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Kunstlijnopening met
diva’s en graffiti

Heemstede – Is wethouder
Sjaak Struijf ook autospuiter of
graffiti, hij speelde wel met de
spuitbus en schreef in perfect
Nederlands het woord “open” op
de oude bus “KOBUS” van Welzijn Ouderen, die omgedoopt
werd tot Kunstbus. Hiermee verklaarde hij vrijdagmiddag de
Kunstlijn 2009 voor geopend. De
wethouder droeg de bus over
aan de jongerenwerker van Casca, Mike Doodeman. Een jongere generatie gaat de bus omtoveren tot een Kunstbus die als
rijdende advertentie de Kunstlijn
gaat promoten. Vooraf had de
wethouder zich al geprofileerd
als dichter van de koude grond,
met een mijmering over het gevoel van de Kunstlijn.

Mijn kunstlijn. Op je fietsje, voor
het eerst met winterjas. Door de
straten van atelier naar atelier. De
dagen beginnen behoorlijk te korten. Bladeren bijna van de bomen.
Het is koud, waterkoud. De warme deken van de zomer definitief
afgeschud. Het hart hunkert naar
warmte. Binnen brandt de kachel. De geur van Koffie en warme chocolademelk. Er heerst een
aangename serene verbondenheid. Gevoed door impressie en
expressie. Emotie en devotie. Het
gevoel van er is nog veel meer te
beleven. Bang om iets te missen.

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

Hij bedankte hartelijk de twee organisatoren van de kunstlijn, Albert Röllich en Jan Reijnders. In
de Burgerzaal hangen 23 schilderijen van Heemsteedse kunstenaars en in de hal staan 9
beelden en objecten. Albert Röllich bedankte de cultuurliefhebber, wethouder Sjaak Struijf om
in het Raadhuis te kunnen exposeren. De speciale kaart van Vera
Bruggeman, zij had niet alleen
een groot schilderij ingebracht,
maar zong ook kunstig op deze manifestatie, die kaart nodigt
kinderen uit om mee te doen aan
een puzzelspel. Kleine stukjes
van 22 schilderijen staan op de

Volgende week is Sint
in Heemstede!
Heemstede - Winkeliersvereniging Heemstede heeft gevraagd of Sinterklaas met zijn pieten op zaterdag 14 november rond 11.30 uur per boot in de haven van Heemstede zijn intrede wil doen. Kom en bezorg de Goedheiligman een warm welkom: zing uit volle borst mee met
de Sinterklaasliederen, smul van het strooigoed en zorg
voor een grote glimlach. De Sint zal na binnenkomst in
de haven in optocht naar het Raadhuis gaan, waar hem
ook een warm onthaal wordt gegeven. Op het Raadhuis
zal hij alle tijd nemen voor elk kind dat speciaal voor hem
is gekomen, dus neem je mooiste tekening mee en vergeet je fototoestel niet!
De winkels in Winkelcentrum Heemstede houden koopzondag op 29 november en koopavonden op 3 en 4 december om alle hulpsinten de kans te geven om hun cadeautjes op tijd in huis te hebben!

kaart met nummertjes, zoek hierbij de naam van de maker van het
schilderij. Prijzen zijn krijtjes, verf,
acryl, papier van JUUL, KidsKado-Kreatief van de Julianalaan 3. De puzzel is bedacht door
Koen Siegrest, de ambtenaar
die naast zorg voor monumenten ook exposities in portefeuille heeft. Zijn zoon Quirijn van 5
jaar had vorig jaar op de uitnodiging van atelier Voorweg stukjes
van schilderijen gezien. Daar een
puzzel van maken was de volgende stap. Dat wordt een puzzeltocht voor de jeugd in de Burgerzaal, een aanrader om kinderen actief kunst te bekijken, maar
ook best te doen voor 16 plussers! Twee Haarlemse Diva`s verstoren graag een feestje en krijgen altijd bijval met hun eigen
creaties. Niet te temmen als ze
kunst zien, maar muisstil als ze
poseren.
Ton van den Brink

Runder
minute
steaks

Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Restaurant Landgoed Groenendaal Heemstede
Kijk op
www.landgoedgroenendaal.nl
of bel 023-5281555
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In deze krant alles over Kunstlijn Heemstede.

SELECTWINDOWS

R6.00
4 STUKS

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Sfeervolle kerstdagen in

Haarlemse diva`s bij schilderij `Europa` van Jacintha Reijnders.
Weer te kort tijd. Het gevoel van
de Kunstlijn in Heemstede.

STOMERIJ EN
WASSERIJ

SKG
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Santa Catarina ongewone
kinderkleding en veel meer
Heemstede – Kinderkleding
van bekende merken als River Woods, Ralph Lauren, Gap,
Nolita en Bengh, netjes gedragen en netjes verzorgd, maar
leuk betaalbaar voor iedereen.
Dat wilde ze graag verkopen.
Nu ze met een heel vertrouwde au pair gemakkelijk van huis
kan, heeft Katrien Rietema haar
kans gegrepen om een tweede-

hands winkel voor kleding over
te nemen. Kijk maar eens op
in Haemstedelaan 2A, dat leuke laantje achter In de Gevulde Flesch aan de Binnenweg.
Een lichte en ruime winkel met
een grote keuze in alle kindermaten en nog veel meer. Speel-

goed, cadeautjes, beddengoed,
decoratie , lampen, schilderijtjes. Rondom Katrien zijn enkele jonge vrouwen creatief bezig;
ze werken voor zichzelf, maar
in de winkel vind je hun unieke kinderkunst. Kinderen van
klanten spelen er lekker tussen,
soms moeten ze even wat passen en gaan weer lekker door
met spelen.

Inbreng via computer
Katrien maakte gelijk een professioneel inbrengsysteem, dat
ieder artikel dat ingebracht
wordt, direct van een nummer
voorziet, wordt opgeslagen en is
drie maanden te volgen, zowel
voor Katrien als voor de klant die

het artikel binnenbracht. Klanten
kunnen thuis inloggen met een
persoonlijke inlogcode en gelijk
zien wat er verkocht is van hun
ingeleverde spullen. Geen gedoe
met kaartenbakken en meteen
weten waar je aan toe ben. De
winkel hangt vol, het was direct
na de opening al druk en het
blijft druk. Toch hanteert Katrien
een kritisch oog als het gaat om
de kwaliteit van de ingebrachte
kleding en kinderspullen. Merkkleding, gaaf goed, dat ze haar
drie eigen dochters zo aan zou
trekken. Maar ze hanteert ook
een ruim ruilbeleid. Binnen een
week, niet goed, geld terug! In
Heemstede is dit toch uniek!
Je kan er ook pinnen. Of knippen. Kinderhaartjes. De kinderkapper komt iedere woensdag
en de laatste zaterdag van de
maand. Voor 14.50 maakt Caroline een mooie nieuwe Coupe
Catarina. Om met een nieuwe
microstep of kinderfietsje de
deur uit te racen. Want ook die
staan klaar in diverse kleuren.
Moeders kunnen er heel aparte
shawls, alleenverkoop Heemstede en regio, en sieraden bekijken en kopen. Zij mogen met de
feestdagen best eens verwend
worden. Santa Catarina aan de
Haemstedelaan 2a is open van
woensdag t/m vrijdag van 10 tot
17 uur, op zaterdag van 10 tot 16
uur. Tel nr. 023 5297023.
Ton van den Brink

Dier van de week
Regio - Mark is een gesteriliseerde poes van ruim een jaar.
Ze is terug gebracht naar het
asiel omdat ze niet zo aardig
was tegen de mensen. Ze is als
kitten geboren op een camping
en eigenlijk is ze erg schattig,
je moet alleen geduld met haar
hebben. Eenmaal gewend aan
de mensen en omgeving is ze
vriendelijk en erg speels. Omdat
Mark blind is zoeken we voor
haar een huis zonder trappen
en waar ze niet naar buiten kan.
Andere katten is geen probleem
voor haar, al moeten ze haar wel
een beetje met rust laten omdat ze natuurlijk regelmatig tegen ze aan botst en dan zou
het sneu zijn, als ze steeds een
klap krijgt. Ook honden is geen
probleem voor onze dame. Het
enige waar ze niet van houdt is
optillen en teveel drukte want
dan schiet ze wat in de stress
en gaat ze blazen. Mark volgt je
overal in huis omdat ze op ge-

Mark

luid af gaat en daarom struikel
je af en toe wat over haar, dat
is wel iets om rekening mee te
houden. Bent u nieuwsgierig
geworden naar Mark en wilt u
komen kennismaken neem dan
eerst even contact op met het

Informatie
advertentie-tarieven:
Tel. 0297-368671
mobiel 0650-284402
aanleveren van advertentie
aanlever@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
mobiel 0650-284402

Van wie...?
Heemstede - “Sinds enige tijd zit er bijna permanent
deze kat in onze tuin”, vertelt
Guus Boers, woonachtig op
de Glip. “We hopen via deze
weg de eigenaar te vinden.
Hopelijk is het baasje op zoek
naar zijn of haar kat. De Dierenbescherming had geen
vermiste kat met dit signalement vermeld staan.
Het gaat om een donker cyperse kat, vermoedelijk een
poes, met witte bef, buik en
pootjes. Ze draagt een zwart
halsbandje met een grijs bolletje eraan, mogelijk een
magneetje voor een kattenluikje.
Wie mist deze kat of kent
deze kat? Laat het ons
weten. Ze is aan komen
lopen op Dr Schaepmanlaan
41 te Heemstede. Ze is, zeker
overdag, bijna doorlopend in
onze tuin. Tel. 023-5284460.

aanleveren van kopij
redactie@heemsteder.nl
Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
EDITIE 5
oPlaag 17.575

Casca cursus
Open Atelier

dierentehuis want Mark verblijft
in een gastgezin.
Asiel Zandvoort is open van
maandag tot en met zaterdag
tussen 11.00 en 16.00 uur; tel.
023-5713888. Of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl

van 1930

Heemstede - Een open kijk
ontwikkelen op tekenen en
schilderen. Dat kan in deze cursus, die Piet Zwaanswijk bij Casca geeft. Het is een plek om te
experimenteren met materialen,
technieken en werkwijzen. Er
wordt vooral gewerkt met acrylverf naar eigen ontwerp en er is
veel aandacht voor de persoonlijke creatieve ontwikkeling. Een
afwisselende cursus met veel
inbreng voor wie een beetje tot
veel teken- en schilderervaring
heeft. Soms wordt een gastdocent uitgenodigd of een museum bezocht. De 10 lessen zijn in
activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede op woensdag van 19.3022.00 uur vanaf 18 november.
Aanmelden: (023) 548 38 28 – 1
of www.casca.nl. Werk van Piet
Zwaanswijk is t/m 13 december
te bezichtigen bij Casca in de
foyer van de Luifel, Herenweg
96, Heemstede..

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
recht brieven in te korten of te
weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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Reyngoud mode gaat door

Na 80 jaar sluit Reyngoud
Lingerie de deuren
Heemstede – Een bekende naam in Heemstede, Reyngoud
Lingerie, stopt. Op 31 december komt er een eind aan een
tachtigjarig monument. Het besluit valt samen met het naderende pensioen van eigenaresse Marion Reyngoud. “Het was
leuker als mijn eerste vrije dag als gepensioneerde in de zomer zou vallen”, meldt de eigenaresse. “Maar ach, het is nu
mooi geweest. Aan alles zit een begin en een eind.”
In 1930 startte het echtpaar
Reyngoud de ’corsetterie’. Zij
waren de eerste van drie generaties. Reyngoud was destijds
nog een winkel waar van al-

Jazzy popsongs en puur
Hollandse blues
Foto: On Stage Photo.

Heemstede - In de nieuwe
voorstelling van Jeroen Zijlstra
vormen onrust, pijn, ontrouw en
afscheid de wrange basis voor
prachtige nummers. Ongepolijst

en rauw sijpelt het via de onderbuik door naar het hart. Hollandse Blues: doorleefd, maar
subtiel.
Beschreven door Zijlstra vanuit
zijn riante, pas verbouwde studio in het rijke Durgerdam, uitkijkend op de rafelranden van de
stad.
Het Theaterconcert is vrijdag 6
november in
Theater de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
17,50 euro / CJP/65+ 16,50 euro.
Kaartverkoop van maandag t/m
vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur en
45 minuten voor aanvang. Telefonisch reserveren via theaterlijn: (023) 548 38 38. www.theaterdeluifel.nl.
Overigens, de voorstelling in De
Luifel op zaterdag 14 november
‘De Afscheidsdmonologen’ is
uitverkocht.

les werd verkocht, van garen tot
korsetten.
In 1940 verhuisde de winkel van
Binnenweg185 naar de huidige
locatie, Binnenweg 121/123. In
1960 namen de zussen Mea en Marion
de zaak over. “Deze twee generaties
hebben met hard
en ziel gewerkt om
het kleine winkeltje
van toen uit te bouwen tot iets waar we
trots op mogen zijn”,
zegt Mea Klay, eigenaresse van de modewinkel en nichtje van Marion. Want
laat het duidelijk
zijn, Reyngoud Mo-

INGEZONDEN

Tot 24 november spaart u in WinkelCentrum
Heemstede voor een kunstkwartet waarmee u
kans maakt op één van de 25 unieke houtsnedes!
Meer informatie vindt u in de etalages bij de
deelnemende winkels of op

www.wch.nl

BINNENWEG – RAADHUISSTRAAT

Opbrengst
Nierstichting
Heemstede – In het hele land gingen in de week
van 20 tot en met 26 september zo’n 80.000 collectanten op pad voor de
Nierstichting. Alleen al
in Heemstede is tijdens
de Nationale Collecteweek 12.629,87 euro ingezameld. Met dat geld
kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo min mogelijk nierziekten en een betere toekomst voor nierpatiënten.
Voor meer informatie
kunt u de website van de
Nierstichting raadplegen:
www.nierstichting.nl

WINKELCENTRUM HEEMSTEDE
Win een unieke houtsnede t.w.v. € 95,van Willem Snitker samen met een gedicht
‘Ode aan Heemstede’ van Geerten Meijsing

de, de andere helft van het familiebedrijf, blijft gewoon bestaan.
De unieke sfeer en mooie collecties van de bekende merken blijven onveranderd.
Marion Reyngoud kan terugkijken op vierenveertig mooie jaren. Er waren veel leuke, ontroerende en soms hilarische momenten die ze beleefde met de
klanten. Die wil ze dan ook hartelijk bedanken. Gezelligheid
vond ze belangrijk en advies geven. Met plezier memoreert ze
aan voor de klant speciale gelegenheden als het kopen van het
eerste behaatje.
Tot het eind dit jaar werkt Marion Reyngoud nog door in de lingeriezaak. En tot die tijd kunnen
de klanten profiteren van royale kortingen op de hele collectie
lingerie, luxe nachthemdjes, pyjama’s en ochtendjassen en niet
te vergeten de ondergoedserie
van Armani voor hem en haar.
Met het oog op de feestdagen
is dat weer een lichtpunt in de
donkere dagen.

Jos Holdorp jubileum
40 jaar GSV Heemstede
Heemstede - Op 7 november
1969 kwam Jos Holdorp in dienst
van GSV Heemstede. Hij begon
als trainer van de jongensgymnastiek. In die ‘goede oude tijd’
stond hij regelmatig met zijn jongens op de Nederlandse kampioenschappen overal verspreid
door Nederland.
Overdag even de post rondbrengen bij de PTT en daarna weer

lekker naar de zaal. In de jaren
daarna kwamen er verschillende
lesuren bij. Zo ging hij ook meisjes turnles geven en de volwassenen werden sportief begeleid met
volleybal of conditiegym. Ook in
de vakantie kon hij de kinderen
niet loslaten en ging hij met ze
mee op de turnzomerkampen in
Beekbergen. Dat heeft hij 25 jaar
volgehouden.

Tot op de dag van vandaag geeft
hij met veel plezier zijn lessen.
En als er weer een leiding stopt,
neemt Jos de les wel over. Na 40
jaar wil hij graag minderen, maar
we kunnen niet zonder hem. De
meiden wedstrijdgroep, alle volwassenen en de jongens verwachten iedere week weer dat
Jos de deur opendoet. Hij is een
begrip geworden bij de vereniging. Wie GSV kent, kent Jos. Hij
heeft sportend Heemstede jarenlang vermaakt en getraind en we
zijn hem hiervoor bijzonder dankbaar.
Monique Marchand
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Prijsvraag Creatief Centrum Bennebroek

Breng je favoriete plek
creatief in beeld!

Topscore bij keurslager
Wim Kuijk Heemstede!
Heemstede – Een kwaliteitscontroleur liep
enige malen binnen bij keurslager Wim
Kuijk aan de Jan van Goyenstraat. Even controleren op presentatie, klopt het met de uitstraling die iedere keurslager moet hebben,
zowel binnen als buiten. De presentatie van
het assortiment, is er voldoende voorraad
in de vitrine, geen leeg vakken, verlichting
in orde. Hij kijkt ook naar de bediening en
de hygiëne van de baas en zijn medewerkers. Daarnaast stuurt de organisatie van de
Keurslagers nog eens mysterie shoppers op
je dak. Zogenaamde klanten die enkele eenvoudige bestellingen doen en ondertussen
in het hoofd talrijke aantekeningen maken
over bediening, kassa-afhandeling en afrekenen, te veel op te noemen. Maar alle indrukken worden direct buiten doorgeseind.
Laat nou de keurslager van de Jan van Goy-

enstraat, Wim Kuijk als beste jongetje van
de klas met een 9,7 als eerste eindigen.
Twintig winkels, van IJmuiden tot Sassenheim, waren genomineerd. De keurmeester
stelde dat Wim Kuijk en zijn medewerkers
de toets van de hygiëne glansrijk hadden
doorstaan. De gehanteerde werkwijze werd
bekroond met de speciale `Hygiëneoorkonde`. Ongeveer dezelfde tijd werd ook zijn
rundergehakt onder de loep genomen. Onderzocht op bacteriologische gesteldheid,
kwaliteit, versheid en hygiëne. Zijn rundergehakt kreeg een dikke tien! Al deze topscores zijn maar weer eens een bevestiging
van het vakmanschap van Keurslager Wim
Kuijk en zijn team. U bent er verzekerd van
een smakelijk stukje vlees. Bij Wim Kuijk op
de Jan van Goyenstraat 24.
Ton van den Brink

Feest voor vrijwilligers!
Heemstede - Donderdag 12
november is het jaarlijkse vrijwilligersfeest in de Burgerzaal
van het Raadhuis van Heemstede. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van de gemeente Heemstede, nodigt vrijwilligers en verenigingen, clubs
en organisaties die met vrijwilligers werken uit om van 17.00 uur
tot 19.30 uur op feestelijke wijze stil te staan bij al het vrijwilligerswerk dat in en om Heemstede wordt verricht. Het feest
is een blijk van waardering voor
het enthousiasme en de inzet
van vrijwilligers.
Tijdens het feest zal om 18.00
uur de Vrijwilligersprijs van de

gemeente Heemstede 2009 worden uitgereikt De jaarlijkse prijs
wordt dit jaar uitgereikt voor ‘Het
vrijwilligersbeleid van het Jaar!’
De winnaar krijgt een bijzondere herinnering en de organisatie ontvangt een geldprijs van
250,- euro, te gebruiken voor het
werven, begeleiden en behouden van de vrijwilligers. De jury
bestaat uit vertegenwoordigers
van Zorg, Welzijn, Sociaal-Cultureel Werk en Sport & Recreatie.
Verder is er tijdens dit feest tijd
voor leuke ontmoetingen, live
muziek en lekkere hapjes &
drankjes.
Als vrijwilliger bent u van harte
welkom!

Cursus Windows
voor kinderen
Heemstede - Windows is een
prettig programma om van alles
mee te doen: brieven schrijven,
uitnodigingen maken en spelletjes doen. Maar ook op Internet
zoeken naar info voor bijvoorbeeld werkstukken. In deze cursus ontdekken jongens en meisjes op een leuke manier de verschillende mogelijkheden. De
cursus bestaat uit 10 lessen op
dinsdagmiddag vanaf 17 november bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Docente is
Jeannette Thesing. Aanmelden
kan via telefoonnr. (023) 548 38
28 – 1 of via www.casca.nl.

Bennebroek - In november
1984 is het CCB opgericht en
begonnen in januari aan de Reek
met de eerste 14 cursussen. De
naam was goed gekozen, want
het aanbod was zeer uiteenlopend. In die tijd stond er naast
tekenen, grafische technieken en
boetseren ook spinnen en plantaardig verven, modetekenen
en bloemschikken op het programma. Voor vier gulden vijftig
per uur konden Bennebroekers
aan de slag. Kwam je van buiten
Bennebroek dan moest je dertig cent meer betalen! Het aantal cursussen lag jarenlang rond
de tien, met in die tijd populaire
activiteiten als, origami, batikken
en ikebana. Camie Ebbinge, docent van het eerste uur en nog
steeds actief als docente kan het
zich nog goed herinneren. Het
CCB bruiste van energie. In die
jaren groeide het CCB dan ook
verder uit en kreeg haar thuisbasis in de Hartekamp. In de topjaren werden er wel 33 cursussen gegeven! Kunst en cultuur
komt erbij en er worden naast
de cursussen workshops en lezingen gehouden in de Gouden
Zaal. Cursussen met museumbezoek en wandelingen. ‘Aardse
paradijzen” met Mieke Wilmink
en Aukje Bos. Kunstexcursies,
computercursussen, bridgeles
en bronsgieten.

Het kan toch niet anders of in
Bennebroek en omgeving moet
toch menig kunstwerk in de kamer hangen dat met veel plezier
gemaakt is bij het CCB!
En natuurlijk is het CCB nog
steeds actief. Elke week komen
er kinderen boetseren of tekenen en schilderen. Geeft Camie
nog steeds boeiende lessen en
proberen we bij te blijven op het
gebied van de kunst. Het is de
laatste jaren niet makkelijk geweest. Het CCB moest weg van
de Hartekamp en vond onderkomen in het oude postkantoor aan de Duinlaan, maar ook
daar is het verblijf tijdelijk. Des
te trotser is het bestuur van het
CCB dan ook dat ze dit 25-jarig
jubileum kunnen vieren!
Om het niet onopgemerkt voorbij
te laten gaan heeft het CCB een
prijsvraag uitgeschreven waar
iedereen aan mee kan doen. U
wordt uitgenodigd uw favoriete
plekje in Bennebroek en omgeving creatief vorm te geven. De
keuze van materiaal is vrij. Het
bestuur zou het zeker erg leuk
vinden wanneer oud-cursisten
nog wat van hun kunnen laten
zien. Het werk kan nog tot 15
november worden ingeleverd.
Meer informatie over de prijsvraag en het huidige aanbod van
het CCB kunt u vinden op www.
creatiefcentrum.nl

Dichtstorten
Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Uren en uren en uren….
Slechts twee weken uit een mensenleven
Die een herinnering voor jaren geven
Van een liefde die je nooit had verwacht
Waarvan je nooit had gedacht
Dat die liefde maar zo kort zou duren
De herinnering duurt uren en uren en uren
Je mag…..
Je mag je liefste wens dromen
Hopen dat je dromen uitkomen
Geloven dat het onmogelijke kan
Dat hij ooit komt, die droomman
Dat al die liefde in je eruit mag
Dat hij voor je staat, zomaar op een dag
Dat je alle liefde die je voelt mag tonen
Liefde zonder angst in je hart mag wonen
Kijk met je hart
Verliefde ogen zien alleen schoonheid
Geen ouderdom, maar jeugdigheid
Zien geen rimpel, zien geen litteken
Alles bedekt met een liefdevolle deken
Geen mens is perfect
Maar liefde heeft het effect
Dat een mens met zijn hart kijkt
En de geliefde de mooiste lijkt
Monique Philippo

pagina 8

de Heemsteder - 4 november 2009

Poppies voor burgemeester en burger
Heemstede - Het is mede aan
burgemeester Marianne Heeremans te danken dat de uitreiking van de poppies, klaprozen,
als symbool van herdenking van
alle geallieerden die gesneuveld
zijn, zoveel aandacht krijgt.
Donderdagochtend ontving zij
de eerste poppy van Howard
Miller. Het blijven gedenken en
overdenken blijft nodig. “Als
dat niet meer gebeurt, zijn we
gedoemd om de geschiedenis
weer te laten herhalen”, aldus
Heeremans. Het is het startschot
voor de poppycampagne van de
Royal Canadian Legion. De klaproos of poppy is een Angelsaksisch symbool voor de slachtoffers van alle oorlogen. De missie van The Royal Canadian
Legion Nederland is om de klaproos ook in Europa te introduceren. Ze worden gedragen vanaf het moment van opspelden
tot 11 uur van de 11e dag van
11e maand: het moment dat de
Eerste Wereldoorlog werd be-

eindigd - ook Remembrance day
genaamd.
Als bekende Heemsteedse akela kreeg Lies Visser een poppy
opgespeld door Gerard Visser.
Haar broer was een bekende
verzetsman uit Heemstede en

Engelandvaarder. De komende
dagen kunt u bij de Dekamarkt
en Albert Heijn benaderd worden door de jeugd of door veteranen die u een poppy opspelden.
Ton van den Brink

Gemeentesecretaris Willem van den Berg, burgemeester Marianne
Heeremans, Dr. Howard Miller van de Heemsteedse veteranen

Opgeven voor Christmas carols
Heemstede - Sinds 1 november
kunt u zich opgeven voor de 10e
keer Christmas carols zingen in
de goed verwarmde Oude Kerk
in Heemstede.
Come and join us op zaterdag 12
december en we beginnen om

10.00 uur; het geheel staat weer
onder leiding van Piet Hulsbos.
Kledingadvies: zwart (donker)
met een rood accent.
Deelnemerskosten: 15,- euro inclusief koffie/thee in de Pauwehof, lunch zelf verzorgen. U bent

atie voo r deze rub rie k
Hee mstede- De inform
de stic hti ng We lzij n
wo rdt verzorgd doo r
OH), Lieven de Key laa n
Ouderen Hee mstede (W
023-528 85 10.
24, Hee mstede, telefo on:
Samen Eten
Het thema voor het jaar 2009 is ‘muziek’
Samen Eten met een keuze voor een land, met
een menu en muziek uit het betreffende land.
Voor de maand november is de keus gevallen op
Zweden. Het menu is als volgt:
Aardappelsoep/Garnalen (Rakor), Zweedse Gehaktballetjes in tomatensaus (Kottbullar),
Zweedse aardappeltjes (krieltjes/bieslook), spinazie met kruidenboter en appelyoghurt met
walnoten en rozijnen.
De maaltijd wordt besloten met een kopje kofﬁe
of thee. Dinsdag 24 november is men om 12.30
uur van harte welkom.
Maaltijdbonnen á 9,50 euro zijn tot en met
17 november verkrijgbaar bij de receptie van
Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven
de Keylaan 24. Telefoon 023-528 85 10.
‘Senioren ontdekken hun talenten’
Een middag voor en door senioren.
Niemand is te oud om iets nieuws te leren.
Senioren laten met een kleine tentoonstelling en
met veel plezier zien en horen welke talenten
zij op latere leeftijd hebben ontdekt. Laat u
verrassen en inspireren om misschien ook iets
nieuws te beginnen.
Op deze middag zal Sasja Prins, medewerkster
van Casca, enkele deelnemers interviewen. Zo
kan men ook horen hoe zij hun nieuwe vrije
tijdsbesteding / hobby hebben gevonden en wat

definitief ingeschreven wanneer
u de muziek afgehaald en betaald hebt op zaterdag 21 november tussen 11.00 en 14.00
uur op Nobellaan 7 te Heemstede. Opgave en verdere informatie: 023-52 88 742.

INGEZONDEN

Groei en Bloei, boeiend verslag
over landgoederen
Als je in de natuur werkzaam bent moet je ook iets met de natuur hebben. Dat heeft Peter de Jong, medewerker van het Landschap Noord-Holland zeker. Op de eerste bijeenkomst van het winterseizoen van Groei & Bloei Haarlem en omstreken op 20 oktober
in het vernieuwde restaurant “De Duinpan” in zorgcentrum De Blinkert hebben ca 50 toehoorders geluisterd naar zijn boeiende diapresentatie. Deze bijeenkomst was toegankelijk voor leden en nietleden van Groei & Bloei. Tussen het zuiden van Aerdenhout en in
Vogelenzang ligt een gebied van ca 115 ha, voor een groot deel bestaand uit bos en bekend als de landgoederen Leyduin, Vinkenduin
en Woestduin. Het ontstaan van deze in de zeventiende eeuw aangelegde landgoederen en hun bewoning passeerden de revue, waarbij de naam Jacob van Lennep een aantal malen viel. Van de oorspronkelijke bebouwing is nog weinig over. Landhuizen zijn gesloopt.
De nu aanwezige landhuizen dateren uit het begin van de twintigste
eeuw. Een enkele oude boswachterswoning, zoals het juffershuis op
Leyduin, is inmiddels gerestaureerd. Vermeld werd voorts de renbaan
van Woestduin, die van ca 1900 tot 1920 vele gokverslaafden aantrok
en om die reden gesloten is.
Het gebied is zeer rijk aan allerlei zangvogels. Grotere soorten die
tot kort geleden in grote getale voorkwamen leggen nu het lootje
tegen de haviken, die ook onder grotere vogels, als vlaamse gaaien
en eksters slachtoffers maken. Naast een grote vogelpopulatie zijn
dieren als reeën en damherten waar te nemen. De laatste soort, die
uit de Amsterdamse waterleidingduinen komt, neemt snel in aantal
toe. Vanwege de schade die zij veroorzaakt in de bloementeelt gaan
stemmen op om tot afschot over te gaan. De vossenpopulatie is al
enige tijd stabiel. Prachtige dia’s over de besproken soorten dieren
verlevendigden het verhaal van Peter. Tot slot valt te vermelden dat
de gebieden vrij toegankelijk zijn. De volgende openbare avondbijeenkomsten van Groei & Bloei zijn op19 januari 2010 (inleiding door
Wiert Nieuman over schaduwplanten) en op 16 februari 2010 (inleiding door de bekende kweker en schrijver over tuinieren Romke van
der Kaa). Zie verder ook www.haarlem.groei.nl
Groei & Bloei Haarlem e.o.

Seniorennieuws Heemstede
er zo speciaal aan is. Men is welkom op donderdag 19 november om 14.00 uur in de Burgerzaal
van het Raadhuis, Raadhuisplein 1 in Heemstede
De toegang is gratis.
De middag wordt georganiseerd door Stichting
Welzijn Ouderen Heemstede en Casca in samenwerking met Loket Heemstede en Heemsteedse
Ouderenbonden.
Met de Ko-Bus naar de Kerstmarkt
Voordat de echte kerstdrukte toeslaat kan men
op dinsdag 1 december met de KO-Bus naar de
Kerstmarkt in het tuincentrum ‘Overvecht’ in
Lisse. Men wordt vanaf 13.00 uur thuis opgehaald en 16.00 uur weer naar huis gebracht. Alle tijd en in rust om inkopen te doen.
Kosten 5,-- euro.
Wel van tevoren aanmelden bij WOH, telefoon
023-528 85 10.
Gezond bewegen in de Pauwehof
De Pauwehof aan de Achterweg 19 te Heemstede biedt 55-plussers een gevarieerd programma aan cursussen.
Voor de volgende activiteiten kan men zich nog
ingeschreven.
Jazzdansen, dansen op hedendaagse muziek.
Ervaring is niet noodzakelijk. Dansplezier staat
voorop. Door middel van (grond)oefeningen en
danscombinaties wordt o.a. gewerkt aan houding, kracht en souplesse.
Maandag van 13.30 – 14.45 uur.
Gymnastiek, allerlei oefeningen worden gedaan,
meestal op muziek, staand of zittend op een

stoel, waarbij alle spieren aan bod komen.
Vrijdag van 09.30 – 10.15 uur Na aﬂoop kan
men met elkaar een kopje kofﬁe/thee drinken.
Voor inlichtingen: Marja Schulpzand, cursuscoordinator. Telefoon 023-528 60 22
Casca nieuws
Beamerpresentatie over Marokko
Evert en Cisca Abspoel geven een prachtige presentatie over Marokko, een land op een vliegafstand van amper 3 uur en toch een totaal andere wereld. De koningssteden Rabat, Meknés,
Fes en Marrakesh doen soms denken aan een
sprookje uit 1001 nacht. Dwalend door medina en
soeks, is het genieten van de kleurrijke en levendige taferelen op markten en pleinen. Afsluitend een tocht op een kameel door de Sahara
met een overnachting onder de sterrenhemel.
Donderdag 12 november, aanvang 10.30 uur in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Entree 5,00 euro. 65+ 4,00 euro.
Overbos nieuws
Zondag 22 november om 15.00 uur een optreden van het koor de Vrolijke Noot in de Tuinzaal.
Kosten 4,-- euro.
Op dinsdag 24 november kan men van 10.0012.00 uur naar een kleine markt in de Passage
van het Overbos, voor o.a truien, schoenen, vis,
cadeauartikelen.
Het Overbos, Burgemeester van Lennepweg 35,
telefoon 023-892 89 00.
Kijk ook op: www.welzijnouderenheemstede.nl
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Najaarsproeverij Le Grand Cru

Terug naar Europese wijnen?
Heemstede – Dat de Europese wijnen toch meer spanning
hebben, kwam tijdens de najaarsproeverij van Le Grand Cru
duidelijk naar voren. Wijnen uit
Afrika, Zuid-Amerika en Australië leggen het af tegen de gevestigde Europese smaken. Uitzondering zijn wijnen die met
respect voor het klimaat en de
wijngaard naar Europese nuances gemaakt worden. De Spaanse familie Fournier maakt haar
wijnen aan beide zijden van de
Atlantische Oceaan, in Spanje,
Argentinië en Chili. Het is gelukt om met Torrontés druiven
uit Galicië zeer betaalbare witte wijnen te maken. Deze druif
is inmiddels uitgegroeid tot het
nationale symbool voor de witte druif in Argentinië. De Urban
Uco Torrontés Fournier Mendoza, een delicate, verleidelijke wijn
bij gevogelte, wit vlees of zacht
gekruide vis kost 7,50 euro. Het
zusje Urban Uco Chardonnay
Fournier van de bekende soort
Chardonnay maar wel van het
sappige soort, met veel fris fruit
en ietsje citroen kost 9,85 euro.
Rode wijnen rond de 9 euro zijn
uit Argentinië, de Urban Blend,
Fournier, Valle de Uco Mendoza, de ideale begeleider van ribeye, entrecote of runderbiefstuk
en in de winter bij wild. De Urban Blend, Fournier Maule Valley, afkomstig van stenen, klak,
zand en klei van uitsluitend oude stokken krijgen van de meer
dan 80 jaar oude Carigan-druiven een heel bijzonder, onderscheidend karakter mee en tussen 16 en 18 graden smakelijk
bij rund, lam, eend gans of kip.
Intermezzo
De vele wijnen proeven, er
stonden wel 170 wijnen ge-

opend in de ruime tasting
room van Wijnspeciaalzaak Le
Grand Cru, is een inspannende bezigheid. Chateaubriand,
Traiteur&Vleesspecialist van de
Binnenweg, had een tapenade
van Angus rund gemaakt met
kappertjes, Parmezaanse kaas,
olijfolie en pijnboompitten. Een
liefhebberij van Johan van Uden.

Uit de Wallis een heerlijke aperitief maar ook een goede begeleider van vis, witvlees en kaasgerechten. Uit Hongarije een Tokaji Furmint Kiraly Dülö Erzsebet
PInce, te vergelijken met de Elzas of Bourgogne, een wijn met
een lage opbrengst per hectare,
maar met een bijzondere complexe en spannende smaak bij

V.l.n.r. Tom Losekoot (eigenaar van Videoland Heemstede), John Rees
met zijn vrouw en Ton Nelissen van Cheval Blanc.

Weer een dinerbon uit
de gouden ton

Dat smaakt met een witte Felines
Jourdan Picpoul de Pinet uit de
Languedoc of de keuze viel op
een sushi, zalm, rookvlees, komkommer en een vleugje bieslook
van Sushikim uit Haarlem met
een Spaanse rosé Monastrel rosado, die zo lekker past bij het
sausje van soja. Zwitserland,
omdat het geen EG land is, altijd een moeilijk land, is betaalbaar geworden omdat een Zwitser een eigen importbedrijf heeft
in de regio. De eerste Zwitserse wijn is natuurlijk de Fendant
van de belangrijkste Zwitserse druivensoort de Chassealas.

een gekruide stoofschotel met
o.a. knoflook, ui en paprika.
Frankrijk en Italië waren prominent aanwezig met hun veelzijdig aanbod. Vakkundig werden
de proevers begeleid door een
speciaal team, je zou ze Vrienden
van Le Grand Cru kunnen noemen, waar inmiddels een aantal
vrienden behoren tot de harde
kern van kenners van wijn, hun
hobby, hun passie. Maar altijd
geïnspireerd door Wille en Els
Beeren van wijnspeciaalzaak Le
Grand Cru aan de Jan van Goyenstraat 12-14.
Ton van den Brink

Workshop voor vrijwilligersorganisaties
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede nodigt bestuurders, coördinatoren
en vrijwilligers van vrijwilligers
organisaties,die actief zijn binnen Heemstede, uit voor een
workshop ‘Creatief Inspelen op
Maatschappelijke Stages’
Dit schooljaar gaan in Heemstede leerlingen van 4 VWO en
3 VMBO weer een maatschappelijke stage doen. Deze projectweken waarin deze leerlingen een aantal weken vrijwilligerswerk doen zijn in het voorjaar van 2010. Met ingang van
het schooljaar 2011-2012 wordt
een maatschappelijke stage
verplicht voor alle instromende
leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Veel Heemsteedse organisaties die met vrijwilligers
werken worden daarom benaderd voor een maatschappelijke stage.
Tal van organisaties, of deze nu
professioneel zijn met vrijwilligers (bijv. verzorgingshuis) of

organisaties die alleen uit vrijwilligers bestaan (bijv. Wereldwinkel) zijn samen met scholen, steunpunten Vrijwilligerswerk en maatschappelijke organisaties bezig om op een creatieve manier deze stageplekken
tot een succes te maken. Het
gaat om organisaties in de volle
breedte van sport, welzijn, zorg,
cultuur tot natuur, onderwijs en
ontwikkelingssamenwerking.
Het is voor al deze organisaties
een uitdaging om stageplekken
te vinden die zowel voor de leerling als voor de organisatie zinvol zijn.
In de workshop ‘Creatief Inspelen op Maatschappelijke Stages’
komen o.a. aan bod: basisinformatie over Maatschappelijke
stages; de situatie in Heemstede/stageplekken leerlingen Hageveld; ‘Beren op de weg; ideeëncarrousel en nieuwe vacatures voor Maatschappelijke stages; kansen en voorwaarden.
De workshop is voor de sector

sport en recreatie op donderdag
19 november en voor andere
sectoren op donderdag 26 november van 19.30 tot 22.00 uur
(inloop vanaf 19.15 uur) bij het
Steunpunt Vrijwilligerswerk, locatie: Casca - de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Docente is
Anneke Wienema, senioradviseur van PRIMO Noord-Holland
met ondersteuning van Rens
Veerman, Sportsevice NoordHolland. Deelname is gratis.
Voor meer informatie of uw inschrijving kunt u contact opnemen met José van Duin, telefonisch: 023-548 38 26 of via de
e-mail: jvanduin@casca.nl. Aanmelden voor de workshop sector
sport kan tot 13 november 2009
en voor de workshop voor alle
sectoren tot 20 november 2009.
Op de site van het steunpunt,
www.vrijwilligerswerkheemstede.nl kunt u actuele informatie
over Maatschappelijke Stages
vinden. Maatschappelijke stages zijn in beweging!

Heemstede - “Wegens succes
geprolongeerd”. Zo zou je de
dineractie van restaurant Cheval
Blanc en Videoland Heemstede het beste kunnen omschrijven. Vanwege het 25-jarig jubileum van Videoland Heemstede bood restaurateur Ton Nelissen van het Michelin-sterren
restaurant dinerbonnen aan. Bij
de huur van dvd’s kunnen klanten een verhuurbon in een gouden ton deponeren en daar
wordt dan een winnaar uit getrokken. Bijna 900 filmliefheb-

bers deden afgelopen 2 weken
hieraan mee. Als winnaar kwam
dit keer de Heemstedenaar John
Rees uit de bus. Samen met zijn
vrouw kwam hij dit weekend
naar het gezellige restaurant
om de dinerbon in ontvangst te
nemen. “Mijn vrouw is momenteel in verwachting van ons
tweede kindje, na de bevalling
gaan we hier dineren”, aldus een
gelukkige John.
Deze actie van de videotheek
en het restaurant is nog enkele
weken van kracht.

SEIN en VUmc werken
intensief samen
Bennebroek - VU medisch centrum en de Stichting Epilepsie
Instellingen Nederland (SEIN)
hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee geven de beide instellingen aan gezamenlijk op te trekken in onderzoek van en patiëntenzorg voor patiënten met epilepsie. SEIN verbindt zich met
deze overeenkomst nadrukkelijk
aan VUmc. VUmc en SEIN werken zowel in het wetenschappelijk onderzoek als ook patiëntenzorg nauw samen. Beide raden
van bestuur streven naar een intensivering van deze samenwerking en hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst gesloten. VUmc is een universitair

medisch centrum waarin topreferente en topklinische zorg
wordt geleverd ook aan patiënten met neurologische aandoeningen. SEIN is een gespecialiseerd centrum in observatie, diagnose en (voortgezette) behandeling van epilepsie. VUmc en
SEIN werken op enkele researchprojecten nauw samen. Beide
instellingen hebben de behoefte om rond wetenschappelijk onderzoek en geavanceerde patiëntenzorg hun samenwerking
te verdiepen. Ook willen SEIN en
VUmc de specialistische epilepsiezorg nader vormgeven in een
bijzonder hoogleraarschap. Zij
gaan hiervoor de mogelijkheden
onderzoeken.

Basiscursus (55+) Windows Vista
Heemstede - In de kennismakingscursussen van Casca wordt
de basis gelegd voor het werken
met een computer. Daar wordt
geleerd hoe een pc werkt, hoe
je met de muis en het toetsenbord kunt omgaan en een beetje Windows, tekstverwerking, internet en e-mail. In de cursus
Windows Vista wordt de kennis

over het Windows-programma
verdiept. Er is veel ruimte om te
oefenen en om vragen te stellen.
De 5 lessen zijn op maandag van
13.00-15.30 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede vanaf 16 november. Docent is
Ed van Bunschoten. Aanmelden:
telefoon (023) 548 38 28 – 1. Of
via www.casca.nl.
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Sparrenbosschool slimste school?

Bennebroekse toppertjes gaan
voor goud in televisiequiz
Bennebroek – Uit duizend basisscholen in de provincie is de Sparrenbosschool uit Bennebroek
geselecteerd om mee te dingen naar de titel ‘slimste school van Noord-Holland’. De kennisquiz
met een speels tintje wordt vanaf zaterdag 7 november door RTV Noord-Holland op de televisie uitgezonden. Donderdag jl. gingen de leerlingen van groep 8 de strijd aan met zes andere
scholen. Reden genoeg voor de Heemsteder om in het kielzog van de schoolbus mee af te reizen naar Hilversum. Het middagje Mediapark werd een regelrechte thriller.
Nee, ze zijn niet noodzakelijkerwijs de intelligentste kids die
rondlopen. “De dame van de
tv die bij ons op school kwam
vond ons gewoon een enthousiaste klas”, aldus Tessa, Kevin,
Amina en Josephine van groep
8. “Maar we zijn ook best slim,
hoor.” De scholieren worden getest op hun kennis van schoolvakken als rekenen, taal en
aardrijkskunde. Maar ook milieu,
actualiteit en wetenswaardigheden over hun eigen woonplaats
komen aan bod, alsmede een
technische opdracht. De in het
groen gestoken school uit Bennebroek is op het podium vertegenwoordigd door twee democratisch gekozen klasgenoten,
Willemijn en Otto. “Zij geven de
antwoorden, maar we mogen allemaal helpen.” De ruime studio
24 waar onder meer Popstars
wordt opgenomen vinden ze vet.
En hoe is het om presentator
Erik van der Hoff te ontmoeten?
“Nou, die kennen we eigenlijk
niet”, klinkt het eenstemmig. Aj,
deze 11-jarigen vallen duidelijk
niet in de doelgroep van woonprogramma’s als ‘Het Blok’ en
‘Samenwonen’.
Op ‘de vloer’ krioelt het inmiddels van jongens en meisjes
die zojuist de opnames achter
de rug hebben. Ze storten zich
op de schalen met broodjes en
worden even later met bussen
afgevoerd. Logistiek bekeken
’n hele kluif. Foeke de Koe van
productiemaatschappij Character Media legt uit: “Wij nemen
deze week alle afleveringen op
met totaal zesendertig scholen.
Zes finalisten strijden uiteindelijk voor de titel en de hoofdprijs, het superschoolfeest van
het jaar. De medewerkers van
het programma geven toe: het
is hartstikke gezellig geweest,
maar het vreet energie. “Ik heb
mijn kinderwens wat bijgesteld”,
grinnikt de producer.
De productiemaatschappij die
documentaires maakt als ‘Hoge
Bomen’ heeft een goed jaar achter de rug. Hoewel de recessie
ook doorklinkt in showbizzland.
”Volgend jaar moeten we maar
weer zien hoe het gaat. Voor dit
programma krijgen we financiële ondersteuning van de provincie Noord-Holland. Zij willen
meer zichtbaar zijn en iets met
kinderen doen. De Achmea kennisquiz richt zich al op brugklassers, wij op de groepen 8. Een
leuke leeftijd, want ze hebben
dan nog net de spontaniteit die
kinderen eigen is.” Voor de zo-

veelste keer vragen ze of we koffie, thee of een broodje willen.
Meedoen belangrijker dan
winnen?
Dan is het toch de beurt aan
de Sparrenbosschool. Juichend
rennen ze naar hun plek in het
flitsende decor van de show. Tegenspelers komen uit plaatsen
als Amstelveen, Heerhugowaard
en Purmerend. De eerste vraag

gaat over de eigen
omgeving. De Amstelveners weten dat
hun museum het Cobramuseum heet. De
basisschool uit Avenhorn krijgt een vraag
over
plaatsgenoot
Sonja Bakker. Dat ze
toch niet alles weten over de beroemde doch oververmoeide dieetgoeroe
valt best tegen. Dan
Bennebroek.
Wat
was speeltuin de Linnaeushof vroeger? De
Sparrenbossers twijfelen geen moment:
een botanische tuin. Appeltje eitje. En als even later blijkt dat ‘onze school’ een onvervalst rekenwonder in huis heeft (toekomstig
kandidaatje voor KPMG?), gaan
we er maar eens goed voor zitten. Deze kids komen niet uitsluitend voor de Olympische gedachte, het zijn serieuze kanshebbers. Maar er zijn meer kanjers, ook bij de concurrentie.
Dan komt de ronde van de mys-

tery guest. Het valt niet mee om
achter de identiteit van het silhouet van de Noord-Hollandse
zangeres te komen. Als Erik hint
dat ze wellicht in een muzikaal
vissersdorp aan het IJsselmeer
woont, valt het kwartje. Jazeker,
het gaat hier wel degelijk om –
ssst, niet verder vertellen - Monique Smit. Inderdaad het zusje van. Noemen we die muziek
nou haring of palingsound? De
meeste scholen weten het antwoord wel. Volendams beroemdste zus geeft nog een riedeltje
weg van haar laatste hit. Na de

ten in ‘Wie is de mol’, heeft zelf
de basisschool doorlopen in het
Noord-Hollandse West Graftdijk.
“Een gezellige en ook spannende tijd. In een klein dorpje breng
je de hele schooltijd door met
hetzelfde clubje kinderen. Dan
is het daarna een verademing
om nieuwe vrienden te maken
op de middelbare school.” Wat
waren zijn favoriete vakken op
de Openbare Lagere school van
West Graftdijk? “Geschiedenis,
daar kon je zo heerlijk bij wegdromen.” Verder tekenen en lekker buiten sporten.”

eerste ronde vallen drie scholen
af. Vervolgens zijn er nog twee.
Af en toe moet er iets overgedaan worden. Geen kwisvragen
uiteraard. Maar als de regisseur
verzoekt om voor de derde keer
te juichen voor de winnaar, is dat
geen enkel probleem.

De voormalig gitarist/zanger van
Roberto Jacketti & the Scooters
treedt nog eenmaal per jaar op
met de band. “Maar dan gaan we
ook helemaal voluit, uitputtend
maar heel leuk om te doen.”
We kunnen het toch niet laten om
het hem te vragen: Wie is komend
seizoen de mol? “Tja, dat is dus
topsecret. Ik zou het zelf kunnen
zijn, maar ook iemand anders. Of
misschien weet ik helemaal niet
wie de mol eigenlijk is. Het zou
kunnen dat ik na de eerste aflevering al naar huis ben. Want in
de eerste aflevering zit ik sowieso.” Ja daag, daar komen we dus
niet verder mee. Bij het invallen
van de duisternis stapt de Sparrenbosschool in de bus en wij
verlaten via de artiesteningang
de studio op het Mediapark. “Willen jullie echt niks meer eten of
drinken?” Toffe en gastvrije lui,
die Gooische televisiemakers.
Hoe de leerlingen van groep 8
van de Sparrenbosschool het
er vanaf hebben gebracht is te
zien vanaf zaterdag 7 november
op RTV Noord-Holland.
Mirjam Goossens

Wie is de mol?
”Kom daar maar eens om bij volwassenen”, zegt Erik van der Hoff
na afloop. “Dat lukt je echt niet.”
De populaire presentator deed
ooit het kinderprogramma ‘Quatro’ met Jochem van Gelder. “Van
hem zag ik dat je kinderen gewoon stevig kunt aanpakken.
En niet op zo’n kinderlijke toontje. Tussen de deelnemertjes aan
deze quiz zitten vaak grote verschillen. Meiden kunnen er al
zo volwassen uitzien en sommige jongens doen macho- cool,
maar andere zijn echt gespannen, bang om niet het verkeerde antwoord te geven.” Erik van
der Hoff die tegenwoordig op de
televisie te zien is met zijn dochter Sascha in Malawi en binnenkort als een van de kandida-
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Heemstede - Zaterdag 7 november speelt Toneelgroep Vondel in theater Casca de Luifel in
Heemstede de comedy ‘Glim-

Mantelzorgcafé
Heemstede
Heemstede - Op dinsdag
17 november vindt bij Welzijn
Ouderen Heemstede om 19.30
uur een informatieavond voor
mantelzorgers plaats. Tandem
organiseert deze avond in samenwerking met de gespecialiseerd verpleegkundigen
van Zorgbalans en de stichting Welzijn Ouderen Heemstede. De bijeenkomst is bestemd voor mensen die de
zorg hebben voor iemand met
diabetes, Astma of COPD. Het
thema is: Diabetes en longverpleegkundigen vertellen. Aan
de orde komen onderwerpen
als Wat is diabetes, aandacht
voor de voeding, te lage en te
hoge bloedsuiker, voetverzorging, wat is Astma en COPD,
onderhoud van hulpmiddelen. Welzijn Ouderen Heemstede vindt u aan de Lieven
de Keylaan 24 te Heemstede.
Bij voorkeur van te voren aanmelden bij Tandem: info@tandemzorg.nl of tel: 023- 89 10
610.

Kerkdienst
Protestantse
Gemeente
Heemstede – Op zondag 8 november vindt in de Oude Kerk op
het Wilhelminaplein een dienst
plaats met ds. Jolien Nak-Visser en ds. Pieter Terpstra. Het is
een dienst met Bennebroek, met
crèche en kindernevendienst.
Aanvang: 10.00 uur.
In Kennemerduin (Herenweg 26)
is er zondag om 10.30 uur dienst
met ds. Wijnand van der Wolk uit
Haarlem. Er is geen dienst in de
Pinksterkerk. Zie ook www.kerkpleinheemstede.nl

men’. Aanvang is 20.15 uur.
Glimmen is geschreven door
de Haarlemse schrijfster Christa Warmerdam. In dit eigentijd-

se toneelstuk draait alles om vier
hartsvriendinnen. De vier vrouwen zijn onderweg naar Groningen voor een gezellig weekend
maar stranden door autopech bij
een oud vervallen hotel. De receptionist van dit hotel lijkt regelrecht uit een griezelfilm gestapt waardoor de vriendinnen
zich niet erg op hun gemak voelen. Met de keuze voor dit toneelstuk kan het publiek van Vondel
op een ontspannen toneelavond
rekenen met veel hilarische momenten. Warmerdam schreef dit
stuk in 2004 en heeft inmiddels
elf toneelstukken op haar naam
staan die overal in het land met
succes worden gespeeld. Regie: Margriet Lips. Kaarten kosten 9,50 euro en zijn te bestellen via toneelgroepvondel@hotmail.com en op 023-5358203.
Kijk voor meer info op www.toneelgroepvondelhaarlem.nl

Gigantische vlooienmarkt
in Sportcenter Haarlem
Regio - Op zondag 8 november
a.s. is er een gigantische vlooienmarkt in het Kennemer IJsbaan Sportcenter te Haarlem. U
kunt daar struinen tussen 9.00 en
16.30 uur. Ruim 300 standhouders bieden de meest uiteenlopende spullen aan. Er is letterlijk van alles en nog wat te koop
van kunst tot curiosa en van
antiek tot modern. Je kunt het zo
gek niet opnoemen, of men kan
het in het propvolle Sportcenter aantreffen: antiek, curiosa,
aardewerk, speelgoed, poppen,
kleding, leuke hebbedingentjes, zeldzame boeken, enz. In de
loop der tijd is deze markt uitgegroeid tot een van de grootste
en gezelligste vlooienmarkten in

Noord Holland met zeer veel tevreden deelnemers en waar ook
veel tevreden bezoekers graag
naar toe gaan. Hier ligt uw kans
in het bezit te komen van net dat
ene speciale hebbedingetje uit
Grootmoeders tijd of dat zeldzame boek. Voor iedere portemonnee is er wel iets te vinden.
Kom ook zeker even snuffelen
op deze gigantisch volle vlooienmarkt in de Kennemer Sportcenter.
Het Kennemer Sportcenter ligt
aan de IJsbaanlaan 4 A (Randweg) te Haarlem. Entree: 3,00
euro p.p. Parkeren is gratis Info:
Van Aerle, tel.: 0492 - 525483 of
06 53848622; Sites www.vanaerlebv.nl en www.curiosaplaats.nl

De eetbare tuin

keukenlaurier, maar als haagplant minder bekend. De PawPaw, een door indianen zeer gewaardeerd vruchtgewas, blijkt
ook een decoratieve tuinplant te
zijn. De rijke en smakelijke plantenwereld wordt getoond aan
de hand van dia’s en aangevuld
met instructies over het houden
van deze planten. De heer van
Gelderen is kweker en verbonden aan de kwekerij en plantentuin Esveld in Boskoop.

Bennebroek - Groei & Bloei afdeling Bennebroek e.o. houdt op
vrijdag 13 november haar maandelijkse lezingavond. Deze vindt
plaats in ‘t Trefpunt aan het Akonietenplein en gaat om 20.00 uur
van start. Gast is de heer Cor van
Gelderen. Hij komt vertellen over
‘de eetbare tuin’. Een siertuin en
een tuin vol eetbare planten sluiten elkaar niet uit. Bekend is de

Acrylschilderen voor kinderen
Heemstede - Met een papier zo
groot als zijzelf voor zich, staan
de jongens en meisjes voor
een schildersezel. Met een dikke kwast roeren ze in de acrylverf. Ze leren alle kleuren door
elkaar te mengen die ze nodig
hebben. En dan maar smeren.
Daarmee leren de kinderen het
plezier van verf op papier. In de
cursus wordt gewerkt naar opdracht en naar eigen fantasie.

De kinderen leren over kleuren,
perspectief en schaduwwerking.
Deze speelse cursus voor open
kleine mensen wordt gegeven
door Dominica Dogge bij Casca
vanaf dinsdag 17 november van
16.00-17.30 uur. De 7 lessen zijn
in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede. Aanmelden kan bij Casca 023-548 38 28 – kies 1 of via
www.casca.nl.

Foto: Geert Snoeijer

Comedy ‘Glimmen’ op de planken

Podium Oude Slot

Novecento, pianist der oceaan!
Heemstede - Topacteur en
meesterverteller Porgy Franssen komt woensdag 11 november met de solovoorstelling ‘Novecento, pianist der oceaan’
naar Heemstede. Op 12 december 1900 werd op de piano in de
danszaal van de luxe oceaanstomer Virginia een baby gevonden. Hij werd, naar het jaar van
zijn geboorte, Novecento genoemd. In de rol van scheepstrompettist Tim Tooney vertelt
Porgy Franssen het verhaal van
de vondeling die een wereldberoemd pianist werd zonder ooit
het schip te hebben verlaten.
Novecento leert de wereld kennen door zijn publiek: de passagiers. In hun ogen leest hij wat
zij gezien en beleefd hebben.
De muziek speelt in deze voor-

stelling een belangrijke rol. Van
de dansmuziek van de scheepsband en de jazz van Jelly Roll
Morton tot de fenomenale, maar
nooit eerder gehoorde muziek
van hoofdpersoon Novecento.
Acteur Porgy Franssen en regisseur Dirk Groeneveld kozen voor
een enscenering zonder live muziek. De sterke tekst maakt Novecento’s muziek voelbaar, bijna hoorbaar. Zeer goed verteld
door Porgy Fransen en die met
weinig middelen een prachtige
sfeer weet neer te zetten.
Woensdag 11 november om
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang Ringvaartlaan, Heemstede.
Toegang: 18,- euro/15,50 euro.
Reserveren kaarten 06-13133626
of www.podiumoudeslot.nl. Indien voorradig aan de zaal.

Lezing over de brieven
van Vincent van Gogh
Heemstede - Op woensdag
11 november, aanvang 20.00
uur, vindt bij Boekhandel Blokker Heemstede een lezing plaats
over een nieuw boek over de
schilder Vincent van Gogh. Het
gaat om correspondentie van de
schilder, die belicht wordt in het
werk.
Ter gelegenheid van het verschijnen van de eenmalige 6delige uitgave Vincent van Gogh
- De Brieven, komt een van de
redacteuren, Hans Luijten, uitleg
geven over het totstandkomen
van dit project.
Gedurende vijftien jaar werkten
het Van Gogh Museum in Amsterdam en het Huygens Instituut in Den Haag aan deze nieuwe wetenschappelijke teksteditie van de briefwisseling; een
editie die beantwoordt aan de
meest geavanceerde en kwalitatief hoogstaande eisen op het
gebied van tekstedities. Het resultaat is een volledige (902
brieven), moderne uitgave van
de correspondentie die de huidige stand van kennis weerspiegelt. Het Brievenproject is het
meest ambitieuze project dat
ooit door het Van Gogh Museum is geïnitieerd. De boekeditie
zal voor iedereen die zich in Van
Gogh verdiept een onmisbare

bron van kennis zijn. In het werk
zijn alle in de brieven genoemde afbeeldingen (2000 werken
waar Van Gogh naar verwijst en
600 werken van Van Gogh zelf)
opgenomen.
De brieven van Vincent van
Gogh vertellen in een directe,
meesleepende stijl het verhaal
van zijn leven, van zijn hechte
band met zijn broer Theo en van
de ontwikkeling van zijn werk.
De lezer is getuige van zijn dromen en teleurstellingen, passies en worstelingen, vriendschappen en ruzies alsook het
gevecht tegen zijn ziekte en de
allesoverheersende wens om
kunst te maken die zou blijven
voortbestaan.
Hans Luijten (1961) studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit van
Utrecht. Momenteel is hij werkzaam bij het Van Gogh Museum.
De vormgeving en typografie van
de cassette zijn verzorgd door
Wim Crouwel. Hij is een van de
meest gerenommeerde Nederlandse grafisch vormgevers.
De toegang voor deze avond is
5,- euro. Reserveren gewenst.
Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 Heemstede. Tel. 0235282472.
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Vele kilo’s lichter en centimeters minder

Hoera! LaRiva 5 jaar! 5 x gratis!

Heemstede - LaRiva bestaat 5
jaar. Reden voor groot feest! De
prachtige instituten zijn een echte aanwinst. Met de komst van
LaRiva is er voor vele dames en
heren weer lijn gekomen in hun
figuur. Of de wens nu was om 20
kilo af te vallen of om wat aan
dat buikje te doen na de overgang of zwangerschap, die ongezonde bierbuik of te grote billen, LaRiva hielp al vele mensen
met persoonlijke begeleiding,
en een persoonlijk trainingsprogramma. Doelgericht en met
succes! Alle dames hebben de
vooraf gekregen centimeter garantie gehaald, 100%! Het instituut staat voor resultaat, persoonlijke begeleiding, een zeer
efficiënte figuursverbetering!
Hoe werkt het precies?
Iedereen heeft zo zijn of haar
eigen wensen ten aanzien van
zijn of haar figuur. Deze wensen worden besproken in een
gratis en vrijblijvende figuuranalyse. Hierbij wordt men gemeten en de conditie van het huiden vetweefsel wordt nauwkeurig
bekeken. Daarna wordt een persoonlijk behandelplan samengesteld.
De methode
LaRiva werkt met de geheel natuurlijke Zwitserse Thermo Fysische Methode (TFM). Deze methode bestaat uit beweging en
ontspanning, een actief en een
passief deel. Het actieve deel

bestaat uit de doelgerichte bewegingstherapie waarmee men
totaal of plaatselijk gaat afslanken. Deze doelgerichte bewegingstherapie wordt liggend uitgevoerd in een comfortabele
temperatuur. De warmte zorgt
ervoor dat de spieren zich ontspannen en er met een relatief
lichte inspanning toch effectief
aan het figuur gewerkt wordt.
Omdat liggend bewegen minder
belastend is, kunnen ook dames
en heren met reumatische-, rugen/of gewrichtsklachten volgens deze methode afslanken.
In het passieve gedeelte geniet
uw lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De ozon stimuleert
de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert

zichtbaar, cellulite vermindert en
de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook voedingsadvies om op een geheel natuurlijke wijze doelgericht af te slanken en ook om slank te blijven.
Er wordt een combinatie gezocht
van gezond en lekker eten.
LaRiva 5 jaar!;
5 behandelingen gratis!
Omdat LaRiva graag haar 5-jarig verjaardagsfeestje wil vieren,
krijgt iedereen die besluit om de
advieskuur te gaan volgen 5 behandelingen gratis! Deze aanbieding geldt t/m 5 december.
Bel of kom langs voor een gratis
en vrijblijvende figuuranalyse.
LaRiva Heemstede Raadhuisstraat 27. Telefoon: 023-547 44
19. Kijk ook op: www.lariva.nl

Blazersensemble in de serie Theeconcerten
Heemstede - Op 15 november is er om 15.00 uur in de Oude Kerk wederom een optreden
van het Blazersensemble I Fiati, ook ditmaal onder leiding van
Maarten Karres.
Dit ensemble kreeg in 2006 ook
het podium in de Oude Kerk.
Met groot succes brachten zij
toen een aantal suites ten gehore.
Voor deze middag staat van
W.A. Mozart de Serenade nummer 12 in C moll KV 388 op het
programma . Daarna het achtste
strijkkwartet van Shostakovich
waarin de verschillende delen
zullen worden afgewisseld met
gedichten van de Poolse dichter
Czeslaw Milosz.
Milosz is in 2004 op 93-jarige
leeftijd overleden en werd beschouwd als de beste Poolse
dichter en schrijver uit de vorige
eeuw. In 1980 ontving hij de Nobelprijs voor literatuur en werd
gezien als symbool van het verzet tegen het communisme in
Polen. Anneke van Wijngaarden
zal deze gedichten voordragen.
Over het ensemble: Het repertoire beweegt zich tussen klassieke- en muziek uit de 20ste
eeuw zij debuteerden in 1996 in
de hal van de Doelen in Rotterdam tijdens het Gergievfestival.
Dit debuut werd een groot suc-

ces! Zij zijn al in diverse landen op tournee geweest, o.a. in
Frankrijk en Tsjechië en maken
deel uit van de Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam.
De dirigent Maarten Karres, is
als hoboïst aan het Danzikkwintet en het Schönberg ensemble
verbonden.
De toegang tot dit uur is vrij, bij

de uitgang collecteren de leden
van de Muziekcommissie. Deze collecte is om de onkosten te
bestrijden, het restant gaat
naar
het
Restauratiefonds:
Oude Kerk.
Na afloop is er de mogelijkheid
tot ontmoeting en samenzijn in
de naastgelegen Pauwehof met
koffie, thee en gebak.

“I fiati”: Maarten Karres: dirigent; Marylka Klaeijssen en Charlotte Hermans: dwarsfluit; Martijn van der Toorn en Marianne van Wijngaarden:
hobo; Janine Meesters en Wouter van Hest: klarinet; Fons de Kort en
Jaco van der Elst: hoorn; Ada Bienfait en Fred de Kievit: fagot.

Win een unieke
houtsnede met een
Ode aan Heemstede!
Heemstede - Van 4 t/m 24
november 2009 houdt de winkeliersvereniging WCH in
Heemstede een consumenten-actie waarbij men kan
sparen voor een kunstkwartet.
De consument die een kwartet inlevert maakt kans op één
van de 25 houtsnedes t.w.v. 95
euro. Deze houtsnede is genummerd en gesigneerd door
de Heemsteedse kunstenaar
Willem Snitker samen met
een gedicht over Heemstede van schrijver Geerten Meijsing. Voor deze houtsnede
liet Snitker zich inspireren op
Landgoed Groenendaal. Deze
houtsnede is in vier verschillende kleuren gemaakt.
De houtsnedes zijn de bekijken in de volgende etalages:
Kaptein schoenen – Raadhuisstraat 99, Lampe d’Or –
Raadhuisstraat 75, Marc Meltzer Kristal – Binnenweg 74,
Boekhandel Blokker - Binnenweg 138, Giullia & Co – Binnenweg 159 en Fixit – Bronsteeweg 2-6
Het spel werkt als volgt:
De winkels zijn onderverdeeld
in 4 groepen: kleding –food
–verzorging – overige winkels. Elke groep staat voor
een kleur: geel, groen, blauw
en rood. Elke deelnemer heeft
een formulier op de winkelruit
geplakt met de kleur van het
soort winkel.
Bij besteding vanaf 15 euro ontvangt de consument
één kwartetkaart en de klant
spaart 4 kleuren.
Het kwartet is compleet als er
4 kleuren aanwezig zijn.
De kwartetten kunnen (in een
envelop voorzien van naam) in
Heemstede worden ingeleverd
bij: Kaptein Schoenen – Raadhuisstraat 99 of Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138.
De prijsuitreiking van de houtsnedes is op koopzondag 29

november die wordt georganiseerd door WinkelCentrum
Heemstede.
De informatie is ook terug te
vinden op www.wch.nl
Hieronder het gedicht van
schrijver Geerten Meijsing.
‘ODE AAN HEEMSTEDE’
Vanaf ons vroegere balkon
Stromen de Dreef en Herenweg van noord naar zuid.
Zo wordt het Spaarne Zuiderbuitenspaarne onder de bruggen.
De avondwind trekt aan, het
water vliedt wat vlugger
Langs de Roei- en Zeil, de
Molen en het Slot de stad uit.
De jongen zeilt: hij laat de
schoten vieren bij het Cruquiusgemaal.
Hij moet het spel nog leren, dus
weer terug en overstag om aan
te leggen langs de Tooropkade
als dat mag.
Te voet tussen de rijke villa’s door het dorpscentrum.
Ik draal onder het lommer. Er
fietsen hockeymeisjes langs.
De bleeker vaart niet meer. In
Groenendaal één thee graag,
en hij voelt zich thuis
En veilig als vanouds; dezelfde
bomen die hij ziet,
Wat oudere gezichten. Het leven verglijdt in een bladerruis.
De boot van mijn verlangen
deint nacht’lijk in het riet
Als d’oude man weerom komt
en zich bukt naar het kombuis.
Geerten Meijsing,
Siracusa 2009
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Kunstlijnexposanten in Heemstede
Fiets- en wandelontdekkingstocht langs ateliers,
galeries, open huizen, scholen en een molen
De wandel en fietstocht begint
bij de Centrale expositie in het
Raadhuis. In het Raadhuis komt
u meteen rechts voor de uitgang
Albert Röllich tegen met computerportretten en landschappen.
U heeft koffie gedronken, de
werken in de Raadzaal bewonderd en pakt de fiets of wandelt
en gaat rechts de van Merlenlaan in tot aan de Herenweg. U
komt bij het Koetshuis Ipenrode uit, Herenweg 65, waar Olma Bakker haar schilderwerk en
Gea Schabbink haar keramiek
exposeert.
U gaat het landgoed weer af,
gaat naar links en vervolgens
de 1e straat weer links”: de Lorentzlaan en u stopt bij nr. 53
en vindt daar Henk-Claire Loeffen die o.a. grafisch werk en
geabstra¬heerde landschappen
toont.
Vervolgens fietst u weer terug
naar de Herenweg en gaat bij de
Kerklaan rechts tot de Bleekersvaartweg, waar u linksaf slaat en
fietst tot u komt bij nr. 20, waar
Pauline de Jong exposeert. Zij
schildert met acrylverf zowel op
doek als op papier. Haar werken
zijn dynamisch en energiek.
Doorfietsend en bij Albert Heijn
rechtsaf komt u op de Bronsteeweg, dan naar links, de Lankhorstlaan oversteken en aan de
linkerhand op nummer 17 vindt
u Jacintha Reijnders. Daar ziet u
naast kleurrijke materieschilderijen kleine verfijnde zeezichten
en duinlandschappen.
Ga verder in Noordelijke richting
tot de Pieter Aertslaan, bij de rotonde rechts, Dreef oversteken
en bij de eerste straat rechts
voor de Frans Lisztlaan is het expositieadres: Jan Miense Molenaerplein 7. Hier heeft Charles
Koopmans zijn huis om gedoopt
in “Galerie Uno Momento”.In zijn
werk verwijst hij naar het proces
van maken, de abstractie een
vorm geven, totdat hij zelf vindt:
“dat het af is“. Zo wordt een lijn
bijvoorbeeld een beeld.
U rijdt of wandelt verder de
Frans Lisztlaan uit en komt op
de Wagnerkade, steekt de Cesar
Francklaan over en gaat bij de
Johan Wagenaarlaan rechts. Bij

de stoplichten de Dreef oversteken en meteen rechts de Zandvaartkade op. Bij de vernieuwde Binnenweg links de Raadhuisstraat in. Even verderop aan
u linkerhand vind u Het Kunstbedrijf, Raadhuisstraat 56. Daar
is werk te zien van Hans Elsas,
met o.a. portretten en architectonische onderwerpen; Erika de
Wit met kleurrijke schilderrijen met een geheel eigen dieptewerking; Inge Evers met een
uniek samenspel van vezels;
Henny Beenders met herkenbare beelden en Jur Fortuin met
mozaiek¬objecten.
Fiets of wandel vervolgens in de
Raadhuisstraat naar het Zuiden
en sla direct voorbij het Raadhuis linksaf de Camplaan in.
Steek de Heemsteedse Dreef
over en u komt uit op het Wilhelminaplein. Ga daar naar rechts
langs de Achterweg en volg de
Timorstraat en Slotlaan. Rijdt
deze door tot aan Ir. Lelylaan, ga
daar naar links en aan uw rechterhand ziet u een oud schoolgebouw, dat is omgebouwd tot
een aantal ateliers. Dit is het Bezoekadres “De School’, Ir. Lelylaan 10 en hier vind u een aantal kunstenaars met verschillende disciplines. Er is de gehele
dag een programma met activiteiten. U vindt daar o.a. de ateliers van Ciska Jonkers, die met
beeldmateriaal met sporen van
vergankelijkheid werkt; José
van Waarde met gelaagd werk
van landschappen in aardekleuren; Marjo Alkemade, die in haar
nieuwe werk speelt met geometrische minimalistische vormen
via druktechnieken op papier en
stof en Jeannette de Bruin die
haar werk exposeert met een
autobiografische ondertoon.
Bent u daar geweest, rij of wandel dan terug naar het Wilhelminaplein ga daar links af de
Voorweg tot 49a aan uw rechterhand. Hier vindt u Ger Daniëls
met schilderijen van landschappen en bloemen/korenvelden
en Fernande Daniëls laat kleurrijke schilderijen van bekende jazz musici uit de jaren zestig zien. Daarnaast op 49b zijn
Henk Koelemeijer met kleurrijke
schilderijen en fantasierijke objecten in de bekende Cobra stijl
vol ritme en dynamiek en Karo-

Kunst van vilt en papier
Heemstede - Het atelier van Inge Evers is tijdens Kunstlijn open
voor publiek. Het maakt deel uit
van Het Kunstbedrijf aan de
Raadhuisstraat in Heemstede.
Ze toont nieuw werk in vilt en
papier. Ook is haar werk te zien

in het Raadhuis van Heemstede,
bij R.C.de Ruimte in IJmuiden.
en in de hal van Stempels aan
het Klokhuisplein in Haarlem.
Kijk ook op haar website: www.
wvevers.dds.nl

la Veldkamp, die vier monumentale portretten van de Arubaan
toont met daarnaast recente
schilderijen. Op hetzelfde atelier zien we Rob Slooten met foto’s uit de serie “Het hart van de
laars” o.a. uitgevoerd in Venetië.
Voorts vindt u daar de ateliers
van Marjan Jaspers die schilderijen toont met de natuur als inspiratiebron en Kyung Dropsie
met foto’s waar het spel der elementen een grote rol speelt.
Fiets of wandel vervolgens richting zuid en ga de 1e straat
rechts, u komt op de Valkenburgerlaan, meteen links,in het 2e
huis van de hoek heeft Guusje
Hamelynck op nummer 8 haar
atelier.Zij heeft bronzen beelden
in gestyleerde stijl van lijnen en
vlakken.
Nadat u hier bent geweest steekt
u over en fietst of wandelt richting zuid naar de Glipperdreef tot
Jack Prins, Glipperweg 195-197.
Hij bouwt zijn werk op met allerlei materialen die hij al rondlopend en zoekend tegenkomt. Op
zijn atelier heeft hij Inge Reisbeman als gastexposant.
Nog verder naar het Zuiden
komt u aan de Glipperdreef 94.
Aan u linkerhand ziet u de Oude
meelfabriek oftewel De Molen
de Hocker. Hier bevinden zich
de ateliers van Gonny Nierman,
die in haar beelden met geometrische vormen en lichamen
speelt, van Vera Bruggeman die
haar kleurrijke schilderijen als
beeldgedichten ziet en van Lucia Bezemer met sfeer¬volle
schilderijen en expressieve vormen. Ook ander kunstenaars
hebben hier hun atelier. Mariska Pisam met schilderijen rond
menselijke figuren en Jacqueline Nikken met een diversiteit
aan creaties.
We zijn aan het einde van onze tocht. U heeft Heemstede gezien en een veelheid aan expositieplekken. Op deze wijze heeft
u kennis kunnen maken met de
Heemsteedse kunstenaars, die
op het Raadhuis exposeren en
hopelijk heeft u onderweg hier
en daar wat kunnen drinken.
* Een plattegrond is op te halen op het Raadhuis van Heemstede.

Behind Beverley Center.

Albert Röllich - Abstract realistisch
Heemstede - Albert Röllich exposeert tijdens de kunstlijn in de
hal van het Raadhuis Heemstede. In het weekend zal hij aanwezig zijn om zijn schilderijen
toe te lichten.
Het werk van Albert Röllich laat
verschillende
opeenvolgende
onderwerpen zien.
Waar het begint met het portret
gaan de thema’s verder met de
ruimte van ons land, landschappen en de ruimte worden steden. Alle thema’s zijn aanwezig
en hebben hun eigen stijl, een
eigen werkwijze. Ook portretten
bewerkt met de computer. Hij
noemt de schilderijen abstract
realistisch en komen voort uit
zijn innerlijke waarneming.

Kunstlijn in het
Raadhuis
Heemstede - Op zaterdag 7 en
zondag 8 november is een centrale expositie te bezichtigen van
11.00 uur tot 17.00 uur in het
raadhuis van Heemstede. Tijdens de Kunstlijn 2009 wordt in
de Burgerzaal van iedere deelnemende Heemsteedse kunstenaar één werk worden getoond.
In de hal komen beeldhouwwerken te staan van deelnemende
kunstenaars. Deze expositie be-

Zelfportret.
Wilt u een portret van u laten
maken zonder lang te poseren,
dan kan je in het weekend een
afspraak maken.
staat daardoor uit een overzicht
van het werk dat de kunstenaars
in hun atelier of galerie tonen.
Op beide dagen is er doorlopend
een iconen puzzelspel voor kinderen en worden daar cadeautjes aan verbonden. Daarnaast
is een wandel–fietstocht verkrijgbaar die de bezoekers de
weg wijst naar de deelnemende ateliers. Deze door de Kunstlijn georganiseerde expositie is
na het Kunstlijnweekend nog tot
30 november 2009 tijdens kantooruren in de Burgerzaal te bezichtigen.

Cobrastijl van Henk Koelemeijer
Heemstede – In het atelier op
de Voorweg 49 B kunt u kennismaken met de kleurrijke werken
van Henk Koelemeijer. Henk is
bekend om zijn ‘Cobra stijl’ die
hij ook gebruikte voor de lancering van kinderslaapkamerbehang. De figuratieve stijl van
de schilder is ook te zien op de
onlangs gepresenteerde borden

bij speellocaties in de gemeente en als kleurrijke oppepper
voor bijgebouwen van de Voorwegschool. De gepassioneerde Heemstedenaar volgde een
studie in kleurenleer en spreekt
daar, niet alleen met woorden,
maar meer nog met verf duidelijke taal in. Atelier open op zaterdag en zondag.
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Kunstlijnexposanten in Heemstede
Erika de Wit zoekt verbazing

Lucia Bezemer: Visualisatie van
innerlijke landschappen
Heemstede – Beeldend kunstenaar Lucia Bezemer is op de
eerste plaats een echt klassieke
schilder en geniet van de geur
en kleur van het materiaal en
wat het met je doet.
Draagkracht
Visualiseren van innerlijke landschappen. Zij probeert met schilderen het innerlijke leven van de
mens in zijn uiterlijke verschijning te plaatsen.
Gevoelens van ongekend zijn,
het onbesproken woord, het
zoeken naar bescherming, lief-

de, geboorte, bevrijding, verdriet en erkenning roepen de
toeschouwers op tot reflectie op
hun eigen zijn.
Het dwingt hun stelling te nemen, niet alleen ten opzichte
van het kunstwerk, maar vooral
ten opzichte van hunzelf.
Lucia werkt naar een concept,
bijvoorbeeld stamvader, bloedband, sporen van de weg, het
rijpingsproces,
onderaardse
stromingen.
Kijk ook eens op: www.luciabezemer.nl
Atelier: Oude Meelfabriek, Glip-

perweg 94 in Heemstede. Tel.
06-55347488.

Voorproefje Pulchri
tentoonstelling bij Jack Prins
Heemstede – Op drie tentoonstellingsplekken is tijdens Kunstlijn werk van Jack Prins te zien.

In Heemstede: Ateliers 195-197,
Glipperdreef 195-197; in Haarlem: De Gravenzaal, Stadhuis,
Grote Markt en in IJmuiden: RCdeRuimte, JP Coenstraat 5155. Naast prachtig werk als op
de foto is te zien, kunnen bezoekers bij Ateliers 195-197 alvast een mooi voorproefje verwachten van de tentoonstelling
waar naast Jack Prins tevens Inge Reisberman en Bas van Vlijmen, beiden ook lid van de Vishal, hun werk tonen. Volgend

schilderes regelmatig geëxposeerd in Haarlem en omgeving.
Ook waren solotentoonstellingen in het Cultureel centrum
in Amstelveen en in Heemskerk. Voorts deelname aan een
groepstentoonstelling Gemeentelijke aankopen in de Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede.
Haar laatste expositie was in juni 2009 in het Academiegebouw
van de Kunstacademie aan de
kleine Houtweg.
Voor Kunstlijn exposeerde Olma o.a. in de Kloostergangen in
Haarlem, Achter de Zuilen, Gemeentehuis in Bloemendaal en
het Kunstbedrijf in Heemstede.
Voor de Kunstlijn 2009 exposeert

gelijk spat het schilderen van de
doeken af.
Meer informatie over haar werk
en exposities kunt u vinden op
haar website: www.erikadewit.nl

U kunt ook bellen voor een
kunstwerk op zicht of een atelierbezoek: 023-5470567/ 0630808169.

Beelden die uitnodigen tot
aanraken
voorjaar maken zij met hun drieën een tentoonstelling in een
van de prachtige zalen van Pulchri aan het Lange Voorhout in
Den Haag. Kijk ook op: www.
jackprins.nl

Expositie in de Paardenstal
Heemstede – Kunstenaar Olma
Bakker exposeert in het Koetshuis Ipenrode aan de Herenweg
65 te Heemstede.
Met gebruik van overwegend
grijs en pasteltinten met af en
toe een afwijkend kleuraccent
schept Olma haar eigen wereld.
De schilderijen worden laag over
laag opgebouwd met contrasten
in licht en donker, transparantie
en dekkende verf. Restanten van
onderliggende lagen worden teruggehaald.
Vervolgens voegt zij figuratie
toe, die bestaat uit fantasiefiguren. Portretten die het midden
houden tussen mens en dier.
Het geheel is poëtisch.
Vanaf het jaar 2000 heeft de

Heemstede - Erika de Wit
(Bloemendaal 1963) studeerde
van 1981 tot 1985 aan de Amsterdamse Academie voor Beeldende Vorming, waar zij onder
andere les kreeg van Jaap Ploos
van Amstel en Eric de Nie.
Erika is werkzaam als beeldend
kunstenaar en lid van de oudste beroepsvereniging van beeldend kunstenaars in Haarlem,
Kunst Zij Ons Doel (KZOD).
Het werk van Erika wordt gekenmerkt door een mix van figuratie en abstractie. Experimenteren, vernieuwen en keuzes maken. De verbazing zoeken.
De schilderijen zijn kleurrijk,
spannend van kompositie en
hebben een heel eigen dieptewerking. Bij nadere beschouwing zijn het doeken vol verschillende lagen kleurtoetsen.
Hoe langer je naar een schilderij kijkt, hoe meer er te ontdekken valt in de voorstelling. En te-

Heemstede - Guusje Hamelynck, van huis uit edelsmid,
heeft de liefde voor de beeldhouwkunst ontdekt op de Vrije
Academie in Den Haag en daar
ook haar eigen stijl gevonden.
Ze werkt met strakke lijnen en
vlakken, die uitnodigen tot aanraken.
Ze zoekt naar de vorm in klei, en
als de beelden bij de bronsgieter gegoten zijn, schuurt en slijpt
ze zelf het werk om het gewenste resultaat te krijgen.
Haar beelden laat ze zien op exposities en in beeldentuinen door
het hele land, maar tijdens de
Kunstlijn bent u van harte welkom in haar huis, Valkenburgerlaan 8 in Heemstede, waar veel
beelden van haar te zien zijn. Ze
vindt het ook prettig om in opdracht te werken, een uitdaging
om in een afgebakende context
iets te maken in je eigen stijl.
U kunt dit jaar naast haar drie
dimensionaal werk schilderijen

zien van Ludie Bakker, beeldend
kunstenaar uit Haarlem. Zij omschrijft haar werk als: figuratie,
verbeelding van het landschap
en de eigenheid van dieren. Veel
schetsen voor haar werk zijn op
locatie gemaakt, voorkeur voor
het waddengebied en Texel in
het bijzonder.
U kunt werk zien in aquarel en
oleiverf, maar ook inkt en zijde
zijn haar favorieten materialen.

ze voor het eerst in eigen huis
samen met Gea Schabbink, keramiste, ook uit Heemstede.

Exotische facetten in werk Henk-Claire Loeffen
Heemstede - Henk-Claire Loeffen neemt voor het eerst deel
aan Kunstlijn en stelt zijn atelier daartoe open op zaterdag
7 en zondag 8 november van
11.00 tot 17.00 uur. Daaraan gekoppeld is een huis-expositie en
is er ook werk te koop. Adres
van atelier èn expositie: Lorentzlaan 53 te Heemstede (Geleerdenwijk).
Veel mensen kennen zijn
(grafische) werk van eerdere

exposities in: het Gemeentehuis
in Bennebroek, het Kunstbedrijf
in Heemstede en Het Raadhuis
voor de Kunst in Velsen-Zuid.
In 2009 is het accent vooral komen te liggen op schilderen,
waarbij grote kleurrijke doeken
zijn onstaan met o.m. geabstraheerde landschappen (zie foto:
landschap met blauwe boom),
dromerig fantasiewerk (zoals
geëxposeerd in het Gemeente-

huis: ooit word ik ‘n libelle) of ‘n
drietal romantische verbeeldingen van Romeo & Julia.
Bij dit alles verloochent hij zijn
kenmerkende kleurgebruik niet
en zijn ook in de nieuwste werken alle exotische facetten van
cultuur, religie, muziek, kleur
en geur van door hem bezochte landen zoals India, Nepal, Kenia en Thailand, weer terug te
vinden. Hij verheugt zich op uw
bezoek !

Landschap met blauwe boom - acryl op doek - 80x120 cm.
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Kunstlijnexposanten in Heemstede
De Arubaan - Een project van Karola Veldkamp
Heemstede - In 2008 verbleef
beeldhouwer Karola Veldkamp
voor een periode van een maand
op het Antilliaanse eiland Aruba.
Door haar werkzaamheden op
het eiland had zij intensief contact met een groot aantal bewoners. Naar aanleiding van deze
contacten ontstond bij haar het
idee een portret te maken van
‘De Arubaan’.
Zij realiseert zich terdege dat
‘De Arubaan’ niet bestaat. Elk
mens is tenslotte weer een ander mens. Toch viel haar tijdens
het verblijf op, dat veel Arubanen een aantal eigenschappen
gemeen hebben. Het idee heeft
uiteindelijk geleid tot het maken
van een serie van vier portretten,
die gezamenlijk haar beeld van
de Arubaan presenteren.
In het beeld ‘One Happy I’ zien
we de in zichzelf gekeerde Arubaan, ongrijpbaar en ver weg.
Hij kijkt je niet aan, is tevreden

met zichzelf en met de wereld
om zich heen.
De huid en de intensieve kleur
blauw van dit beeld nodigen niet

Voor werk Jacintha Reijnders
naar de Bronsteeweg

‘Ik oordeel niet; ik laat zien’

Heemstede - Gea Schabbink is
keramist. Haar werk gaat over
de relatie tussen mensen en
dieren.
Zij vindt het boeiend om te zien
dat in de ene cultuur een hond
een mode-accessoire is en in
een andere omgeving op de menukaart kan staan.
In het werk dat zij maakt, wil zij

deze fascinatie te verbeelden.
De beelden zijn natuurgetrouw
en de houding vertelt het verhaal.
Gea zegt hierover: “Ik oordeel
niet; ik laat zien”.
Expositieadres: Koetshuis Ipenrode, Herenweg 65, Heemstede
(zij exposeert samen met Olma
Bakker).

uit het aan te raken en accentueren de afstand tussen de kijker
en de geportretteerde.
‘Thinking about my mother’ is
een portret van natuursteen. Ook
in dit beeld is de blik naar binnen gekeerd, waardoor de kijker
geen echt contact kan krijgen
met de persoon. Het glad gepolijste oppervlak nodigt echter wel
uit de hier uitgebeelde Arubaan
te voelen of te aaien.
Geïnspireerd door de prachtige hersenkoralen die zij aantrof
op de Arubaanse stranden, is het
portret ‘Brainman’ ontstaan. We
zien hier een andere kant van de
Arubaan: zijn blik is alert, priemend en slim.
De Arubaan die wordt verbeeld
in het portret ‘Elvisisgod@xs4all.
com’ onttrekt zich aan onze wereld. Hij bevindt zich elders, hij
heeft maar weinig massa en we
kijken dwars door hem heen. Je
vraagt je af wie hij is en waar hij
is.
Heemstede - Jacintha Reijnders heeft dit jaar duidelijk gekozen om haar gezicht tijdens de
Kunstlijndagen weer in Heemstede te laten zien. Beperkte
zich dat vorig jaar nog tot haar
inbreng in de Raadzaal van het
Raadhuis; dit jaar exposeert Jacintha op veler verzoek gedurende deze dagen in een ruime
verbouwde garage aan de Bronsteeweg 17. Zoals Jacintha het
zelf onder woorden brengt: “Vorig jaar vroegen veel mensen aan
mij waarom ik tijdens de Kunstlijn toch niet meedeed aan de
wandel/fietsroute in Heemstede en alleen op mijn atelier en in
andere locaties in Haarlem te bezichtigen was. Nou dat heb ik in
mijn oren geknoopt: een vriendin
bood mij voor deze dagen haar
geheel verbouwde garage aan de
Bronsteeweg aan en daar exposeer ik komende Kunstlijndagen
met werk dat ik speciaal voor deze Kunstlijn heb gemaakt. Ik laat
dit jaar uiteraard een aantal van
mijn grote schilderijen zien maar
ik heb de laatste maanden gewerkt aan een leuke serie kleine zeegezichten en landschappen. Want die zijn heel erg gewild heb ik al gemerkt. Ik nodig
dan ook iedereen uit bij mij langs
te komen en gezellig een glaasje
te komen drinken.”

Landschap vaak inspiratiebron
Heemstede - Midden jaren 80
rondde Jose van Waarde met
succes de lerarenopleiding tekenen/schilderen af en werkte
daarna een aantal jaren aan de
Vrije Akademie in Den Haag.
Vanaf 1996 exposeert Jose regelmatig en ook de gemeente Heemstede kocht een aantal malen werk aan. Tevens gaf
zij les aan diverse instellingen in
de regio.
Het landschap is vaak inspiratiebron met o.a. de motieven bo-

men, water,spiegeling, vegetatie.
Kenmerken van haar werk zijn
aardkleuren, structuur, gelaagdheid, transparantie alsook ritme
en ordening.
Tijdens de Kunstlijn zijn haar
schilderijen de zien in het Raadhuis, in de School, Ir. Lelylaan 10
in Heemstede, waar zij te gast is
en in de Waag, Spaarne 30rd. in
Haarlem. Jose is lid van de kunstenaarsvereniging KZOD.
Kijk ook eens op: www.josevanwaarde.nl

Beeldgedichten Vera Bruggeman
Heemstede - “Mijn werken
ontstaan door ‘toevalligheden’
die mijn weg bepalen en me iedere keer weer opnieuw verrassen en inspireren. Je hoeft niet
alles te begrijpen om het te ervaren en zin hebben is voor mij
belangrijker dan de zin ergens
van begrijpen!”
Zij exposeert in de Molen van
Hocker aan de Glip 94.
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Kunstlijnexposanten in Heemstede
Tien kunstenaars met fraaie
werken in Het Kunstbedrijf
Heemstede - Elke maand organiseert Het Kunstbedrijf, gevestigd aan de Raadhuisstraat,
een expositie met moderne
hedendaagse kunst. In galerie Het Kunstbedrijf exposeren
ook dit jaar weer Heemsteedse
en Haarlemse kunstenaars tijdens Kunstlijn 2009. Tien kunstenaars, met diverse disciplines, hebben fraaie en betaalbare kunstwerken ingeleverd.
Nienke Muijser, Hans Elsas, Eri-

Lianne in bad

Heemstede - Daar, waar het
vrachtverkeer voor, achter, links
en rechts in Heemstede voortdendert en wacht, woont en
werkt beeldend kunstenaar
Hans Elsas, die tegenwoordig
de meeste tijd besteed aan het
schilderen van portret en figuurstudies.
Het werk op de foto is genaamd
‘Lianne in bad’. Meer te zien op
de locaties burgerzaal en Ferme
Cucine op de Wagenweg 25 in
Haarlem.

ka de Wit, John Stijns, Jaqueline Emmens, Annet Verplanke,
Hennie Beenders, Adriana Meijboom Jeannette Cramer en Jur
Fortuin.
Het Kunstbedrijf is in het Kunstlijnweekend open van 12.00 tot
17.00 uur. Er worden ook verschillende workshops aangeboden en er zijn ruimtes te huur
voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vergadering of workshops.

Natuurimpressies en jazz-emoties
Ger Daniels maakt aquarellen,
tekeningen en olieverfschilderijen met als onderwerp de natuur, hetzij als landschap( bijvoorbeeld korenvelden) hetzij
als detail: bijvoorbeeld vergrote bloemen. Ger Daniels is be-

kend door zijn vele series schilderijen, de rotskusten in Bretagne, de aquarellen van tulpen en
de serie Drentse landschappen.
Beroemd is deze Heemsteedse
kunstenaar door zijn boek “Folk
Jewelry” (in 1989 verschenen en
in 4 talen vertaald) over sieraden,
tatoeage, piercing en beschildering. Documentaire tekeningen
van Ger over dit onderwerp zijn
aangekocht door het Rijksmuseum van Volkenkunde in Leiden
en de afgelopen jaren tevens in
het Teijlers Museum in Haarlem
tentoongesteld.
Een blik op de kleurrijke schilderijen Fernande Daniels toont
duidelijk de invloed van 20 jaar
verblijf op het Caraibisch eiland
Grenada. Daar schilderde Fernande mensen die deelnamen
aan het leven aldaar, waaronder
voodoopriesters, de plaatselijke
politiekapel e.d. Maar de laatste
jaren zijn het vooral de jazzmusici uit de jaren 60 die haar schil-

Het hart van de laars
Heemstede - Tijdens een
verblijf dit jaar in Venetië en
S.Feliciano in Italië voerde fotograaf Rob Slooten een fotoproject uit. Behalve Venetië bezocht
hij in Umbrië en Toscane de steden Siena, Gubbio, Assisi, Arezzo, Cortona, Perugia en Orvieto.
Hij kent het gebied redelijk
goed. Er zijn talloze manieren
waarop je naar een stad kunt
kijken, maar als een stad meerdere keren wordt bezocht blijkt
dat er andere onderwerpen in
het vizier komen dan bij het
eerste bezoek. Gedurende zijn
wandelingen over de zonovergoten straten en pleinen richtte
de fotograaf zijn camera op zaken, die over het algemeen door
veel toeristen over het hoofd
worden gezien. Hij bestudeerde
de muren van de huizen, bruggen en kerken, werd vaak getroffen door de inrichtingen van
etalages, keek naar details op
de grond en liet niet na zijn blik
soms ook verticaal omhoog te

richten. Hij ontdekte in Venetië,
Arezzo en Assisi kleine, intrigerende tekeningen, die met een
sjabloon op muren waren aangebracht en die geheimzinnige, onbegrijpelijke boodschappen bevatten. Hij stuitte in Gubbio op een eigenaardige verzameling ladders, die met kettingen aan ramen waren bevestigd. Later vernam hij dat deze
ladders door de bewoners worden gebruikt om over de drukke
menigte te kunnen uitkijken tijdens de Corsa dei Ceri (De race
van de Kandelaars. Omhoog kijkend in de nauwe straatjes van
verschillende steden vielen hem,
behalve het wasgoed van de
bewoners, de mathematische
langgerekte veelhoeken op die
door de huizen uit de blauwe
lucht werden gesneden. Hoekige, blauwe vormen, waarin duiven en zwaluwen hun duizelingwekkende vluchten uitvoeren.
Op het eilandje Polvese in het
meer van Trasimeno bleek een

derijen bevolken. En ook klassieke violisten als Yehudi Menhuin
zijn geliefd om als uitgangspunt
te dienen voor spetterende werkstukken. Naast schilderen heeft
Fernande ook geruime tijd beelden gemaakt van speksteen en
marmer. In hun eigen atelier(s)
aan de Voorweg tonen Ger en
Fernande tijdens de komende Kunstlijndagen grote schilderijen respectievelijk van zijn natuurimpressies en haar jazz-emoties. Schilderijen die ook gehuurd
kunnen worden tegen 10% van
de verkoopprijs per jaar met volledig kooptegoed.
oud, verwaarloosd gebouw als
een vogel van de grond te willen opstijgen.
Het Italië van Berlusconi heeft
vele gezichten. Hij verbaasde
zich over het moeiteloos samengaan van schoonheid en kitch op
het glaseiland Murano in Venetië
en genoot van de geluiden op de
magistrale pleinen, die hij vaak
lange tijd vanaf een hoog standpunt observeerde. Maar hij kon
het ook niet nalaten drie vriendelijke Italiaanse mannen in Venetië vast te leggen, die samen
met de fotograaf vertederd toekijken hoe een klein meisje zich
vederlicht van de grond verheft,
als een vogeltje dat voor het
eerst gaat vliegen. Locatie: Voorweg 49 Heemstede.

Nieuw leven met een knipoog
Heemstede – Ciska Jonkers
exposeert tijdens Kunstlijn in De
School aan de Ir. Lelylaan 10, in
haar atelier. Naast haar fascinatie voor kleur komen ook het
zwart, wit en grijs regelmatig terug in haar werk. Beeldmateriaal
uit tijdschriften soms ook oude
foto’s met hun sporen van vergankelijkheid zijn haar inspiratiebron. Met verf, naald en draad
geeft de kunstenares het beeld
een nieuw ‘leven’, vaak met
een knipoog. Bent u in het bezit van oud beeldmateriaal zoals
bijvoorbeeld familiefoto’s dan
kan Ciska daar in opdracht een

Harmonie

der sferen

Heemstede - In haar werk gaat
het Marjo Alkemade niet om het
onderwerp van de afbeelding,
maar om de sfeer die het beeld
uitdrukt. Zij streeft niet naar een
getrouwe afspiegeling van de
realiteit. In eerder werk ging het
onder meer over de sfeer na gewelddadige gebeurtenissen en
over gevoelens bij ernstige ziekte die het lichaam blijvend aantast. Haar werk bevat zowel figuratieve als abstracte elementen.
Ze hanteert diverse technieken,
zoals tekenen, schilderen, en
druktechnieken, vaak in combi-

nieuw ‘beeld’ van maken.
Haar atelier is tijdens de Kunstlijn open van 11-17 uur. Op haar
website: www.ciskajonkers.nl is
een impressie van haar werk te
zien.

natie met elkaar en met verschillende materialen. Voor elke sfeer
waar ze uitdrukking aan wil geven kiest ze bijpassende materialen en technieken.
In haar huidige werk grijpt Marjo Alkemade terug op haar oude
liefde, de wiskunde. Met gebruik
van elementaire geometrische
vormen speelt zij met symmetrie,
contrast, structuur en herhaling.
Met minimale middelen creëert
zij patronen met een sfeer van
uiterste eenvoud, rust en ingetogenheid. Hierbij gebruikt zij de
kracht van de herhaling. Daarin laat ze zich tevens inspireren door de natuur waarin een
voortdurende herhaling van vormen plaatsvindt. Zij exposeert in
‘De School’.

Werk van dertig kunstenaars
in ‘De School’
Heemstede - Onder de titel ‘Because i am a girl’ presenteert
Jeannette de Bruin haar nieuwe
werk tijdens de Kunstlijn Haarlem 2009. Ook in ‘De School’ te
Heemstede is haar werk te bezichtigen. Tijdens de opening
vrijdagavond 6 november en
zondagmiddag 8 november van
14.00 tot 16.00 uur (tijdens de
modepresentatie van de Rietveld
Academy) zal zij in De Lichtfabriek aanwezig zijn. Op de overige tijden kunt u Jeannette vinden
in haar atelier in De School’, (atelier nr 32). De School, voor wie

die nog niet kent, is gevestigd
in het voormalig Nova College /
Adriaan Pauwschool (vlak naast
het Oude Slot). Zo’n 30 kunstenaars hebben hier hun atelier.
ieder werkt voor zich, sommigen
delen een atelierruimte maar, zoals dat gaat in scholen, is er de
nodige kruisbestuiving. Een inspirerende plek om te werken
wat ook te zien is voor wie hen
tijdens het Kunstlijnweekend
komt bezoeken. Het geheel zal
tussen de gangen door worden
omlijst door een muzikaal optreden van Trio Pavel.
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Wijnproeverij Paul Brantjes met HeerlijkHeden

Najaarsbijeenkomst Historische
Vereniging 12 november
Heemstede – In het lijfblad van
de leden van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
met de verrukkelijke naam HeerlijkHeden, staat een uitnodiging
voor de najaarsvergadering op
12 november in de zalen van
het Trefpunt in Bennebroek. Bedoeld voor leden, maar ook nietleden zijn welkom. Want ook
niet leden mogen weten hoeveel je te weten kan komen over
de heerlijkheden die Heemstede en Bennebroek nog voor hen
verborgen houden, waar leden
al weten waar de mosterd vandaan komt.
Wie dit het beste weet is de auteur Hans van der Prijt van zijn
boek: `Er was een plek waar alles anders was`, een tocht door
Heemstede langs markante punten met een groot aantal afbeeldingen. Hans vertelt
er over. Nog een Hans, Krol, de
archivaris van de HVHB en auteur van talloze boeken over
de geschiedenis van onze regio, vertelt over de horeca van
Heemstede en Bennebroek in
heden en verleden. Waar de verstrekkers van `drank en spijs` in
onze omgeving vroeger al goed
vertegenwoordigd waren. Hoe
onze voorvaderen en moeders
overweg konden met overvloedige hoeveelheden wijn en brandewijn, waarmee ze hun dorst
hebben gelest. Een registratie
uit 1792 vermeldt 18 herbergen.

In de middeleeuwen verkochten
zelfs apotheken wijn. In 1510
telde Haarlem zeker 120 brouwerijen; rechtsbronnen maakten onderscheid tussen `goede`
en `kwade` herbergen. De betekenis van uithangborden en wat
`Geleerde` in het uithangbord
van De Geleerde Man betekent.
Alleen al om de leuke verhalen
over die herberg en de Dorstige Kuil aan de Koediefslaan zijn
de moeite van die avond bijwonen, helemaal waard. Om daarna wijn te proeven die exclusief
voor de HVHB ontworpen etiketten kreeg. Wijnimporteur Paul
Brantjes zal er eerst even de vier
wijnen voorstellen die voor de
proeverij van deze avond gese-

Spektakel oldtimers op
Binnenweg bij Welldressed

Heemstede – Ondanks de vele regenbuien waren 50 oude
auto`s en 140 rijders en navigators voor de registratie van de
Wintertrial 2010 naar Heemstede gekomen. Een aantal had de
rallyauto thuis gelaten om die te
sparen voor de keuring op 9 januari 2010. Wel kwamen ze in
de tent bij herenkledingzaak
Welldressed hun registratie ophalen en de benodigde stickers
voor de auto`s die op de voorgeschreven plaatsen bevestigd
moeten worden.
De navigatoren, waaronder Robert Luykx van Welldressed,
kregen van de organisatie wat
geheimpjes te horen en nieuwe tips over de landen als: Slovenië, Tsjechië en Oostenrijk.
Voor het eerst krijgen de deelnemers een kastje ingebouwd
met een paniek-knop waarmee direct met de organisatie
contact wordt gemaakt in geval van nood. Flaneren langs de
geopende winkels was er zondag niet bij, wel verbazing over
de kwaliteit en de diversiteit van
het winkelaanbod. Mensen uit

Groningen, Enschede, Arnhem
en Maastricht, toch wel wat gewend, zou men denken, waren
verrukt over dat stuk Binnenweg, terwijl het grootste deel
nog op renovatie wacht. Ver-

lecteerd zijn. Zo heeft de `Adriaan Pauw` een mooie volrode
kleur, lijkend op zijn blosjes in
zijn glorietijd, met een Spaanse Rioja temperament. De `Berkenrode` is een echte bordeaux
uit 2007, handmatig geplukt uit
de velden tussen de Dordogne en Garonne, deze rode wijn
mag nog twee jaar blijven liggen. De `HeerlijkHeden` is een
witte wijn uit Zuid-Afrika, ondanks de overvloedige zon, toch
een droge wijn, er kan jong van
genoten worden. De `Geleerde
Man` komt van de familie die al
heel lang de Armagnac maakt,
maar het is vooral hun witte wijn
die Paul Brantjes bekoorde. Na
het proeven van de eerste verkwikkende slok verlangt u al
snel naar een volgende. Bij alle
vier wijnen hoort een beschrijving die u verder helpt met het
maken van een goede keuze. Maar alleen al het proeven
en praten over wijn met andere
bezoekers en proevers maakt
zo`n wijnproeverij waar maar
vier soorten op tafel staan, een
aardige afsluiting van een hoogt
interessante en leerzame avond.
Alle kans dat u zo op een leuke manier met een stukje geschiedenis van Heemstede kennismaakt, dat u lid wordt van de
Historische Vereniging Heemstede Bennebroek. Altijd doen!
Ton van den Brink
tevreden over de ontvangst bij
Welldressed en willen volgend
jaar weer naar Heemstede komen en beloven dan een zonnetje mee te nemen. Naast het
bewonderen van de vijftig auto`s
die er nu glimmend bij stonden,
die zullen er na de start op 24 januari iets anders uitzien, waren
er veel stoere verhalen over vroegere rally’s die altijd slecht weer

INGEZONDEN

Sofistische Commissie voor
bezwaarschriften
Heemstede - Wie wel eens bezwaar heeft gemaakt tegen een
besluit van het gemeentebestuur van Heemstede, bijv. tegen de
weigering van een bouwvergunning, weet dat dit gemeentebestuur de behandeling van zo’n bezwaar in feite geheel overlaat aan
een Commissie voor bezwaarschriften. Formeel geeft die commissie slechts een advies. Doch in de praktijk neemt het gemeentebestuur dat advies vrijwel altijd zonder meer geheel over. In feite is
het dus de commissie die beslist op bezwaarschriften.
Hoe worden de leden van de commissie benoemd, en hoe gaat zij
te werk? Dat is geregeld in de Verordening commissie bezwaarschriften die op de gemeentelijke website staat. Wie zitten er in
die commissie? Dat staat op p. 34 van de Gemeentegids 2009.
Wat voor soort adviezen – in feite dus: beslissingen op bezwaarschriften - geeft die commissie? Die worden niet gepubliceerd;
en daarom zullen daar hierna twee voorbeelden van worden gegeven.
Een inwoner van de Staatsliedenwijk heeft in 2007, nadat hij een
achteraanbouw van 4 m diep en 3 m hoog aan zijn woning had
mogen realiseren, vervolgens een bouwvergunning aangevraagd
voor het aanleggen van een dakterras bovenop de aanbouw. Buren voerden daartegen bezwaar aan, vanwege de inbreuk die dit
zou gaan maken op hun privacy (inkijkmogelijkheid, lawaai e.d.).
De bouwvergunning werd niettemin door B&W verleend, op advies van de Commissie voor bezwaarschriften: Die was van mening dat de bovenkant van de aanbouw beschouwd kan worden
als een “opgetild erf”; en het staat buiten kijf dat men op zijn erf
een terras mag aanleggen!
Een inwoner van de Schilderswijk wilde in 2007 een fietsoverkapping van ca. 1 m hoog in zijn voortuin neerzetten. De daarvoor vereiste bouwvergunning werd hem echter door B&W geweigerd, op
advies van de Commissie voor bezwaarschriften: Die was van mening dat de fietsoverkapping “een gebouw” zou zijn; en het bestemmingsplan laat het neerzetten van gebouwen in de voortuin
niet toe!
De laatste burger was zo verstandig om in beroep te gaan bij de
Rechtbank Haarlem tegen de weigering van de bouwvergunning
voor zijn fietsoverkapping. De rechtbank liet vervolgens in haar
uitspraak geen spaan heel van het afwijzende besluit van B&W –
lees: het “advies” van de commissie.
Dit geeft een indruk van de adviezen die door de commissie gegeven worden. Er is bij de voorbeelden duidelijk sprake van meten
met twee maten: Het dakterras werd toegestaan, de fietsoverkapping werd verboden. En in beide gevallen werd een redenering gebruikt die duidelijk krom is. Dat noemt men sofisterij: het kromme
recht praten (dakterras), en het rechte krom (fietsoverkapping).
Vandaar de titel van dit stuk.
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Van Slingelandtlaan 9, 2101 BP
Heemstede

Collages in Raadhuis van
Heemstede

rukt was men ook over de kwaliteit van de zuurkool met spek
en de Oostenrijkse wijnen van
Le Grand Cru. Zowel de deelnemers als de organisatie zijn dik

hadden, bergen sneeuw en spiegelgladde hairpins. Mannen blijven net kinderen die graag met
autootjes spelen.
Ton van den Brink

Heemstede – De gehele maand
november zijn van Yvette Jansen
collages te zien in het Raadhuis
van Heemstede. Yvette studeerde in 1983 af in de sociale wetenschappen en publiceerde o.a.
over boek- en tijdschriftillustraties.
Voor haar (papieren)collages
hergebruikt ze voornamelijk
glossy tijdschriften, die ze tot
beter inzicht probeert te brengen door ze te verknippen. Dat
leidt tot onverwachte taferelen.
Haar afkeer van bombastische
toestanden uit zich in de aandacht voor het detail en het kleine formaat van haar werk. Zij
laat zich daarbij inspireren door
kunstenaars als Max Ernst, de

Tsjechen Jirí Kolár en Karel Teige
en de Belg Marcel Mariën.
Voor nadere informatie:
www.yvettejansen-collages.com
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Pedicure Toos: “Iedereen heeft
baat bij goede voetverzorging”
Heemstede – De Praktijk Heemstede aan de Jan van Goyenstraat is een multidisciplinaire praktijk. Je kunt er terecht
voor o.a. fysiotherapie, yoga, haptonomie, meditatie en diverse vormen van gymnastiek. In het uitgebreide aanbod van therapieën en behandelingen miste Toos van den End de voetverzorging. De pedicure trok de stoute schoenen aan en stuurde
ze een mailtje. De zaak was snel beklonken. Sinds begin dit
jaar werkt de pedicure met aantekening ‘diabetische voet’ en
‘reumatische voet’ bij de Praktijk Heemstede op donderdag en
vrijdag van 08.00-16.00 uur.
“Iedereen heeft baat bij een goede voetverzorging, man of vrouw,
jong en oud. Of je nu veel zit,
staat of loopt”, zegt Toos. “Je voeten dragen tenslotte je hele gewicht. Bij pijnlijke voeten gaan
mensen vaak een verkeerde
houding aannemen. Dat veroorzaakt weer rug en nekklachten.”
Toos van den End (54) werkte jarenlang als verzorgende
bij Nieuw Unicum, de instelling
voor volwassenen met een lichamelijke beperking in Zandvoort. Dat betekent vierentwintig uur per dag zorg verlenen.
Toen de mogelijkheid om een
interne opleiding tot pedicure
te volgen zich aandiende, greep
ze de kans. Haar ervaringen in
de zorg vinden ze bij de Praktijk Heemstede heel waardevol. Lisette Thans van de Praktijk
Heemstede: “Zo werkt het vaak
bij ons. We hebben een bepaalde naam opgebouwd in Heemstede en omgeving. Zowel vakmensen als Toos als onze cliënten verwachten van ons een
breed aanbod op het gebied van
gezondheid en welzijn. Een pedicure past daarbij.” Ook Toos
van den End is dik tevreden met
de overstap. “Ik voel me opgenomen in het team. Bovendien
ben ik sinds een jaar getrouwd.

Dan wil je samen dingen ondernemen in het weekend. En dat
kan nu met deze baan.”
Zorg besteden aan de voet
De meest voorkomende behandelingen van een pedicure zijn
het knippen van de teennagels,
het goed reinigen van de omgeving van de nagels en eelt verwijderen. Verder krijgt de pedicure te maken met ingegroei-

de teennagels, schimmelnagels
en likdoorns. Ze geeft adviezen
over de verzorging van voeten en
de keuze van schoenen en kan
doorverwijzen naar een specialist of podotherapeut. “Voetverzorging bij reumapatiënten vereist specifieke zorg”, zegt Toos.
“Ze zijn verstijfd en hebben vaak
last van aanrakingspijn. Met beleid moet je deze patiënten behandelen. De huid is heel dun,
dus frees ik het eelt heel omzichtig weg. Fijn is dat ik gebruik kan
maken van twee methoden, de
natte en de droge techniek. Mijn
klanten mogen zelf kiezen wat ze
prettig vinden.
Ook diabetespatiënten hebben
extra zorg nodig. Zij hebben een
verminderde doorbloeding van
de teentoppen, waardoor het gevoel afneemt. Soms bezeren ze
zichzelf bij het knippen van hun
nagels of voelen ze het niet als
er iets scherps in hun schoen zit.
Het gevolg is dat ze wondjes krijgen die slecht dichten.
Daarmee wil ik niet zeggen dat
voetverzorging niet belangrijk
is voor gezonde mensen. Integendeel. Naast een preventieve
functie is het een heerlijk gevoel.
We doen van alles aan ons haar
en onze huid, maar de voet is
echt ’n beetje een ondergeschoven kindje. Mensen nemen vaak
de tijd niet voor een lekker voetenbad”, aldus de Heemsteedse
pedicure.
Klachten of geen klachten. Laten we wel zijn, die hardwerkende stappers mogen best weleens
verwend worden. Informatie:
www.depraktijk-heemstede.nl of
telefonisch: 023-5291642.
Mirjam Goossens

Winters wild bij Pannenkoekhuis
‘de Konijnenberg’
Heemstede - Een jaarlijkse traditie is het inmiddels geworden. De winterse gerechten van
restaurant De Konijnenberg in
Heemstede. Naast de pannenkoeken-kaart zijn ze vanaf deze week te verkrijgen. Een hazenbout, traditioneel bereid met
rode kool en een stoofpeertje of
een pannenkoek met wildragout
gemaakt van haas en hert.
Lekker in het Groenendaalse bos gewandeld? Ga dan ‘ns
langs voor de verse erwtensoep
XL, lekker met roggebrood en
spek.
Nieuws voor kinderen
Aanstaande vrijdag 6 november is er weer een gratis poppenkastvoorstelling van Kroko
Theater. De voorstelling start om
16.00 uur in de serre van De Konijnenberg. Wil je zeker zijn van
een plekje, bel dan even om te
reserveren.

En heeft u de nieuwe placemats
(foto) al gezien in De Konijnenberg? U kunt hier allerlei nieuws
op terugvinden maar ook op
aangeven wat uw favoriete pannenkoek zou zijn. Wie weet vindt

u die van u wel terug op de menukaart.....
Pannenkoekenhuis De Konijnenberg, Herenweg 33 Heemstede, 023-5848096, www.dekonijnenberg.nl

Geldpotje `Geef Gambia toekomst`
nu bij Verfhandel Ree

Heemstede – Ze zijn weer naar
Gambia en hebben 53 euro meegenomen uit de pot. Misdaad of
weldaad? Gelukkig het laatste!
Pieter en Henny Goedhart hebben bij Bakker van Dijk aan de
Raadhuisstraat 78-81 het potje geopend dat enige tijd op de
toonbank stond en waar klanten geld in konden stoppen voor
het goede doel `Geef Gambia
Toekomst`, de stichting die het
werk steunt van de twee Heemstedenaren, die al jaren in Gambia werken aan de opleiding van
jonge mensen. Meisjes krijgen
er een coupeuseopleiding van
Henny In een pas geopend skillcenter krijgen jongelui les in
computers en in de bibliotheek
wordt hard gestudeerd. Centen, dubbeltjes, kwartjes en zelfs
een tien eurobiljet kwamen uit
het potje dat weer eens moeilijk te openen was. Een pincode gebruik je in de week meerdere malen, een geheime code
van een cijferslot, die je eens per
half jaar gebruikt, is altijd zoek.
Toch lukte het Henny en Pieter in de winkel van van Dijk om
de spaarpot om te keren. Die 53
euro is veel meer in Gambia dan
het hier lijkt. Elke cent is meegenomen.
Voor het komend half jaar staat
de Gambia spaarpot prominent
op de toonbank van de bekende Verfhandel Ree aan de Binnenweg 89, waar u terecht kunt
voor het verfraaien van het hele huis, binnen en buiten, de do-

natie voor Gambia kunt u stoppen in die Gambia pot. Even terug in de Raadhuisstraat en Binnenweg voelen Henny en Pieter zich als op handen gedragen
door hun oud-collega`s. waarmee beiden jarenlang werkten. Henny in haar boetiek Bon
Coeur en Pieter als de man van
de Heemsteder. Langzamerhand
krijgt hun werk in Gambia ook
landelijke bekendheid. Van de
Erasmusuniversiteit in Rotterdam komen van 14 december tot
begin februari drie coassistenten in het Teaching Royal Victoria Hospital in Banjul werken en
zij logeren bij Pier en Henny in
Bakau Newtown. Op 18 november komen textielkunstenaars uit
Breda workshops geven voor de
coupeuseopleiding. Ze betalen
reis en bijkomende kosten allemaal zelf. Een partner komt mee
om Pieter te helpen met allerlei klussen in het skill-center en
de bibliotheek, waar na ernstige
wateroverlast de provisorische
aangebrachte herstellingen op
de elektrotechnicus wachten.
Meehelpen aan de toekomst van
Gambia en vooral de jeugd van
Gambia dat kan voor slechts 10
euro per maand, één jaar lang. U
maakt het leven van een kansarme Gambiaanse student kansrijk!
Banknummer: 26.07.21.328.
T.n.v. Stichting ‘Geef Gambia
Toekomst’ Heemstede.
Ton van den Brink

De Ko-Bus wordt opgepimpt
Heemstede - Tijdens de Kunstlijn 2009, in het weekend van 7
en 8 november, kunnen bezoekers in Heemstede ook zélf creatief aan de slag. Iedereen die
dat wil kan meehelpen om de
‘KO-Bus’ op te pimpen. De oude
KO-Bus, die inmiddels is vervangen door een nieuwe bus, wordt
door de stichting Welzijn Ouderen Heemstede ingezet om met
name de mobiliteit van de ouderen te vergroten. De opgepimpte
bus zal tijdelijk dienst doen als
rijdend “kunstwerk”. Om van de

bus een waar kunstwerk te maken roept de gemeente iedereen op om op zondag 8 november 2009 mee te helpen de KOBus te beschilderen. De KO-Bus
staat die dag van 11.00 en 17.00
uur geparkeerd voor het raadhuis op het Raadhuisplein 1 in
Heemstede.
De door de Kunstlijn georganiseerde centrale expositie in het
raadhuis is na het Kunstlijnweekend nog tot 30 november
2009 tijdens kantooruren in de
Burgerzaal te bezichtigen.

pagina 24

de Heemsteder - 4 november 2009

Informatieavond

Collecteren voor MS

Overgang naar voorgezet onderwijs Twee uurtjes van uw tijd...
voor kinderen met autisme
Regio - MEE Noordwest-Holland, regio Zuid-Kennemerland,
organiseert in samenwerking
met Steunpunt Autisme NoordHolland op woensdag 25 november van 19.30 tot 21.00 uur
een informatieavond. Onderwerp van de avond is de overgang van kinderen met een normale intelligentie met een autisme spectrum stoornis naar het
voortgezet onderwijs. De informatieavond is bestemd voor ouders, leerkrachten en intern begeleiders van het basisonderwijs
en wordt gehouden op het regiokantoor Zuid-Kennemerland
(Richard Holkade 2 in Haarlem).
De overgang van de basisschool
naar de brugklas is voor elke
leerling spannend. De basisschool is een beschermde vertrouwde omgeving, vaak dicht-

bij, waar kinderen de hele dag
les krijgen van dezelfde juf of
meester en waar ouders voor
een vraag makkelijk naar binnenlopen. Dit verandert op de
middelbare school. Leerlingen
uit de brugklas krijgen les in
verschillende lokalen van wisselende docenten. Er moet gereisd
geworden met fiets of openbaarvervoer naar school en ouders
horen bijvoorbeeld ‘s avonds pas
dat er die dag een onverwacht
tussenuur was.
Om deze kinderen met autisme
en hun ouders zo goed mogelijk voor te bereiden op de keuze
van de middelbare school en de
nieuwe schoolsituatie organiseren MEE Noordwest-Holland en
Steunpunt Autisme Noord-Holland een speciale informatieavond voor ouders, groep 7/8leerkrachten en intern begelei-

ders waarin aandacht wordt besteed aan deze onderwerpen.
In het voorjaar 2010 wordt de
cursus “Wennen in de brugklas” gegeven voor deze kinderen, waarbij er aandacht besteed
wordt aan nieuwe situaties in de
brugklas zoals het maken en
plannen van huiswerk en contact met meerdere docenten. Tijdens de informatieavond in november wordt hierover meer informatie gegeven.
De informatiebijeenkomst op 25
november begint om 19.30 uur,
om 19.00 uur is de zaal open.
Er zijn geen kosten verbonden
aan deze informatieavond. Aanmelden is verplicht, graag uiterlijk 20 november telefonisch via
023 - 535 88 77 of per mail via
EvVliet@meenwh.nl of MHietbrink@meenwh.nl .

Mooie opbrengst collecte Dierenbescherming
Regio - De ca. 300 collectanten van de Dierenbescherming
Haarlem & Omstreken hebben in
de week van 4 tot en met 10 oktober 30.960,- euro opgehaald
in Haarlem en omgeving. Het
grootste deel van de opbrengst
gaat naar de dieren van het
Dierentehuis Kennemerland in
Zandvoort. De rest wordt onder
andere gebruikt voor de inspectiedienst en de Dierenambulance. Ondanks het slechte weer
in de collecteweek en het economisch slechtere klimaat valt
de opbrengst niet tegen. Gelukkig maar, want dat verzacht het
leed van de inbraak na de Open
Ssieldag enigszins.

Tijdens de inbraak zijn kleine
geldbedragen uit een afgesloten ruimte gestolen, die vrijwilligers hadden verdiend met bijvoorbeeld poffertjes bakken en
tekeningen maken van huisdieren. Het is de dieven niet gelukt
de kluis te ontvreemden, maar er
is wel veel schade aangericht.
Door de fantastische inzet van
de collectanten en wijkhoofden
kan het asiel volgend jaar toch
weer veel dieren in de regio helpen en daarvoor willen zij iedereen, met name de gulle gevers,
hartelijk bedanken. Heeft u de
collectant gemist? Dan kunt u
uw bijdrage ook overmaken op
Postbankrekening 39647.

Expositie stadsgezichten

Regio – Van Chiel Braat zijn vanaf heden tot en met december 2009 18 tekeningen te zien in de Fablo tennishal.
Er zijn stadsgezichten, etsen en schilderijen opgehangen
in de barruimte van de hal.
Locatie: Marcelisvaartpad 11 in Haarlem. Braat exposeerde eerder in Het Overbos te Heemstede.

Snoeibeurt voor eeuwenoude
linden bij Elswout
Regio - Op 1 november is
Staatsbosbeheer van start gegaan met de snoei van de lindelanen langs de hertenbaan op
het landgoed Elswout te Overveen. Het snoeien van de linden
gebeurt eens in de tien jaar en
is belangrijk voor zowel het behoud van de lanen als de veiligheid van de passanten. De
werkzaamheden zullen ongeveer 4 weken in beslag nemen.
De linden stammen uit de 17e

eeuw en zijn destijds als parasollanen geplant om voor de landheer en zijn gevolg een schaduwrijke wandeling mogelijk te
maken. Bij het snoeien worden
alle takken die sinds de vorige
snoei tien jaar geleden zijn gegroeid weer tot op de oude gesteltakken terug gezaagd. Na de
snoei blijft een stam met korte zijarmen over die lijkt op een
kandelaar. Daarom wordt deze
vorm van snoeien ook wel ’kan-

delaberen’ of ‘kandelaren’ genoemd. De bomen vormen hierna weer compacte en dichte kronen.. Blijft de snoei te lang achterwege dan worden de nieuw
gevormde takken te zwaar en is
er risico op afscheuren van delen van de boom.. Staatsbosbeheer vindt het belangrijk om de
parasollanen te behouden. De
parasollanen zijn een stukje levende geschiedenis en belangrijk cultuurerfgoed. Bovendien
zijn de eeuwenoude linden verblijfplaats van veel bijzondere
dieren en plantensoorten.

Regio - Van 23 t/m 28 november zetten vele partners, kinderen en familieleden zich
ook in tijdens de collecteweek
van het Nationaal MS Fonds.
Zij erkennen en herkennen de
symptomen zoals gezichtsverlies, uitval aan armen en benen en zetten zich in om MS
een gezicht te geven.
Degene die niet kunnen of willen collecteren hangen de vlag
uit tijdens de collecteweek.

Er worden nog collectanten
gezocht. Heeft u 2 uurtjes de
tijd en wilt u in uw eigen buurt
meer bekendheid geven aan
MS? Meld u aan als collectant
en help. Dat kan ook door een
donatie te doen op giro 5057
te Maassluis. Het Nationaal
MS Fonds is 100% afhankelijk
van giften en belegt niet.
Kijk ook op: www.nationaalmsfonds.nl of bel met 0105919839.

Elsa van de Loo wint
jongerenverkiezing VN
Regio - De 21-jarige Elsa van
de Loo uit Haarlem is de nieuwe
jongerenvertegenwoordiger naar
de Verenigde Naties 2010. Dit
werd zaterdagavond tijdens het
event Re:Shape in WATT Rotterdam bekend gemaakt. Met 1064
stemmen wist Elsa haar tegenstanders in de finale nipt te verslaan. De Haarlemse brengt op 2
november een kennismakingsbezoek aan de VN in New York,
samen met huidige jongerenvertegenwoordiger Jordy Sweep.
Elsa: ”Onwerkelijk wat er nu
door me heen gaat, ik realiseer
me nog steeds niet dat ik gewonnen heb”. De andere finalisten Ufuk Kahya (21) en Joël de Bruijn (20) voerden evenals Elsa, de hele dag campagne
om zoveel mogelijk stemmen van
het publiek te behalen. ’s Avond
konden bezoekers van Re:Shape
ook met een stembiljet hun stem
uitbrengen. Elsa zette de afgelopen weken een goede verkiezingscampagne op en wist dit
succes ook in de finale te herhalen. Van de 2384 uitgebrachte stemmen kreeg Elsa er 1064
(45%). Ufuk behaalde er 938
(39%) en Joël 382 (16%).
Van 1 tot en met 9 november
brengen de nieuwe en huidige
jongerenvertegenwoordiger een
kennismakingsbezoek aan de
Verenigde Naties in New York.
Elsa en Jordy maken hierbij onderdeel uit van de officiële Nederlandse delegatie. Ruim 24
landen vaardigen een VN-jongerenvertegenwoordiger af. Elsa is
de 38ste jongerenvertegenwoordiger naar de VN namens Ne-

derland. De eerste in 1971 was
Koningin Beatrix.
De finale van de verkiezing
vond plaats tijdens het event Re:
Shape in WATT Rotterdam op 24
oktober, de Dag van de VN. Een
avond waarop honderden jongeren werkten aan hun eigen toekomst en die van anderen in de
wereld. Re:Shape was het slotevent van de Millenniumtour
2009.
NJR geeft jongeren de kans te
laten zien wie ze zijn en wat ze
kunnen, of dat nou in hun buurt
is of bij de VN in New York.
Daarnaast adviseert NJR overheden en allerlei andere organisaties over jeugdbeleid.
NCDO betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen
met informatie, subsidie en adviezen. De millenniumdoelen zijn
hierbij de leidraad voor alle activiteiten. Zie ook www.dewereldvandevn.nl.

Trimclub Midden Duin
zoekt leden
Regio – 42 Jaar bestaat Trimclub Midden Duin. De club bestaat uit gezellige heren die elke zaterdag van 9 tot 10 uur
trainen in het midden duin bij

Parnassia. Het seizoen loopt
van oktober tot eind maart.
Heeft u interesse, doe eens
vrijblijvend mee. Inlichtingen:
023-5290440 of 06-53260438.
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Vrouwennetwerk op werkbezoek
wils. Woensdag 11 november
a.s. staat een werkbezoek aan
Forbo Krommenie in Assendelft
gepland. Eigen vervoer; verza-

melen om 13.00 uur in de hal van
‘De Herberg’, Westerhoutpark 46,
Haarlem.
Donderdag 12 november is er
een feestje voor alle vrijwilligers,
gastvrouwen en commissieleden
van de vereniging in de Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede vanaf 17.00 uur.
Donderdag 19 november geeft
mevrouw Buikx van de NS alles
over de OV-Chipkaart. Deze informatiemiddag begint om 14.00
uur in ‘De Herberg’, Westerhoutpark 46 te Haarlem.
Introducés zijn welkom, toegang
2,50 euro.
Woensdag 25 november gaat de
eetclub eten in het NOVA College aan de Zijlweg 203 te Haarlem.
Meer informatie over deze actieve 55+ vrouwenvereniging: 0235477486.

Ouderwets Belgische dansavond
Regio - Op zaterdagavond 7
november zal het Draaiorgelmuseum Haarlem geheel in het teken staan van geschiedenis van
de Belgische dansorgels en hun
muziek. De avond in het museum aan de Küppersweg 3 te
Haarlem gaat van start om 20.00
uur.
De firma Th. Mortier was tussen
de jaren 20 en 50 van de vorige eeuw toonaangevend in de
bouw van dansorgels die hun

weg vonden naar de danszalen in België en Zuid-Nederland. De drie Mortierorgels van
de museumcollectie, voor deze avond uitgebreid met het orgel de Westfries dat is gebouwd
door de Belgische firma J. Verbeeck, zullen uitsluitend origineel oud Belgisch repertoire
spelen met arrangementen van
bekende arrangeurs uit die tijd
als Abel Frans, August Schollaert, Eugene Peersman, Marcel

Bartier, Louis Soomers en vele
anderen.
Kom genieten van de sfeer uit
die tijd onder het genot van een
lekker Belgische pint, dans de
polka en mazurka en leer wat
over de geschiedenis van dit
typisch Belgische cultuurverschijnsel. De toegang is 5 euro.
Donateurs van de Stichting “Het
Kunkels Orgel” hebben gratis
toegang op vertoon van hun donateurskaart.

Unicef producten in Kennemerland
Regio – Dit jaar staan de Unicef activiteiten in het kader van
het 20-jarig bestaan van het
Kinderrechtenverdrag en wordt
campagne gevoerd met als
motto ‘Voorkom hiv bij baby’s’.
Er zijn effectieve behandelingen
om te voorkomen dat de moeder
hiv door geeft aan haar baby.
Voor 70 eurocent kunnen zwangere vrouwen getest worden
op hiv, voor 84 euro kunnen we
alle medicijnen betalen die nodig zijn om te voorkomen dat
een kindje geboren wordt met
hiv.

De komende maanden zullen op
verschillende locaties in Kennemerland, onder andere bij veel
AH- en DEKA-marktvestigingen
vrijwilligers klaar staan om UNICEF artikelen te verkopen. Met
het geld worden projecten van

UNICEF gesteund. Kijk ook op
de website www.unicef.nl

Tijdens de vergadering van het
Regionaal Comité Unicef Kennemerland met alle vrijwilligers bood
voorzitter Ruud van der Groep aan
Christine Kilfeather, conferentiecoördinator van Carlton Square
Hotel Haarlem, een bedankposter
van Unicef aan.

deze prachtige muziek zo weinig wordt uitgevoerd. Voeg daarbij solisten van naam, de prachtige barokklank van het orkest,
het Cavaillé-Coll orgel, een vol
jaar voorbereiding van het koor
en zie daar, de ingrediënten voor
hopelijk een mooi concert.
Ger Vos is de bezielende dirigent
van dit koor. In veel concerten
heeft hij bewezen dat hij in staat
is het koor tot grote prestaties te
brengen. Zijn adagium is ‘Kunst
is het overbrengen van emotie’.
Dit programma wordt mede uit-

Regio - De eigenaren van het
Theehuis in Cruquius wilden
hun zaak graag een ander aanzien geven. Zij zochten en vonden hiertoe een bijzondere samenwerking met kunstenares
Mariël Klein. Mariël maakte voor
het Theehuis een prachtig mozaïekwand waardoor het Theehuis een verrassend nieuwe uitstraling heeft gekregen. Voor het
mozaïek gebruikte de kunstenares verschillende stukjes glas,
keramiek en scherven van kopjes. De voorstelling, een gemozaïekte theepot, is het resultaat
van weken noeste arbeid.
In de vernieuwde theekamer zal

Mariel Klein op 21 november en
12 december workshops gaan
geven. Ook is van haar werk
een tentoonstelling ingericht
die vanaf 6 november dagelijks
te bezoeken is. Iedere dag is
het theehuis open van 10.00 tot
17.00 uur.
Mariël Klein timmert al 12 jaar
aan de weg met het maken van
hedendaagse mozaïek. Zij genoot haar opleiding in de steden
Florence en Venetië en aan de
kunstacademie van Haarlem.
Feitelijk kreeg zij de smaak al te
pakken toen zij als jong meisje
haar oom mocht helpen bij het
maken van mozaïekwerk.

Shantykoor ‘De Poelzangers’

Regio - Zondagmiddag 8 november verzorgd het koor ‘De
Poelzangers’ een optreden in
Zorgcentrum Sint Jacob i/d
Hout . Zij zingen typische shantyliederen in ’t Engels en in onze eigen taal. U bent vanaf 14.00

uur van harte welkom in Jacob’s
Plaza, waar u vooraf een kopje
koffie/thee kunt gebruiken. Het
optreden start om 14.30 en kost
4,- euro. Zorgcentrum Sint Jacob in de Hout, Zuiderhoutlaan,
tel: 023 - 892 7900.

Zing mee voor een goed
doel met Leny van Schaik

Concertkoor Haarlem trakteert op
bijzonder concert
Regio – Op zaterdag 28 november treedt Het Concertkoor Haarlem op in de Philharmonie. Niet
alleen staat het feestelijke ‘Gloria’ van Poulenc staat op het programma, maar ook twee intrigerende stukken van Lili Boulanger.
Zodra je haar muziek hoort, word
je erdoor gegrepen: het is geheimzinnig, dan weer sereen en
teer en dan weer van een aangrijpende kracht. Die krachtige
passages vragen om een grote orkest bezetting en een groot
koor, mogelijk de reden waarom

Theehuis Cruquius heeft
er een attractie bij

gevoerd ter ere van zijn 65e verjaardag en de 50e verjaardag van
begeleidster Gonny van der Maten: de werken die u kunt beluisteren stonden bovenaan hun verlanglijstjes. Gonny van der Maten kreeg deze zomer een bronzen medaille uitgereikt in Leeuwarden door de Société Académique de éducation en encouragement “Arts, Sciences, Lettres“ te Parijs voor haar verdienstenop het gebied van de Franse cultuur. De aanvang van het
concert is 20.15 uur.

Regio - Zondag 8 november a.s.
wordt er een meezingconcert
gehouden in de Lutherse Kerk in
Haarlem onder leiding van Leny
van Schaik. Op het programma
staan, naast vrolijke en mooie
liederen, ook twee Afrikaanse
liederen. Deze zanghappening is
één van de vele acties die door
diverse Haarlemse kerken al zijn
gehouden.

Foto: Jaap Pop.

Regio - Na het werkbezoek van
NVvH (Vrouwennetwerk) aan
RTV-NH in Sloten is er wederom
een volle agenda en voor elk wat

De opbrengst van de collecte
komt geheel ten goede aan Kenia, o.a. aanschaf van leermiddelen voor scholen en verbetering van de gezondheidszorg.
Er is ook een boekenmarkt en de
opbrengst daarvan is geheel bestemd voor dit goede doel.
Aanvang 15.30 uur. Lutherse
Kerk, Witte Heerenstraat, Haarlem. Info 023-5312396.
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Marokko als
vakantieland

Orkest voor 1 dag!
Heemstede - Het Instaporkest
van Harmonie St. Michaël organiseert in samenwerking met
het orkest van Coornhert Lyceum Haarlem op zondag 8 november 2009 een Play-inn. De
Play-inn staat onder leiding van
dirigent Patrick Wildenburg, muziekdocent Coornhert Lyceum
Haarlem.
Muzikanten, jong en oud, met
veel of weinig ervaring maken er
een spetterende dag van.
Dit alles om het 100-jarig bestaan van Harmonie St. Michael te vieren.

en aan het eind van de dag volgt
een concert. Het concert wordt
geopend door het Instaporkest
van Harmonie St. Michaël, daarna volgen een aantal solisten
van het Coornhert Lyceum, het
orkest voor 1 dag sluit af met
een daverend concert.
Het concert begint om 15.30 uur
en duurt ongeveer een uur. Het
vindt plaats in het Coornhert Lyceum, Lyceumlaan 1 in Haarlem.
Kaarten à 1 euro zijn verkrijgbaar bij de ingang. De zaal is
open vanaf 15.00 uur.

Gedurende de dag worden 3
muziekstukken in gestudeerd

Voor meer informatie: www.stmichael-heemstede.nl

Oratoriumkoor zingt tijdens dienst
Bennebroek - Zondag 15 november zal het Oratoriumkoor
Bennebroek de viering in de
Protestantse gemeente Het Trefpunt opluisteren met de uitvoering van een aantal liederen. De
viering begint om 10.00 uur.
Ten gehore gebracht zullen worden:
Van G.F. Hände - And the Glory
of the Lord
W.A. Mozart - Veni Sancte Spiritus

W.A. Mozart - Gotteslamm
C. Saint- Saëns - Tollite Hostias
Dirigent is de heer Frank Hameleers en voorganger is ds. Jolien
Nak.
Allen hartelijk welkom, er is ook
ruimte voor de kinderen.
De kerk het Trefpunt bevindt
zich op het Akonietenplein 1
Bennebroek.
Voor meer informatie: www.
pkntrefpunt.nl
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Bezoek aan tuincentrum Global Garden
Onder begeleiding van een vrijwilliger kunt u bv.
een plant gaan kopen of genieten van de kerstshow. Op donderdag 5 november of in overleg
op een andere dag, rijden vrijwilligers naar Global Garden. Om 10.00 uur wordt u opgehaald en
om ca. 12.00 uur bent u weer thuis. Aanmelden
bij locatie Bennebroek.
Kofﬁe Plus-ochtend over hulpmiddelen bij het
lezen
Op dinsdag 10 november zal Greetje van Hulst
van Bibliotheek Duinrand allerlei tips geven en

Heemstede - Evert en Ciska
Abspoel hebben prachtige reizen gemaakt. Zij verzorgen regelmatig audiovisuele shows van
hun rondreizen. Op 12 november doen zij dat bij Casca over
Marokko. De architectuur in de
koningssteden Rabat, Meknés,
Fes en Marrakesh doet denken
aan een sprookje uit Duizenden-één-nacht. Dwalend door de
medina en de soeks geniet u van
de kleurrijke en levendige taferelen op markten en pleinen.
Door de prachtige beelden van
hun rondreis door Marokko nemen Evert en Ciska Abspoel senioren (55+) tenslotte mee per
kameel door de Sahara om daar
onder de sterrenhemel te overnachten. Deze presentatie is in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede op donderdag 12 november om 10.30 uur. Entree 5,00 euro – 65+ 4,00 euro.

Woensdagmiddagclub
maakt tafellampje
Heemstede - Bij de woensdagmiddagclub op 11 november maken de kinderen een leuk lampje. Zo’n lampje maken ze van
een glazen potje (bijvoorbeeld
van conserven), transparant papier en glittersteentjes. Het is
handig als ze zelf een potje meenemen. Wie niet zo van knutselen houdt, kan meedoen met een
bord- of kringspel of lekker buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is elke
woensdag van 13.30-15.15 uur
bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Kosten per keer:
3,50 euro, een kaart voor 10x
kost 30,00 euro. Graag de kinderen van tevoren aanmelden: 0235483828-1.

Acer in beeld

Heemstede – Marenka Groenhuijzen van de Linge 66 te Heemstede brengt met deze foto de herfst bijzonder mooi in beeld. De Japanse Esdoorn (Acer Palmatum) met zijn rode blaadjes brengt gewoon
wat fleur tijdens somber herfstweer. Trekt u er dezer dagen graag
op uit voor een heerlijke herfstwandeling door bos of park? Neem
dan uw camera eens mee en stuur uw foto naar: redactie@heemsteder.nl Wie weet krijgt uw kiek een mooi plaatsje in ‘de Heemsteder’.
Uiteraard wordt uw naam vermeld.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

LilaLuna
Verteltheater

Heemstede - Op zaterdag 7 november is de voorstelling ‘De ondeugende clown’ in LilaLuna

Verteltheater. Locatie: in het oude Nova college aan de Lelylaan
10. Aanvang: 14.30 uur. Ook in
het kader van Kunstlijn 2009 is
het verteltheater geopend. Alle
info en reserveren via: info@lilaluna.nl of bel naar 023-5475892.

Seniorennieuws Bennebroek
middelen laten zien als lezen om één of andere
reden moeilijk wordt. Aanvang: 10.30 uur in locatie Bennebroek. Kosten: 3,- euro incl. kofﬁe/
thee. Vooraf aanmelden bij locatie Bennebroek
is noodzakelijk
Film voor volwassenen
Het boek Bruidsvlucht van Marieke van der Pol
is verﬁlmd. Op maandag 16 november kunt u deze ﬁlm gaan zien. De ﬁlm is Nederlands gesproken en duurt ca. 2 uur.
Locatie: Meerleven, W. de Withlaan 1 in Bennebroek.
Aanvang: 14.45 uur, zaal open 14.30 uur.
Kosten: 4,- euro p.p. incl. kofﬁe/thee.
Aanmelden bij locatie Bennebroek.
Blijf in beweging!
Nordic Walking in de duinen. Op dinsdag 3 no-

vember en iedere zaterdag. Start om 10.00 uur
vanaf ingang ’t Panneland.
Duinwandeling van 1 uur: maandag 9 november
om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland.
Herfstwandeling van ca. 7 km: woensdag 26 november om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek.
Voor deze activiteiten behoeft u zich niet aan
te melden.
Meer Bewegen voor Ouderen
Iedere maandagmorgen worden er onder deskundige leiding lessen gegeven in het Medisch
Centrum van de Geestgronden. Om 9.00 uur en
om 11.00 uur is er conditietraining. Om 10.00
uur is er een rustiger uur. Een aantal oefeningen kan dan zittend worden gedaan.
U kunt gratis een proeﬂes meemaken.
Informatie en aanmelding bij locatie Bennebroek.
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INGEZONDEN

Bridge drive Hartekamp
op rolletjes
Heemstede - Op vrijdagavond 30 oktober 2009 werd voor de
vijfde maal de Hartekamp bridgedrive gehouden in de aula van
de stichting. Het record van vorige jaar (90 paren) werd ruim verbroken. 104 paren (208 personen) deden aan de drive mee, zodat
wederom van een succes mag worden gesproken. Als de zaal groter was geweest dan hadden er zeker nog twintig paren mee willen doen. Alles verliep op rolletjes en de sfeer was heel gezellig.
Na afloop bleef men nog gezellig napraten over de soms wilde
spellen.

Jong geleerd oud gedaan
Heemstede – Het spreekwoord Jong geleerd is oud gedaan doet zeker opgang voor de
ruim 90 jonge voetballers van de
Kon. HFC die afgelopen zaterdag hun scheidsrechtersdiploma mochten ontvangen. Bij het
hockey is het al langer gebruik
dat spelers een opleiding volgen
tot scheidsrechter en vervolgens
wedstrijden gaan fluiten. Bij het
voetbal is dat nog niet het geval en worden er maar mondjesmaat scheidsrechters opgeleid. De motor achter het initiatief bij HFC is Coen van den
Heuvel. Hij is al jaren de drijvende kracht achter de opleiding en
indeling van scheidrechters voor
de jeugd.
Onderleiding van de voormalige grensrechter uit het betaalde
voetbal Gerard Verwoort kregen
jeugdspelers van HFC op woensdagavonden les in de spelregelkennis en op zaterdag mochten
zij proeven aan de praktijk. Met
het enorme aantal jeugdelftallen
van HFC is het niet altijd eenvoudig voldoende scheidsrechters
te vinden. Door de jongens, die
nu hun diploma hebben gehaald
in te zetten, is het mogelijk om
ook wedstrijden van de jongste
jeugd door een gediplomeerde
scheidsrechter te laten leiden.

Door wedstrijden te fluiten komen zij er zelf ook achter dat het
nog niet altijd even eenvoudig
is. Het zeer snel moeten beslissen over dingen die je wel of niet
hebt gezien blijft moeilijk. Als zij
zelf als voetballer spelen zal er
meer begrip zijn voor de arbiter.
Zij herkennen dan de moeilijke
situaties die een scheidsrechter
kan tegenkomen.
Voor de KNVB was dit een bijzondere dag. Nooit eerder werden er zoveel scheidsrechters
binnen een vereniging opgeleid. De KNVB had dan ook top
scheidsrechter Kevin Blom ge-

vraagd naar HFC te komen om
de nieuwe scheidsrechters hun
diploma te uit te reiken. De volgende dag leidde scheidsrechter Blom de topper Ajax - Feyenoord in de Arena. Er was geen
verplichting voor de jeugd om
deze cursus te gaan volgen. Het
enthousiasme van Coen van den
Heuvel trok de mannen over de
streep. Misschien zien wij een
van deze jonge arbiters over een
paar jaar terug in een van de
grote stadions.
De eerste stap in zaterdag alvast gezet.
Eric van Westerloo

Hier onder de allersterkste van de lijnen.
A lijn met 12 paren
1. Joke Jansen & Joke Velthuijzen van Zanten
2. Tine Posthuma & Irma v.Roosmalen 55,83%
3. Niek Roderkerk & Wim Harkmans
53.33%
B lijn met 16 paren
1. Theresia v.d.Horst & Miep v.d.Raad
2. Hilda en Henk Uittenbroek		
3. An Kroezen & Aad Lamfers		

56.55%
56.25%
54.49%

C lijn met 18 paren
1. Cock Laan & Willemijn Vos		
2. Annette Visser en Wim Serné		
3. Andel en Ben v.Opstal		

60.16%
59.64%
56.77%

56.25%

D lijn met 14 paren
1. Mion Hartemink & Henriëtte Kaart
60.69%
2. Elly en Gerard Olijerhoek		
56.46%
3. Ben Hoogenstein & Ton Lemmers54.79%
E lijn met 16 paren
1. Riët Francken & en Rita v.Dijk		
2. Corrie Boot & Marga v.d.Burg		
3. Mary en Reina de Korte		

67.86&
60.71%
59.52%

F lijn met 16 paren
1. Han Tenbroek & Meiske Leyfeldt		
59.91%
2. Greet Hooiveld & Joke Zwaard		
56.73%
3. Doetie v.d.Meulen & Marjolein Hittenhausen
G lijn met 12 paren (beginners)
1. Nancy Samson & Dick Loef		
2. Wil Daalman & en Ank Boon		
3.Thea Hartog en Ton v.Kampen		

55.57%

59.44%
57.78%
56.11%

De opbrengst, toch zo’n 2500.- euro wordt besteed aan Kerstmateriaal voor de diverse afdelingen op de Hartekamp. Met dank
aan de vele sponsoren uit Bennebroek en omgeving.

HOC wint van Flashing Heiloo

INGEZONDEN

We zullen ons even voorstellen: Wij zijn Basketballvereniging HOC uit Haarlem/Heemstede.
Onze thuishal is de Groenendaalhal in Heemstede.

Jelmer Wolthoorn
Bart Hesselmann
Caghan Ozturk
Joost Hartog

Wij hebben 9 jeugdteams en 5 seniorenteams.
Afgelopen zaterdag 31 oktober moest het U-181 jongensteam in de Groenendaalhal spelen tegen
het team van Flashing Heiloo 2.
Onder leiding van coach Henk Brons kwam HOC
goed uit de startblokken. Na het eerste kwart was
de stand 12-4 voor HOC.
Het tweede kwart ging het team echt goed draaien, aanvallend lukte er veel, maar ook in de verdediging werd hard gewerkt.Met als resultaat een
ruststand van 35-8. Het derde en vierde kwart
bleef HOC goed spelen.
Als eindstand stond dan ook 71-26 op het scorebord te lezen. Iedere speler heeft gescoord in
deze wedstrijd,maar de topscoorders deze week
waren:

Volgende week een uitwedstrijd tegen AMVJ Amsterdam, altijd lastig.

17 punten
13 punten
11 punten
10 punten

Volgend jaar zal er zeker een zesde Hartekamp Bridgedrive gehouden worden.

De nieuwe Dan Brown
bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Lees en huiver!
De nieuwe Dan Brown is uit.
‘Het verloren symbool’ heet het
werk en ditmaal wordt de vrijmetselarij belicht.
Adembenemend, bloedstollend,
een heuse pageturner... Superlatieven schieten te kort.
Het is Dan Brown weer gelukt
om een goed boek te schrijven:
Het verloren symbool.
Met veel verwijzingen naar de
geschiedenis, naar de vrijmetselaars, Isaac Newton, Dante’s
Goddelijke komedie, de kun-

stenaar Brunidi en het Capitool,
schrijft Dan Brown wederom
over Robert Langdon, die onder
valse voorwendselen naar Washington D.C. wordt gelokt.
Wat hem daar te wachten staat is
vervolgens in ruim 500 pagina’s
te lezen, een verhaal dat zich in
nog geen 12 uur afspeelt.
Met uiteraard een verrassende
ontknoping. Info: Boekhandel
Blokker, Binnenweg 138, Heemstede.
Tel. 023-5282472 of www.boekhandelblokker.nl
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Kon. HFC blijft ongeslagen
in de tweede klasse

Regio - HFC blijft geteisterd
door blessures. Een vijftal basisspelers staan voor lange of kortere tijd langs de kant. De selectie van trainer René Anneese blijkt breed genoeg om dit te
kunnen opvangen. De op meerder plaatsen inzetbare Carlos
Opoku werd, in de wedstrijd tegen het onderaanstaande Kampong, in de spitspositie opgesteld. Achteraf een goede keus
van de trainer want Opoku had
met drie doelpunten in deze
wedstrijd een belangrijk aandeel
in de 4-2 zege. Kampong was

naar Haarlem gekomen om het
spel van HFC te ontregelen door
iedere poging tot opbouwen van
HFC te voorkomen. Dit lukte de
ploeg uit Utrecht de eerste twintig minuten. Zij scoorden zowaar
een doelpunt maar dat werd afgekeurd door de goed leidende
scheidsrechter André. De spits
van kampong Mustafa Magadi bleek met zijn snelheid een
man te zijn om in de gaten te
houden. HFC ontworstelde zich
langzaam aan het door Kampong opgedrongen spel en ging

meer op de helft van Kampong
spelen. Het noodlot voor Kampong sloeg toe, toen invaller
doelman Daan Bunnik een diepe bal op de rand van het zestienmetergebied wilde wegtrappen maar de bal verkeerd raakte zodat hij voor de voeten van
Steve Beverly kwam. Deze kon
de bal eenvoudig in het verlaten
doel schieten.
Nog geen minuut later ontving
Opoku de bal na een strakke bal
in de diepte liep een paar passen en schoot de bal langs de
doelman in de voor hem verste

hoek. De wedstrijd was daarmee binnen een halfuur gespeeld. HFC schiep zich nog een
aantal kansen en kansjes waar
Kampong weinig tegenover kon
stellen. Na rust wisselde Anneese de zeker niet slecht spelende
Bart Nelis voor Tarkan Sahin. Tegen het einde van de wedstrijd
mocht Elso Noya Steve Beverly
nog vervangen. Een harde inzet
van Yener, na goed aangeven
van Jochem Lindenhovius, werd
door doelman Bunnik knap gekeerd.

Na nog geen tien minuten in
de tweedehelft was het Ajnaoua die een bal liet vertrekken
die het midden hield tussen een
voorzet en een schot op doel.
Zowel Fabian Munsterman als
Opoku werkte de bal van een
meter afstand in het doel. Het
doelpunt werd op naam van
Opoku geschreven. HFC leunde wat achterover en Kampong
toonde veerkracht door te blijven strijden voor een beter resultaat. Een voorzet van rechts
werd door Magadi in de bovenhoek gekopt. Daarbij leek doelman van Rossum iets te ver voor
zijn doel te staan, waardoor hij
net iets te kort kwam om de inzet te pareren. Na een afgeslagen aanval van Kampong kwam
HFC snel uit de verdediging en
dit leidde tot twee maal toe tot
een corner aan de andere kant.
Uit de tweede corner was het
wederom Opoku die koppend
de 4-1 liet aantekenen.
E ontstonden nog wat hachelijke
moment voor het doel van Van
Rossum die de door de regen
spekgladde bal liever stompte dan pakte. Daarbij moet een
doelman enig geluk hebben
maar bij een aantal van zijn acties belandde de bal voor de
voeten van een Kampong speler.
Tarkan Sahin moest nog een bal
van de doellijn halen. In de 35e
minuut gleden aanvaller Magadi
en HFC verdediger Verkaik beide naar de bal. De bal verdween
achter doelman van Rossum.
Het doelpunt werd toegekend
aan Magadi. Het laatste kwartier
zette Kampong nog aan maar
met de intussen naar de achterhoede gehaalde Opoku wist
HFC de aanvallen van kampong
te neutraliseren. Volgende week
gaat HFC op bezoek bij Hoofddorp, wat gezien de geografische afstand een derby mag heten.
Eric van Westerloo

Winnen doe je met je sterke punten

Foto: Archief Jeroen van Bergen.
in Bennebroek. Dan komt topcoach Pieter Offerman praten
over coachen op topniveau.
Pieter Offerman heeft de heren 1
van Bloemendaal en Pinoké onder zijn hoede gehad. Hij trad op
als coach van Jong Oranje Heren en hij maakte deel uit van
het begeleidingsteam van het

VEW jeugd scoort veel
Heemstede - Afgelopen zaterdag waren er weer enige jeugdwedstrijden die heel veel punten opleverden. De B-1 junioren speelden tegen Vogelenzang
en won met 6-4, de D-1 speelde gelijk tegen SIZO, 2-2 en verspeelden de eerste twee verlies
punten. De E-1(zie foto) speelde
tegen HBC en won met 8-0, de
E-2 was volgens de KNVB voor
de derde week vrij dus werd er
vriendschappelijk
gevoetbald
ook tegen HBC.
Ten slotte de F-junioren tegen
BSM. Uitslag: 6-6. Voor de toeschouwers een spektakel.
VEW-1 verliest ‘topper’.
In de onderste regionen was er
een echte zes-punten-wedstrijd.
Vlug en Vaardig uit Amsterdam
was ‘hekken sluiten’ en moest
tegen VEW, als voorlaatste. In de
87ste minuut scoorden de gastheren de winnende treffer nadat een ongeïnspireerd VEW tot
tweemaal toe een achterstand
had weggewerkt, de doelpuntenmakers waren Paul van Mars-

bergen en Sven van Enthoven.
Ook waren er weer gele kaarten: Wouter Hamann en de eerder genoemde Paul van Marsbergen kwamen in het boek van
de scheidsrechter.
Het programma voor 7 november:
VEW-1- SCW-1
14.30 uur
VEW-2- SCW-2
12.00 uur
Ymuiden-6- VEW-3
12.00 uur
Bl’daal-4- VEW-4
14.30 uur
VEW-vet1- V’zang-vet 14.30 uur
VEW-vet2- Geelwit-vet 12.15 uur
VEW-b
vrij
DIOS-c- VEW-c
13.00 uur
VEW-d- OG-d
10.30 uur
VEW-e1- HIJS-e
09.30 uur
DIOS-e- VEW-e2
09.30 uur
VEW-f- Overbos-f
09.30 uur
De VEW-agenda:
Vrijdag 13 november: 3de ronde
klaverjas kampioenschap. Vrijdag 04 december: de 7de wijnproeverij. Opgeven bij Onno
Stoltenborg, tel. 023-5637856 of
op de zaterdagen in het VEWclubhuis. Let op want vol=vol.

Culinair

Trefpunt Bennebroek presenteert:
Bennebroek - Op Studio Sport
lijkt het spel zo eenvoudig. We
zijn trots op onze jongens en
meisjes als ze winnen. Soms willen we ze wel vooruit schreeuwen. Presteren is belangrijk, zowel in de sport als op school
of op het werk. Een doordachte training hoort daarbij. Ook de
motivatie en de geestelijke instelling krijgen bij topscorers
aandacht. Hoe zorg je dat een
mens maximaal presteert als het
er op aankomt? Is inzet belangrijker dan aanleg om uit te blinken? En waarom doen de damesteams het schijnbaar beter
dan de heren? Allemaal vragen
die u kunt stellen in het Trefpuntcafé op vrijdag 6 november

De namen van de Spelers zijn van boven naar beneden: Frank v/d Pol
(leider/coördinator), Gert, Darius, Bas, Nick, Hans v/d Steeg (trainer/
coach), Niels, Timo, Anton, Floris en Darrin.

Nederlands dameselftal. In 1992
was hij assistent-coach van
Oranje Heren tijdens de Olympische Spelen in Barcelona. Bij Pinoké is hij inmiddels Technisch
Adviseur en daarnaast werkt hij
als fysiotherapeut in Amsterdam, waar hij vele topsporters
behandelt.
Geïnteresseerd in het verhaal en
de benadering van Pieter Offerman en een goed gesprek over
het motiveren van teams?
Kom dan op vrijdag 6 november
(20.00 uur) naar het Trefpuntcafé in Bennebroek.
Trefpunt kunt u vinden aan de
Akonietenplein 1 in Bennebroek. Voor verdere informatie:
www.trefpuntcafe.nl.

Engelse keuken en High Tea
Heemstede - Voor de fijnproevers en lekkerbekken onder ons starten bij Casca weer
lekkere cursussen.
Op woensdagavond 11 november van 19.30-22.30 uur
start een cursus van 4 lessen
over de Engelse Keuken. Engeland is met zijn tijd meegegaan. De stoofpotten waar
men vroeger de hele dag over
deed, worden nu in veel kortere tijd gemaakt. Ook tijdens
deze cursus wordt dat in korte
tijd gedaan. De gerechten zijn
smaakvol en mooi om te zien.
Een afternoon tea of High Tea
is het middelpunt van de dag.
De perfecte High Tea begint
met iets hartigs zoals kleine

sandwiches, toastjes en hartige taartjes, gevolg door zoete scones met jam en room,
cakes en briochebroodjes. En
natuurlijk een perfect gezet
kopje thee.
Docente Erna van Garderen
leert cursisten hoe dit te organiseren en zo een heel geslaagd feestje te hebben. De
High Tea cursus bestaat uit 2
lessen op dinsdagochtend van
9-12 uur vanaf 17 november.
Alle culinaire cursussen zijn bij
Casca in de leskeuken van de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Aanmelden kan van
maandag t/m vrijdag van 9-12
uur: telefoon (023) 548 38 28 –
1. Of via www.casca.nl
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Kom op zondag 8 november de ‘KoBus’ oppimpen Inloopochtend
burgemeester

Tijdens Kunstlijn 2009

13 november !

Tijdens de Kunstlijn 2009, in het weekend
van 7 en 8 november, kunnen bezoekers in
Heemstede ook zélf creatief aan de slag.
Iedereen die dat wil kan meehelpen om de
oude ‘KoBus’ op te pimpen. De KoBus, die
inmiddels is vervangen door een nieuwe
bus, wordt door de stichting Welzijn
Ouderen Heemstede ingezet om met name
de mobiliteit van de ouderen te vergroten.
De opgepimpte bus zal tijdelijk dienst doen
als rijdend 'kunstwerk'. Om van de bus een
waar kunstwerk te maken roept de
gemeente iedereen op om op zondag 8
november 2009 mee te helpen de KoBus te
beschilderen. De KoBus staat die dag van
11.00 en 17.00 uur geparkeerd voor het
raadhuis op het Raadhuisplein 1 in
Heemstede.
Tijdens de Kunstlijn 2009 stellen
Heemsteedse kunstenaars hun werk ten
toon, onder andere in het raadhuis. Doel
van de Kunstlijn is kunst op een laagdrempelige manier toegankelijk te maken voor
een groot publiek. Om kinderen op een
jonge leeftijd kennis te laten maken met
kunst is er in het raadhuis een puzzelspel
waarmee cadeautjes te winnen zijn. Ook

Inwoners van Heemstede
worden van harte uitgenodigd om tijdens
de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij
burgemeester Marianne
Heeremans in het raadhuis. Deze maand wordt
het inloopspreekuur in plaats van op
de eerste vrijdag gehouden op vrijdag
13 november. U kunt dan van 10.00 - 12.00
uur vrij inlopen, dus zonder afspraak,
om van gedachten te wisselen met de
burgemeester over ontwikkelingen in
Heemstede.

HeemstedeMail
het beschilderen van de KoBus is een
activiteit die een link legt tussen het brede
publiek en kunst. Zo kan iedereen ervaren
hoe het is om creatief bezig te zijn.
Vrijdag 30 oktober jl. heeft de wethouder
Cultuur, Sjaak Struijf, tijdens de officiële
opening van de Kunstlijn in Heemstede het

startschot gegeven voor het oppimpen van
de bus (zie foto).
De door de Kunstlijn georganiseerde centrale expositie is na het kunstlijnweekend
nog tot 30 november 2009 tijdens kantooruren in de Burgerzaal te bezichtigen.

HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws op maat van
de gemeente.

16 november:

Gemeente daagt ondernemers uit op duurzame bedrijvendag
Op maandag 16 november 2009 organiseert de gemeente Heemstede haar
eerste duurzame bedrijvendag. Onder
het thema 'Duurzaam ondernemen, ook
úw zaak!' worden de plaatselijke ondernemers uitgedaagd na te denken over
duurzaamheid binnen de eigen bedrijfsvoering. Dat er een scala aan mogelijkheden is, blijkt uit het gevarieerde
programma.

Samen werken aan duurzaamheid
Het programma bevat verschillende sprekers

en interessante workshops en moet vooral
inspireren duurzaam ondernemen mee te

Rijden op aardgas
Eén van de speerpunten van het gemeentelijk milieubeleid is het terugdringen van de CO2uitstoot. Rijden op aardgas kan flink bijdragen aan dit streven. Tijdens de middag wordt stilgestaan bij deze vorm van bedrijfsvervoer, gevolgd door het ondertekenen van intentieverklaringen
door een aantal voorlopers op dit gebied. Een aantal Heemsteedse bedrijven heeft inmiddels
aangeven dat zij wil overstappen op deze alternatieve brandstof. Bedrijven die ook willen overstappen kunnen zich melden zodat zij deze dag ook genoemd worden op de intentieverklaring.

nemen in de eigen bedrijfsvoering. Maar er
is ook ruimte voor ontmoeting met collegaondernemers en een vertegenwoordiging
uit de Heemsteedse politiek. Dagvoorzitter
Jaap Jongbloed zal op eigen wijze ondernemers en politiek uitdagen deel te nemen
aan discussie over verschillende onderwerpen
als energiebesparing en maatschappelijk
verantwoord ondernemen.

vervolg op pagina 2

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

HeemstedeNieuws

I N F O R M AT I E
vervolg van pagina 1
Duurzaamheidprijs
Newasco Van Houten (Nijverheidsweg 40 in
Heemstede) treedt namens de gemeente
op als gastheer. Het bedrijf is een goed
voorbeeld van hoe duurzaam ondernemen
een goede bedrijfsvoering niet in de weg
hoeft te staan. De gemeente Heemstede
is op zoek naar meer voorbeelden van
duurzaam ondernemen en roept daarom
bedrijven op zich aan te melden voor de
eerste Heemsteedse Duurzaamheidprijs.
Het meest duurzame bedrijf ontvangt
de prijs (een energiescan ter waarde
van € 1000,-) uit handen van wethouder
Sjaak Struijf. Nominatie voor de prijs
is mogelijk tot 7 november a.s. via
gemeente@heemstede.nl.

Aanmelden
Heeft uw bedrijf zich nog niet aangemeld doe dat dan zo snel mogelijk.
Via de website of met de antwoordenvelop die bij de uitnodiging zit. Heeft
u geen uitnodiging ontvangen, kijk
dan op www.heemstede.nl (rubriek
gemeente Heemstede > bedrijvenloket).
Daar kunt u meer informatie over het
programma vinden.
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Uw grof snoeihout afgevoerd
via de ‘takkenronde’
Als inwoner van Heemstede kunt u jaarlijks, in april en november, zonder een
afspraak te maken, grof snoeihout/takken
aanbieden. Het snoeihout wordt ingezameld
in een week waarin ook uw gft-rolemmer
wordt geleegd. De takken kunt u naast uw
gft-rolemmer leggen op de voor u
gebruikelijke aanbiedplaats. De inzameldata
van de takkenronde in november 2009 zijn:
Maandag 16 november: wijk 1A;
Dinsdag 17 november: wijk 2A;
Donderdag 19 november: inzamelwijk 3A;
Maandag 23 november: wijk 1B;
Dinsdag 24 november: wijk 2B;
Donderdag 26 november: wijk 3B.
De wijknummering vindt u terug op de
kaart van uw afvalkalender en op de sticker
van uw grijze rolemmer.

Spelregels aanbieden grof
snoeihout
Bij het aanbieden van snoeihout/takken
vragen wij u rekening te houden met de
volgende zaken:
- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bij-

-

-

voorbeeld geen complete coniferen of
stammen dikker dan 15 cm);
Bundel de takken met touw (niet met
ijzerdraad of plastic);
De bundel mag niet zwaarder zijn dan 25
kilo (dit is door 1 persoon te tillen);
Takken mogen niet langer zijn dan 1,50
meter;
Leg de takken voor 07.30 uur op de aanbiedplaats van uw rolemmer. Let hierbij
op dat het verkeer geen hinder ondervindt van de takken;
Bied geen zakken met blad en klein
snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de gft-rolemmer.

Vanwege de verwerking is het belangrijk
dat er tussen de takken geen ander afval
aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schuttingen worden niet meegenomen. Deze
producten kunt u, na het maken van een
afspraak met De Meerlanden, aanbieden
als grofvuil. U kunt hiervoor een afspraak
maken met de afdeling Publieksinformatie
van De Meerlanden via telefoonnummer
(0297) 38 17 17 of via de website van de
Meerlanden www.meerlanden.nl

Meldpunt overlast
•

Expositie Yvette
Jansen van 2 tot
30 november 2009

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Yvette Jansen exposeert van 2 tot 30
november 2009 met haar collages in de
centrale hal van het raadhuis te Heemstede.
Voor haar (papieren) collages hergebruikt
ze voornamelijk glossy tijdschriften, die ze
tot beter inzicht probeert te brengen door
ze te verknippen. Dat leidt tot onverwachte
taferelen.

Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Haar afkeer van bombastische toestanden
uit zich in de aandacht voor het detail en het
kleine formaat van haar werk. Zij laat zich
daarbij inspireren door o.a. de kunstenaars
Max Ernst en Karel Teige.

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Zij exposeerde eerder dit jaar in
Amsterdam, Haarlem en Middelburg.
Verder is haar werk vertegenwoordigd in
verschillende privécollecties in Nederland,
Engeland en de Verenigde Staten. Tijdens
de openingstijden van het raadhuis bent u
van harte welkom de expositie van Yvette
Jansen te komen bewonderen.
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Gevaar en schade op straat

Overlast

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Donderdag 12 november 2009,
17.00-19.30 uur

Feest voor vrijwilligers

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van de gemeente Heemstede, geeft
een feest voor vrijwilligers als blijk van
waardering voor hun enthousiasme en
inzet. Alle verenigingen, clubs en andere
organisaties die met vrijwilligers werken
zijn uitgenodigd voor 12 november 2009.
Op deze wijze wordt stilgestaan bij al het
vrijwilligerswerk dat in en om Heemstede
wordt verricht.
Tijdens dit feest zal de Vrijwilligersprijs
2009 van de gemeente Heemstede
worden uitgereikt. Dit jaar wordt het
Vrijwilligersbeleid van het Jaar gekozen!
Waar?
Burgerzaal,
Raadhuis
Heemstede
Wanneer?
Donderdag 12 november
2009
Hoe laat?
17.00 - 19.30 uur, prijsuitreiking om 18.00 uur
De winnaar ontvangt een bijzondere herinnering en de organisatie ontvangt een
geldprijs van € 250,--, te gebruiken voor het
werven, begeleiden en behouden van de
vrijwilligers.
De jury bestaat net als ieder jaar uit vertegenwoordigers van Zorg, Welzijn, SociaalCultureel Werk en Sport & Recreatie.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.
Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.
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Werk aan de weg
César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan)
tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan
tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. Het
werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm,
het aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne
Ziekenhuis.
Tot eind november is de zuidelijke rijbaan, tussen Wagnerkade en Schouwbroekerbrug,
afgesloten voor alle verkeer. Op de noordelijke rijbaan geldt eenrichtingsverkeer (vanuit
Haarlem-Schalkwijk richting Heemsteedse Dreef). Omleidingsroutes worden met borden
aangegeven. Fietsers en auto’s moeten rekening houden met aanzienlijke verkeershinder.
Uitgebreide informatie over dit project vindt u via www.heemstede.nl
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Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.221

het plaatsen van een erfafscheiding

- Spaarnzichtlaan 22

Het verzoek ligt vanaf 5 november 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen
hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

24 uur per dag,
7 dagen per week, 365 dagen per jaar
www.heemstede.nl

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband
met de aanleg van een brug. De voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond. Vanaf
half november wordt gewerkt aan de daadwerkelijke brug. Autoverkeer kan alleen vanaf
de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een
inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Voetgangers en fietsers
kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Oversteek Glipper Dreef met Sportparklaan
Medio november wordt de veiligheid voor de fietsers op het kruispunt Glipper Dreef en
Sportparklaan verbeterd door het aanbrengen en verlengen van geleiders en het aanpassen van de wegbelijning. Eventuele verkeershinder is beperkt.

Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.233 het vernieuwen van garagedeuren
2009.235 het uitbreiden/renoveren van een woonhuis

- Pieter Aertszlaan 11
- Voorweg 67

Aanvraag reguliere bouwvergunning 1e fase:
2009.232 het verhogen van de nok van het woonhuis

- Herenweg 57 + 59

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 5 november 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 30 oktober 2009)
2009.018 ver/nieuwbouw van een woning
2009.203 het vernieuwen van reclame
2009.224 het plaatsen van reclame

Het college van burgemeester en wethouders van
Heemstede maakt het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning
- Model Auto Club Heemstede, een revisievergunning
voor het rijden met radiografisch bestuurde modelauto’s
op een eigen circuit, gelegen aan de Cruquiusweg 45 te
Heemstede.
Tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingebracht. Deze zienswijzen hebben geleid tot
aanpassing van het voorschrift 3.1.3. Gelet op de reacties uit de hoorzitting en om onderschatting van de geluidsbelasting voor de woonschepen te voorkomen, is besloten het
geluid van MACH tijdens het rijden met type 1/8 modelauto’s als tonaal van karakter te
beschouwen. Daarom is door toepassing van de HMRI (Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai) een toeslag op het deeltijdbeoordelingsniveau in meerdering gebracht,
waarbij het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de punten 1 en 2 (akoestisch
rapport) van 46 dB(A) wordt verhoogd naar 50 dB(A).
Deze beschikking wijkt af van het ontwerp, zoals deze eerder ter inzage heeft gelegen.

- Erasmuslaan 3

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase:
2008.108 het bouwen van een bedrijfspand met woning

Wet milieubeheer

- Lieven de Keylaan 13
- Raadhuisstraat 6
- Binnenweg 52

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 30 oktober 2009)
2009.212 het wijzigen van een zijgevel
- Prinsenlaan 25
2009.230 het vergroten van een dakkapel op het voordakvlak - Reggelaan 29
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 5 november 2009 op maandag tot en met
donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 5 november tot 18 december 2009 ter inzage:
- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede
- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te
Heemstede. De bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend
- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63.
Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl
Beroep en voorlopige voorziening
Tot 18 december 2009 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening
worden aangevraagd bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs
kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Gratis het laatste nieuws
over Heemstede per e-mail?
www.heemstede.nl
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Agenda's
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op 9 november 2009 om
20.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda
- Spreekrecht burgers
- Presentatie door Landschap Noord-Holland
- Afvalstoffenverordening Heemstede 2010 (A-stuk)
- Notitie inventarisatie en analyse structuurvisie Heemstede (A-stuk)
- Ontwerpstructuurvisie Zandvoort-Parel aan zee + (C-stuk)
- Overzicht bouwprojecten (overige punten)
- Actiepuntenlijst (overige punten)
- Wat verder ter tafel komt (overige punten)

Vergadering commissie Samenleving
De raadscommissie Samenleving voor november komt te vervallen.

Vergadering commissie Middelen
De raadscommissie Middelen voor november komt te vervallen.
Op www.heemstede.nl vindt u de betreffende stukken die worden besproken. Hier treft u
bovendien informatie over het spreekrecht en uitleg over het verschil tussen A-, B- en
C-stukken. Alle stukken liggen ook ter inzage in de ontvangsthal van het raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 5 november
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een woningaanpassing ingevolge de WMO
- niet openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Uittreksel bevolkingsregister (GBA)?
www.heemstede.nl
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Kapvergunning
Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 1 berk, 1 es en 4 dennen op het perceel Vaumontlaan 23, kadastraal bekend
gemeente Heemstede, sectie B. 08179. De bomen worden gekapt in verband met de relatief kleine zijtuin en schade aan de infrastructuur.
Aan deze kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere
vergunningsvoorschrift verbonden:
De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn
afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 4 november 2009 zes weken ter inzage
in de hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie
zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

