Koffie in de 
Pauwenhof: 11.15u. Kaar-
ten via: www.podiaheem-
stede.nl of aan de kassa 
van Theater De Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Huisconcert bij fam. Brock-
meier, Van Merlenlaan. 
Va.15u. Toegang: 17,50 voor 
niet-leden van organisator 
De Vereniging van het Lied, 
regio Haarlem.

Optreden N.O.G. Concert-
koor (van oorsprong Nieuw 
Operette Gezelschap) uit 
Haarlem in aula OBS de 
Molenwiek, Betuwelaan 2, 
Haarlem-Molenwijk. Aanv. 
13.30. Toegang: 7,50.
Kaarten via tel: 06-
21878415 en aan de kassa.

Woensdag 9 november 
Requiem van Mozart door 
COV Haarlem in de Phil-
harmonie Haarlem (cen-
trum). 20.15u. Kaarten: 
covhaarlem@hotmail.com 
of de Philharmonie:
www.theater-haarlem.nl / 
023-5121212.
Info: www.covhaarlem.nl.

Vrijdag 11 november 
Openbare repetitie Senio-
renkoor 55+ ‘Hoe gaat ’t er-
mee’, olv Leny van Schaik. 
Div. repertoire. 9.45–12u. 

ren t/m 12 jaar: 12,50. Kas-
sa: 25,- / Kinderen: 2,50. 
Kaarten via: www.felix50.nl 
Voor vragen:
info@felix50.nl.

Zaterdag 19 november                 
de Wereldband ‘Slapstick’. 
Podia Heemstede, Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, 20.15u., 21,- 
euro.
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 20 november 
Optreden Concertkoor 
Haarlem ‘The Armed Man: 
A Mass for Peace’ (Sir 
Karl Jenkins). Mis voor de 
Wereldvrede, begeleid door 
Het Balletorkest. Aanv. ...u. 
Kaarten à 27,50 via:
www.theater-haarlem.nl, 
www.concertkoorhaarlem.
nl of 023-5262293.

Taxaties
Dinsdag 8 november 
Taxatiedag met restaura-
tie-advies in Seinwezen, 
Kinderhuissingel 1, Haar-
lem. 19.30u. Zaal open: 
19u. Met W. De Winter en 
Aad Aanhane. Georgani-
seerd door Lions Haarlem-
Spaarne. Opbrengst voor 
KinderUniversiteit Haar-
lem. Entree: 10,-.
Aanmelden:
haarlem.spaarne@lions.nl
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ZATERDAG 12 NOVEMBER • MUZIEK 

MARIETTA PETKOVA
Preludes van Bach, Rachmaninov en Chopin

ZATERDAG 19 NOVEMBER • MUZIEK

WËRELDBÄND
Släpstick

ZONDAG 6 NOVEMBER • MUZIEK 

DEBORAH WITTEVEEN
& MAXIME SNATERSE
Winnaars Prinses Christina Concours

THEATER DE LUIFEL · 20:15 uur · € 21,00

BINNENKORT O.A.:

KAARTVERKOOP: PODIAHEEMSTEDE.NL of 023 - 548 38 38
Theater de Luifel: Herenweg 96 • Oude Kerk: Wilhelminaplein

THEATER DE LUIFEL · 20:15 uur · € 19,00

OUDE KERK · 12:00 uur · € 15,00 · Koffi  e met taart 11:15 uur

VRIJDAG 2 DECEMBER • CABARET

ANDRÉ MANUEL
De Onzen

VRIJDAG 11 NOVEMBER • CABARET 

EMILIO GUZMAN
Alle mensen verzamelen!
THEATER DE LUIFEL · 20:15 uur · € 19,00

OUDE KERK · 20:15 uur · € 21,00



Landgoed Groenendaal voor het 
eerst ook op tweede kerstdag open
Heemstede – Kerst is elk 
jaar een succes bij Land-
goed Groenendaal. Daar-
om is dit jaar (2016) besloten 
door de eigenaar Hein Uiten-
daal om de deuren ook twee-
de kerstdag te openen voor 
diner. ‘’Wij hebben gemerkt 
dat elk jaar het samenge-
stelde kerstmenu door onze 
Chef-kok René Haak erg in 
de smaak valt bij onze gas-
ten’’, aldus Hein Uitendaal.  
Voorheen was Landgoed 
Groenendaal tijdens eerste 
kerstdag geopend voor lunch 
en diner. Tijdens tweede 
kerstdag enkel voor de lunch. 
Elk jaar zaten beide lunches 
en het diner vol. Vandaar de 

keus om dit jaar de deuren 
ook te openen op tweede 
kerstdag voor diner. Nu heb-
ben onze gasten de keus uit 
beide kerstdagen om te lun-
chen of te dineren bij Land-
goed Groenendaal.

Op beide dagen zal er een 
smakelijke viergangenlunch 
geserveerd worden, en een 
uitmuntend zes gangen diner 
(zie website). Beiden samen-
gesteld door chef-kok René 
Haak.

Tentoonstellingen
Zaterdag 5 en zondag 6 
november in De Luifel ikv 
Kunstlijn tonen div kun-
stenaars hun werk. Foto’s, 
kunstwerken voor op de 
grond (Bodenbilder), zee-
gezichten op paneel, beel-
den en reisimpressies. He-
renweg 96 Heemstede.

Theater
Vrijdag 4 november Alli-
ance Française presenteert 
un air de famille een amu-
sant hedendaags toneel-
stuk. 20.00 uur. Haarlem-
merhout Theater, Van Ol-
denbarneveltlaan 17, 2012 
PA Haarlem.
Toegang 10,- euro. Scho-
lieren en vrienden 5,-. Aan-
melden bij: pres.kenne-
merland@alliance-francai-
se.nl of kaartje kopen aan 
de zaal.

Zaterdag 12 en zondag 
13 november ‘Denk aan 
mij’, voorstelling door ver-
eniging Alberdingk Thijm, 
Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Za: 
20.15u en zo: 14.30u. En-
tree: 12,50 euro. Kaarten: 
aan de zaal of te bestel-
len via www.alberdingk-
thijm.nl/kaartverkoop of 
tel.: 06-43544556.
Pinnen niet mogelijk.

Vrijdag 18 november, 
Perspektief en andere to-
neelgroepen brengen mo-
derne versie van Shake-
speare’s King Lear in Stads-
schouwburg Haarlem.
Aanv. 20.15u. Kaarten via 
www.theater-haarlem.nl of 
aan de kassa vd Philhar-
monie.

Veiling
Zaterdag 5 november 

Heemstede - De groepen 
7 van de Voorwegschool uit 
Heemstede deden afgelopen 
donderdag 27 oktober mee 
met de Techno Sail Challen-
ge in Beverwijk. Na veel oe-
fenen en hard werken stre-
den zij daar tegen scholen 
uit de regio met hun mo-
delzeilboten. Er werd door 
de jury gekeken naar de sa-
menwerking, het sponsor-
geld, teamkleding, uiterlijk 
van de boot en de presen-
tatie. Om drie uur klonk het 
startschot en volgden er een 
heleboel spannende rondes! 
De stuurmannen en vrou-
wen waren in opperste con-
centratie. Meester Harc-
ko stond enthousiast aan te 
moedigen en de kinderen 
hebben luid staan schreeu-
wen en zingen! Een uur la-
ter werden alle punten bij el-
kaar opgeteld. De kinderen 
wachten gespannen af. Er 
waren vijf prijzen te winnen. 

De Voorwegschool wint!

En niet alleen de prijs voor 
de communicatie ging naar 
THE BLACK PEARL uit groep 
7b, zij wonnen ook nog eens 
de 1e prijs! Hiermee hebben 
Artak, Arwen, Boy, Indi, Ma-
riska, Nienke, Pepijn en Tom 
twee leuke uitjes voor de he-
le klas gewonnen! Zij bedan-
ken Erik van Stichting Tech-
no Challenge en alle ouders 
voor hun hulp en natuurlijk 
alle sponsors.

‘Diensten’veiling (dienst 
of activiteit aangebo-
den voor bijdragen) in de 
Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede. Op-
brengst naar vleugel. 11-
15u. Info: www.oudekerk-
heemstede.nl.

Verhaallezing
Zondag 6 november ‘Al-
les draait om mij’, verhaal-
lezing Carmen de Haan 
over het hervinden van je 
middelpunt. 14-16u. 8,-. St. 
Raphaëlkerkje, Popellaan 1 
Bloemendaal. 

Vrijmetselarij
Woensdag 16 novem-
ber Open avond Vrij-
metselaarsloge Vicit 
Vim Virtus, Ripperdas-
traat 13, om 20u. Aanmel-
den (alleen mannen) via 
info.loge024@vrijmetsela-
rij.nl of 06-53672151.

Vrouwenvereniging
Donderdag 3 novem-
ber Lezing over vrouwe-
lijke couturiers bij NVVH-
Vrouwennetwerk, 14u. in 
EHBO-geb. Herenweg 88a, 
Heemstede.
Gratis voor leden. 2,50 toe-
gang voor niet-leden. 8/11: 
wandelclub gaat naar De 
Horsten (Den Haag), 9/11 
met de fietsclub de Man-
padsroute en op 10/11 
rondleiding Ned. Bank 
Amsterdam.
Info: 023-5477486 en
www.nvvh.nl.

Wandelen
Donderdag 3 november 
Stiltewandeling van onge-
veer een uur op landgoed 
Leyduin.
Verzamelen: om 11u. bij De 
Kakeleye, parkeerplaats 
Manpadslaan.

Kussenhoes beschilderen
en vilten kerstbal maken

Regio - Het CCB biedt 2 nieuwe workshops aan in 
november. Het gaat om de workshop ‘Kussenhoes 
beschilderen’ op donderdagavond 10 november (19.45–
22.15 uur) en ‘Kerstbal van vilt maken’ op dinsdag 22 
november (13.00-15.30 uur).
In de eerste workshop wordt een kant-en-klare kus-
senhoes (50x50cm) voor uw stoel of bank beschilderd. 
Met behulp van sjablonen, stempels en voorbeelden 
ontwerpt u uw eigen patroon. De prijs is 27,50.
De tweede workshop naaien cursisten met kleurrijke 
lapjes vilt een kerstbal. Daarna gaat u de bal versieren 
met allerhande kraaltjes, borduurgaren, bandjes, kant-
jes en strikjes. Prijs: 27,50. Opgave: connykroep@gmail.
com of (bij Conny Kroep) tel. 023-7434377.
De workshops gaan alleen door bij voldoende belang-
stelling. Kijk ook op: www.creatiefcentrum.nl.
De workshops vinden plaats in Het Trefpunt, Akonieten-
plein 1, Bennebroek.

Grote 
boekenmarkt 
in Bavokerk 

Haarlem
Regio - De traditionele gro-
te boekenmarkt in de Gro-
te of St. Bavokerk aan de 
Grote Markt in Haarlem vindt 
dit jaar plaats op zaterdag 
12 november. Op ruim zeven-
tig kramen zullen antiquaren 
en particulieren uit het hele 
land literatuur, oude boeken, 
kaarten, bibliofiele uitgaven 
en strips te koop aanbieden. 
De markt duurt van 9 tot 17 
uur en is vrij toegankelijk. 

Tijdens de markt zullen tal 
van activiteiten plaatsvinden. 
Op verschillende kramen lig-
gen juist uitgekomen bibli-
ofiele uitgaven, die meest-
al ook gesigneerd kunnen 
worden. Er is een uitgebrei-
de expositie van de Haarlem-
se tekenaar Eric J. Coolen 
en er zal zo nu en dan mu-
ziek ten gehore worden ge-
bracht door het Ampzing Ge-
nootschap..

Onder leiding van kinderboe-
kenschrijfster en illustratri-
ce Nicole de Cock, die ook 
de fraaie poster voor de boe-
kenmarkt ontwierp, kunnen 
kinderen zelf boekjes maken. 
Tevens signeert zij haar ei-
gen boeken. 

Tijdens de markt zal ook mu-
ziek klinken van het Ampzing 
Genootschap. Het beken-
de gezelschap zingt Neder-
landstalige liederen waarin 
vaak de draak wordt gesto-
ken met het veelvuldig ge-
bruik van vreemde woorden 
in ons spraakgebruik. 
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 november 2016

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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

In deze uitgave:
- Voorlichtingsavond over 
 alcohol- en drugsgebruik 
 onder jongeren
- Omgevingsvergunningen

Raad bespreekt begroting gemeente 
op 3 en 4 november
In de gemeentelijke begroting staat wat de 
inkomsten van de gemeente zijn en waar we het 
aan uitgeven. En wat de woonlasten zijn voor een 
gemiddelde woning in Heemstede. 
Op donderdagavond 3 en vrijdagmiddag 4 
november bespreekt de gemeenteraad de 
begroting. U bent van harte welkom om de 
vergadering (in de Burgerzaal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen. 

Op www.heemstede.nl/begroting2017 vindt u de 
complete begroting, waar u digitaal doorheen kunt 
‘klikken’.

Volg ons op 
Facebook en Twitter

INKOMSTENH
eem

stede

Totaal aantal
huishoudens

11.662 € 380.000

Gemiddelde 
woningwaarde 2015

Inwoners

26.766

53% 47%

Verhouding vrouw/man

20-64 jr.

Leeftijdsopbouw

ouder dan
65 jr.27%

0-19 jr.23%
50%

banen in
Heemstede

met < 10 personen 
werkzaam 

Cijfers 2014

35% 31% 34%
Eenpersoons Zonder

kinderen
Met

kinderen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
per huishouden

Bedrijvigheid

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

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 tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

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

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).

€ 196,-

€ 50.439.000 

€ 27.234.000 

54% € 13.752.000 
27%

€ 6.057.000  

€  720.000  

€  2.500.000  

€  2.567.000  

€ 575.000 

€ 400.000  

€  195.000

€  298.000

€  317.000  

€ 123.000  

19%  € 9.453.000

€  1.360.000

€ 1.242.000  

€  3.466.000  

Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven

Expositie in raadhuis 
Kunstlijn 2016
Op woensdagmiddag 2 november om 17.00 uur gaat de centrale 
expositie van de Kunstlijn 2016 van start in het raadhuis van 
Heemstede. Het thema van deze Kunstlijn, met werk van professionele 
Heemsteedse kunstenaars, is ‘Over Morgen’. 
Speciaal voor de Kunstlijn is het raadhuis op zaterdag 5 november en 
zondag 6 november tussen 11.00 uur en 17.00 uur geopend. In dat 
weekend gaan ook bij verschillende kunstenaars de deuren open voor 
publiek. De centrale expositie in het raadhuis is tot 30 november 2016 
te bezoeken tijdens openingstijden.

Woensdag 23 november 2016
Feest voor Heemsteedse vrijwilligers

Meld u aan bij Burgernet en maak 
Heemstede veiliger 

De gemeente Heemstede geeft elk jaar een feest 
voor alle Heemsteedse vrijwilligers als blijk van 
waardering voor hun enthousiasme en inzet. 
Vrijwilligers, verenigingen en organisaties die met 
vrijwilligers werken zijn van harte uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Vooraf aanmelden is niet 
nodig. U bent van harte welkom op woensdag 
23 november 2016 van 19.30 uur tot 21.30 uur in de 
Burgerzaal van het raadhuis op het Raadhuisplein. 
Rond 20.00 uur wordt de winnaar van de 

Vrijwilligersprijs 2016 bekend gemaakt. Het thema is 
de Digitale Vrijwilliger van het jaar.
Het nomineren van uw digitale vrijwilliger kan nog 
tot 8 november 2016. Vraag het nominatieformulier 
aan via Jose van Duin van Vrijwilligerspunt 
Heemstede: jvanduin@wijheemstede.nl

Burgernet is een unieke samenwerking tussen 
burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te vergroten. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk 
van inwoners en medewerkers van bedrijven. 
Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken 
waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 
is. Denk bijvoorbeeld aan: inbraken, overvallen, 
vermissingen of doorrijden na een ongeval. 

Doe ook mee met Burgernet!
Op dit moment zijn er ruim 2700 
Burgernetdeelnemers in Heemstede. 
Help ook mee en word vandaag nog 
Burgernetdeelnemer. 
Ga naar burgernet.nl en meld u aan.



Voorlichtingsavond over alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren
Op woensdag 16 november van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin in samenwerking met het Atheneum 
College Hageveld een voorlichtingsavond 
over het gebruik van alcohol en drugs onder 
jongeren. De (gratis) bijeenkomst is bedoeld 
voor ouders van jongeren tussen 12 en 17 jaar. 
Vanaf 19.15 uur bent u welkom op College 
Hageveld.

Jongeren zitten in een leeftijdsfase waarin ze 
steeds meer activiteiten ondernemen en mensen 
ontmoeten zonder ouder(s). De verleiding kan dan 
groot zijn. Marion Kooij van Brijder Jeugd Preventie 
vertelt over trends op het gebied van alcohol- en 
drugsgebruik. Hoe u als ouder kunt herkennen 
of uw kind iets gebruikt. En op welke manier u 

effectief het gesprek aangaat met uw kind over dit 
onderwerp. Ook kunt u verschillende soorten drugs 
bekijken. 

Na de pauze deelt verslavingsdeskundige Renée 
Kelder haar kennis en persoonlijke ervaringen over 
drugs en wilskracht. Renée schreef de autobiografie 
‘De parttime-junkie’ over de periode dat zij de drug 
GHB gebruikte. 

Aanmelden
Bij College Hageveld via e-mail college@hageveld.nl. 
Vermeld in het onderwerp ‘voorlichtingsbijeenkomst 
alcohol en drugs 16 november’.

Raadsbesluiten 
27 oktober 2016
Aanwezig waren: 19 van 21 raadsleden
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld:

- Parkeerverordeningen 2017 (17 stemmen voor 
en 2 stemmen tegen. De fracties van HBB, D66, 
VVD, CDA en PvdA stemden voor. De fractie van 
GL stemde tegen.)

- Najaarsnota 2016 unaniem
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016

Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad heeft besloten. Meer weten? Neem contact 
op met de raadsgriffie, telefoon (023) 5485646, of 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op donderdag 10 november 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1: 

20.00 uur bezwaar tegen een terugvordering op 
  grond van de Participatiewet 
  - niet openbaar -
20.30 uur bezwaar tegen een besluit op grond van 
  de Wet openbaarheid van bestuur 
  - openbaar - 

21.00 uur bezwaar tegen de afwijzing van een 
  verzoek om urgentie - niet openbaar - 
 
Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda vindt u, op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting, via www.heemstede.
nl> Politiek en organisatie> Vergaderstukken & 
besluiten> Kalender. Neem voor meer informatie 
contact op met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, telefoon (023) 5485607.

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Uitschrijving basisregistratie personen 
(BRP)
Het college van burgemeester en wethouders heeft 
besloten de volgende persoon ambtshalve uit te 
schrijven uit Nederland:

- Per 8 september 2016: de heer J.N. Elenbaas, 
geboren op 30-06-1955, adres: Vijfherenstraat 52

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden tot 
14 december 2016 bezwaar maken door het 
indienen van een bezwaarschrift bij het college 
van burgemeester en wethouders van Heemstede 
(Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook kunnen 
belanghebbenden bij onverwijlde spoed een 
voorlopige voorziening aanvragen bij de Rechtbank 
te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).

Dunnen/knotten 
gemeentelijke 
bomen
- 8 essen ten oosten van het recreatiepad 

Heemsteder Veld Noord, in het moeras langs het 
Spaarne.

Reageren
Direct belanghebbenden kunnen tot 16 november 
2016 reageren via gemeente@heemstede.nl of 
telefonisch via 023- 548 57 76. Deze publicatie is een 
aankondiging van feitelijk handelen, waarop geen 
mogelijkheid tot bezwaar is.

Intocht Sinterklaas
Op 28 oktober 2016 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een vergunning 
te verlenen voor het organiseren van de intocht van 
Sinterklaas op zaterdag 12 november 2016.

Sinterklaas meert rond 12.00 uur aan in Van 
Merlenvaart (Herfstlaan, ter hoogte van het 
molentje van Groenendaal). De optocht van 
Sinterklaas zal vervolgens rond 12.15 uur vanaf de 
Van Merlenvaart via de Herfstlaan, Vrijheidsdreef en 
Van Merlenlaan, eindigen bij het raadhuis waar hij 
ontvangen wordt door de burgemeester.

Wegafsluiting
Op zaterdag 12 november 2016 zal, overeenkomstig 
artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, de Herfstlaan tussen 
Groenendaalkade/Molenlaan en Valkenburgerlaan 
van 10.30 uur tot 12.30 uur afgesloten worden voor 
autoverkeer. 
 
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken, telefoon 
(023) 5485607.

Controles hondenbelasting van start
Het bedrijf Holland Ruiter gaat in opdracht 
van (onder andere) de gemeente Heemstede 
een controle op de hondenbelasting 
uitvoeren. Dit betekent dat binnenkort een 
hondencontroleur bij u kan aanbellen en 
enkele vragen kan stellen over het al dan niet 
hebben van een hond. De controleurs kunnen 
zich legitimeren met een identiteitsbewijs.

Niet thuis en wel hond(en)?
Als de controleur u niet thuis treft en vermoedt dat 
u op uw adres één of meerdere honden houdt, laat 
hij een aangifteformulier hondenbelasting achter in 
uw brievenbus. U kunt dit formulier dan invullen en 
terugsturen.

Hond aanmelden
Wie zijn of haar hond nog niet bij de gemeente 
heeft aangemeld, kan dit alsnog doen. U kunt het 
aangiftebiljet downloaden via www.gbkz.nl. Voor 
nadere inlichtingen en/of vragen over de controle 
hondenbelasting belt u met Gemeentebelastingen 
Kennemerland Zuid (GBKZ) op 023-512 60 66.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Brederolaan 3, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 76848, 
ontvangen 17 oktober 2016

- Anna Blamanlaan 22, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 78540, ontvangen 20 oktober 
2016

- Chrysanthemumlaan 29, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, wabonummer 
79212, ontvangen 22 oktober 2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Glipperweg 83, het plaatsen van een inrijpoort, 

wabonummer 61179, verzonden 28 oktober 
2016

- Kadijk 29, het kappen van een eik, wabonummer 
65619, verzonden 28 oktober 2016

- Kerklaan 74, het doorbreken van 3 muren, 
wabonummer 65638, verzonden 28 oktober 
2016

- Anton Mauvestraat 6, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak, uitbreiden terras 
en badkamer, wabonummer 54675, verzonden 
28 oktober 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
brandveilig gebruik (uitgebreide procedure)
- Adriaan Pauwlaan 19, gebruiksvergunning 

i.v.m. aanpassing/uitbreiding die is gerealiseerd 
(revisie), wabonummer 56356, ontvangen 

 2 september 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Bronsteeweg 19, uitbreiden woonhuis en 

diverse gevelwijzigingen, wabonummer 58780, 
ontvangen 8 september 2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

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’.

De raadscommissies Samenleving, Middelen 
en Ruimte houden openbare vergaderingen op 
respectievelijk 15, 16 en 17 november  2016 om 
20.00 uur, in de Burgerzaal van het raadhuis aan het 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. U bent van harte 
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 
De agenda’s zien er als volgt uit:

Commissie Samenleving 15 november:
- Vaststellen agenda commissie Samenleving 
 15 november 2016
- Spreekrecht burgers
- Sport en bewegen in Heemstede
- Doelgroepenvervoer: reizigersbijdrage en 

maximaal te reizen afstand (B-stuk)
- Vangnetuitkering Participatiewet 2016 (A-stuk)
- Beleidsplan schuldhulpverlening 2017-2019 

(A-stuk)

- Terugkoppeling ontwikkelingen Sociaal Domein 
incl. Paswerk

- Wat verder ter tafel komt

Commissie Middelen 16 november:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 16 november 2016
- Spreekrecht burgers
- Intrekken verordening betreffende de bestrijding 

van ratten en muizen (A-stuk)
- Splitsing Eneco (B-stuk)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Commissie Ruimte 17 november:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 
 17 november 2016
- Spreekrecht burgers

- Plan van aanpak project Manpadslaangebied 
(B-stuk)

- Nota bodembeheer regio IJmond (A-stuk)
- Huisvesting statushouders
- Overzicht bouwprojecten
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt

Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende 
stukken die worden besproken. Hier treft u 
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg 
over het verschil tussen A-, B- en C-stukken. U kunt 
de stukken ook digitaal raadplegen met behulp van 
de computer in de publiekshal van het raadhuis. 
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, 
telefoon (023) 5485646, of e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergaderingen raadscommissies november 2016

Verkeersbesluit
Het instellen van een tijdsvenster van 8.00 tot 11.00 
uur op de bestaande laad- en losplaats gelegen ter 
hoogte van Cloosterlaan 2, waardoor hier buiten 
deze tijden geparkeerd mag worden. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
2 november 2016 zes weken ter inzage in het 
raadhuis van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u 
een bezwaarschrift indienen. Zie hiervoor Inzien, 
reageren, bezwaar maken.
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