www.brantjeswijn.nl
Tel. 023-8200170

www.heemsteder.nl

Gemeenteraad vergadert tot na middernacht

Gesteggel en gehakketak
Heemstede - Er stond donderdag 29 oktober maar één onderwerp van belang op de raadsagenda. Vier uur hadden de
raadsleden nodig om het beleidsplan Sociaal Domein te
behandelen.
Vier moties, vijf schorsingen
en weinig inspirerende discussies later werd het plan alsnog
onverkort aangenomen. In de
marge haalde de oppositie wat
puntjes binnen.
Waar ging het over? Per 1 januari 2015 wordt de gemeente
verantwoordelijk voor de Participatiewet, de WMO 2015 en de
Jeugdwet. Veel nieuwe taken die
ook nog eens goedkoper moeten worden uitgevoerd dan dat
de Rijksoverheid dit deed. Veel
onzekerheden wat er allemaal op
het gemeentelijke bordje komt in
2015. Het college stelde een beleidsplan op dat de indruk geeft
dat wordt voorzien in een juiste
invulling van de taken. De oppositie D66, PvdA en GL, vindt dat
het wat scherper moet en maakt
zich zorgen om de status van de
mantelzorgers en de vrijwilligers.

Er is behoefte aan een ombudsman en innovatie en daartoe
werden moties ingediend.
De collegepartijen HBB, VVD en
CDA, vinden het beleidsplan in
de huidige vorm prima.
In eerste termijn wilde de VVD
fractie er niet eens één woord
aan vuil maken, dit tot ongenoegen van de oppositie. De moties
gaven aanleiding tot discussies
waarna de teksten werden aangepast. Dan tekende zich een
meerderheid af voor een motie
dan weer niet. Het bleef krassen,
knippen en herschrijven. De uiteindelijke oogst moet teleurstellend zijn geweest voor de oppositie. Wat werd er bereikt? Er
komt een onderzoek of een ‘ombudsman sociaal domein’ meerwaarde heeft. Mantelzorgers
krijgen inzage in de rapportage over de voortgang en kunnen
worden bijgeschoold. Een aantal
vrijwilligers kan in 2015 een gratis verklaring omtrent het gedrag
krijgen.
Het gemeentebestuur is opgedragen een actieve stimulerende
rol te vervullen.

Al deze wensen zijn al min of
meer verankerd in de contracten
die de gemeente met zorgaanbieders heeft gesloten. Christa
Kuiper, portefeuillehouder, verdedigde het beleidsstuk en wees
de raadsleden op de verschillende aspecten die in haar ogen
al voldoende zijn vastgelegd in
afspraken met partners in de
zorg. Zij zag in de moties eerder een ondersteuning van het
beleid, om die reden raadde zij
de moties af of bestempelde ze
als overbodig. Haar eigen partij
(CDA) vervulde een aardige rol
door het dualisme in de praktijk te brengen en soms mee te
stemmen met de oppositie.
Gehakketak of de gemeente per
1 mei moet gaan rapporteren of
‘bij voorkeur’ per 1 mei, toonde
het niveau waarop gesteggeld
werd om de moties er doorheen
te krijgen.
Gezien de complexe materie zal
pas medio 2015 duidelijk zijn of
met de nu genomen maatregelen geen inwoners tussen de wal
en het schip zijn geraakt.
Eric van Westerloo
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De sfeervolle aankleding van de
begraafplaats en de aanwezigheid van gelijk gestemde mensen kan hierbij een ruggensteun
zijn. Georganiseerd door de medewerkers van de begraafplaats
met de gemeente Heemstede,
Uitvaartbegeleiding Brokking &
Bokslag, Uitvaartverzorging Erika, Paswerk, harpistes, zangkoor
en zanger en vele vrijwilligers die
voor de begeleiding van de bezoekers en de catering zorgdragen. Het koor Voci Vivaci repeteert vanaf 18.00 uur en de repe-

titie is op zich al de moeite van
het bijwonen waard. Daarnaast
zingen ze in de twee diensten.
De Algemene begraafplaats aan
de Herfstlaan wordt voor deze
avond op diverse manieren uitgelicht. Paswerk levert een groot
aantal draagbare kaarsen die
aan de bezoekers worden uitgereikt zodat er een lichtje op
het betreffende graf geplaatst
kan worden. De paden en enkele centrale punten worden verlicht. Vuurkorven, tuin-en andere
kaarsen zullen de begraafplaats

reepjes
gemarineerd
400 gram

6.95

vrij.7 & zat.8 nov

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

zie pag.: 10

www.mandarin-heemstede.nl

Deze week in De krant!
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een feeëriek aanschijn geven.
Paswerk heeft een stand met
handgemaakte kaarsen. De hele
begraafplaats is verlicht, toch is
het handig om zelf een zaklamp
mee te nemen. Wethouder Pieter van de Stadt zal de diensten
inleiden. Koffie, thee en warme chocolademelk wordt gratis
ingeschonken bij de entree. De
organisatie ziet u graag op de
fiets komen.

Biefstuk-

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

‘Heemstede herdenkt’ op
woensdag 19 november
Heemstede – De herdenkingsdienst zoals die vorig jaar in
november werd gehouden op initiatief van de medewerkers
van de begraafplaats, krijgt dit jaar een vervolg. Mede op
verzoek van veel bezoekers die de eerste herdenking in 2013
zeer waardeerden. Een herdenking voor alle overledenen op
de begraafplaats en voor mensen die hun dierbaren op hun
eigen wijze willen gedenken op deze bijzondere avond. Een
gelegenheid om te denken aan een dierbare die overleden
is, hier of elders begraven of in het columbarium, ofwel de
urnenmuur.

0132890
70x41
Weekaanbieding VP

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 4+5.

Herdenkingsboom
In het bijzonder staat de herdenkingsboom in de belangstelling. Bezoekers krijgen ook
dit jaar de gelegenheid een herinnering achter te laten. Hiervoor zijn kaartjes beschikbaar.
De aula op de Algemene begraafplaats wordt regelmatig gebruikt voor afscheidsdiensten
en is tevens geschikt voor herdenkingsdiensten. Er worden
op 19 november twee diensten
gehouden, zonder enige religieuze achtergrond. Voorgangers
zijn de dominees Aart Mak en
Pieter Terpstra. Twee diensten,
om 19.30 en 20.30 uur, vanwege
de verwachte belangstelling.
De bezoekers hebben de gelegenheid om ook vooraf of tijdens de herdenkingsdienst in de

**

aula de begraafplaats te bezoeken. De aula biedt maar ruimte voor een beperkt aantal bezoekers maar met de aanwezigheid van luidspeakers op het
voorplein kan toch iedereen de
dienst meebeleven. U bent welkom van 18.00 tot 21.00 uur. Als
harpiste komt de Heemsteedse
Mariska Pool, de zanger is Ricardo Kolleman, ooit deelnemer aan
The Voice of Holland. Het koor
Voci Vivaci is een Haarlemmermeers kamerkoor en is gelieerd
aan de cultuurinstelling Pier K in
Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het
repertoire reikt van de zestiende
tot de eenentwintigste eeuw Zij
zullen op de begraafplaats het
Requiem van Fauré zingen. Heel
passend en mooi!
Mooi om mee te maken!
Ton van den Brink
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COLOFON
Voor de tuinliefhebbers…

van 1930

Geen dakpan tegen
de clematis…
Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige
basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.
Mensen houden van bloemen,
vooral wanneer die vastzitten
aan een clematis. Vandaar dat
er met de clematis, zoals met alle populaire planten, druk wordt
gekruist. Er zijn al 500 soorten en
meer dan 1500 hybriden en jaarlijks komen er 30 nieuwe bij.
De variatie is groot, van lage
kussentjes voor de rotstuin tot
klimmers van 15 meter of meer.
Sommige bloeien in het voorjaar, andere in de zomer. Er zijn
er met grote, middelgrote of kleine bloemen en naast bladverliezende zijn er ook groenblijvende.
Bedenk dus, alvorens een clematis aan te schaffen, welke

soort het beste bij uw tuin past.
Heeft u genoeg ruimte, dan kunt
u kiezen voor een snelle groeier als de montana. Wilt u lang
plezier hebben van uw clematis, dan kunt u er het beste één
nemen met kleine of middelgrote bloemen. Vooral de viticellaachtigen zijn erg sterk. Er zijn
zelfs clematissen die in de winter groen blijven.
De clematis is niet alleen mooi,
maar kan ook lastig zijn. We weten allemaal dat de voet van de
plant gevoelig is voor zonlicht en
daarom wordt er vaak een struik
of dakpan voor geplaatst, maar
dat is helemaal fout. Een cle-

Adventskerk
Aerdenhout
matis heeft vocht en voedsel nodig en met een heester ervoor,
krijgt hij die onvoldoende, aangezien deze een groot deel van
de voedingsstoffen gebruikt. Een
dakpan is ook niet aan te raden,
aangezien er daardoor niet genoeg regenwater bij de voet van
de clematis komt, waardoor de
onderkant van de plant bruin
wordt.
Wilt u meer weten over clematis? Op dinsdag 11 november
2014 geeft Ton Hannink, oudvoorzitter van de Internationale
Clematis Vereniging een lezing
voor Groei & Bloei leden en andere belangstellenden. Hij doet
dat in De Blinkert, zaal De Duinpan, Rockaertshof 66 te Haarlem. Aanvang om 20.00 uur en
de toegang is gratis.
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

www.adventskerk.com

gisch Heemstede” en “Je bent
Heemstedenaar als…..” en van
het NHA koppelen we de foto’s
van toen met de situatie van nu.
Ook de door Nanco Roos ge-

Oude Kerk te Heemstede, Wilhelminaplein. De dienst start
10.00 uur. (dienst van Schrift
en Tafel) m.m.v. de cantorij
o.l.v. Wil Bakker.
plaatste advertenties op facebook dragen een steentje bij.
In HeerlijkHeden 137 (2008) (zie
website www.hv-hb.nl) is een
heel artikel gewijd over de eerste winkelier in dit pand: slagerij J. van der Zijden, in 1923 geopend. Wel een bijzondere benaming: “Vleeschhouwerij”. Van
der Zijden had zijn eigen koeien,
die ’s zomers graasden op het
weiland van Groenendaal. Later
heeft slagerij Telleman er in gezeten (wanneer?). Deze slagerij is in 1987 overgenomen door
Vreeburg en daar kunnen we
nog steeds terecht. Al meer dan
90 jaar is Camplaan 16a een slagerij.
De toenfoto is een foto uit het
NHA van 1923. De nu foto van
Harry Opheikens (oktober 2014)
geeft de huidige slagerij Vreeburg weer vanuit dezelfde positie.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u mailen naar de
Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (communicatie@hv-hb.nl) of bezorgen bij
het kantoor van De Heemsteder,
Camplaan 35. Wij zorgen er dan
voor dat de foto gescand wordt,
u krijgt het origineel terug. Ver-
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Regio - Trefpunt organiseert
zondag 9 november een viering met ds. J.E.Th. Nak-Visser.
Deze vindt plaats in de

Camplaan toen en nu (14)
Dankbaar gebruik makend van
de Facebookpagina’s “Nostal-

Zondag 9 november, 10.00 uur:
Ds. M.A. Smalbrugge
Dinsdag 11 november, 20.30
uur: Carrière. En toen? Voor
de midden generatie.
Zondag 16 november, 10.00
uur: Ds. L. Schoch, Den Haag.

Het Trefpunt

Onbekend Heemstede

We gaan vandaag verder met
Camplaan 16a.

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Verschijnt woensdag

www.pkntrefpunt.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375

PKN Heemstede
Heemstede – Zondag 9 november dienst in de Oude
Kerk met ds. J.E.Th. Nak-Visser (dienst van Schrift en Tafel). Gezaml. dienst, m.m.v. de
cantorij. Tevens crèche voor
kinderen tot 4 jr en kinderkring voor kinderen van 4 tot
12 jr.
www.kerkpleinheemstede.nl

tel uw verhaal erbij en misschien
hebben andere lezers wel aanvullingen. Zo proberen we alle
winkeltjes op een rijtje te krijgen.

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Begroting Heemstede 2015 nader bekeken

Van werk, inkomen, maatschappelijke
zorg naar, tot slot, financiën
Heemstede - Op het terrein van ‘werk & inkomen’ vindt een
grote verandering plaats in Heemstede doordat de gemeente in 2015 verantwoordelijk wordt voor het integreren van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Uitkeringen bij
werkloosheid dat alles in het kader van de nieuwe participatiewet. De bijstand, studiekostenregeling en het minimabeleid
horen ook bij dit onderdeel. Tegenover de baten van 3,4 miljoen staan lasten van 7,1 miljoen euro.
Maatschappelijke zorg
Als uitvoering van het kabinetsbeleid zal Heemstede de participatie via het netwerk van inwoners die zorg behoeven stimuleren.
Subsidies worden eenduidig en
moeten gericht zijn op het voorkomen dat inwoners een beroep
moeten doen op voorzieningen, maar wel voor 100% kunnen deelnemen aan de maatschappij. Veel zaken die onder
de huidige WMO vallen, blijven
beschikbaar al dan niet in aangepaste vorm. De 7,2 miljoen euro, circa 15% van de begroting,
wordt aan dit onderdeel uitgegeven.

Groen en openbare ruimte
Om de begraafplaats betaalbaar
te houden, denkt men aan nieuwe manieren om as te bestemmen. Het aantal crematies neemt
toe en daar speelt de gemeente op in.
Burgers krijgen meer vrijheid bomen zonder vergunning te rooien. Beeldbepalende bomen blijven beschermd. Mocht tijdens
de exploitatie blijken dat er geld
beschikbaar is binnen de begroting, dan zal dat worden gebruikt
om de openbare ruimte verder te
verfraaien. Voor 2,1 miljoen euro zou de gemeente er netjes bij
moeten liggen.

First Administratie &
Advies bestaat tien jaar!
Heemstede - In oktober 2004 begon First Administratie & Advies aan het Jan Miense Mole-naerplein met zijn activiteiten: het
doen van de administratie voor bedrijven en daarnaast het invullen van de belastingaangifte voor particulieren.
In de tien jaar, die dit kleine administratiekantoor nu bestaat,
is een ruim klantenbestand opge-bouwd. Steeds meer kleinere
bedrijven en particulieren weten de weg naar dit kantoor te vinden. En dat tot volle tevredenheid.
Om het tienjarig bestaan een feestelijk tintje te geven, krijgt
iedere nieuwe klant, die zich in het laatste kwartaal van 2014
aanmeldt, in het hele jaar 2015 10 % korting op alle activiteiten die First voor deze klant verricht. Voor particulieren kan dat,
naast het invullen van de belas-tingaangifte, ook het aanvragen
van zorgtoeslag en andere toeslagen zijn. Voor bedrijven is dat,
naast het bijhouden van de administratie, de aangifte BTW, de
jaarrekening en de zakelijke be-lastingaangifte, ook de eventuele salarisadministratie.
Ook zullen twee bestaande zakelijke en vijf particulieren klanten, die door loting zullen worden bepaald, van deze korting gebruik kunnen maken.
Grotere bedrijven hebben vaak baat bij een groot administratiekantoor of accountantskantoor omdat op meerdere fronten geschakeld moet kunnen worden. Maar voor de meeste kleinere be-drijven en zeker ook voor particulieren is dat niet nodig:
die vinden de diensten van een klein administratiekantoor, zoals First dat is, vaak veel prettiger door het persoonlijke contact.
First komt bijvoorbeeld, als dat wenselijk is, ook bij onze klanten
thuis en vooral de wat oudere klan-ten waarderen dat zeer. De
jongere generatie heeft vaak minder tijd en handelt het liefst de
zaken af per e-mail. Ook dat kan! Daarnaast zijn afspraken buiten kantoortijd en op zaterdag ook mogelijk.
Bent u nieuwsgierig geworden wat First voor u kan doen? Neem
dan vrijblijvend contact op met Remco van den Berg, First Administratie & Advies, telefoon 023 – 547 13 19 of 0625 – 021 084.
www.first-administratie.nl, info@first-administratie.nl.

Ruimtelijke Ordening
en Volkshuisvesting
Het beleid is er op gericht hoogen massale bouw te voorkomen.
Het gebouw Meerlhorst aan de
Van Merlenlaan wordt gesloopt;
er komen 16 zorgappartementen voor in de plaats. De kleine
woning (Nijverheidsweg 3) nabij de watertoren wordt verkocht
aan Pré Wonen en daar wordt er
een appartementencomplex gebouwd voor 8 licht verstandelijk
beperkte bewoners.

afval worden vervangen in 2015.
De meeste containers hebben
de technische levensduur bereikt.
Gemeentelijke gebouwen en
verlichting worden duurzamer
gemaakt. Waar mogelijk worden
zonnepanelen op gebouwen geplaatst.
Een deel van de Dreef krijgt
LED-verlichting. Het ophalen van het afval is kostendekkend. Slechts de inflatie wordt
doorberekend in de kosten.
Alle burgers samen betalen 2,6
miljoen euro aan reinigingsrechten.
Financiën en
dekkingsmiddelen
Als mede-eigenaar van de Bank
Nederlandse Gemeenten, de

Meerlanden en Eneco ontvangt
de gemeente jaarlijks dividend.
De verwachting is in 2015 1,3
miljoen euro te ontvangen. De
jaren daarna zal de dividenduitkering van Eneco afnemen doordat de wetgeving wordt gewijzigd met betrekking tot het netbeheer.
Er wordt het komende jaar
900.000 euro uitgegeven aan automatisering.
De parkeercontrole kost 390.000
euro, hier staan inkomsten tegenover van 725.000 euro aan
parkeergelden.
Heemstede heeft voor 31,6 miljoen aan leningen opgenomen
en moet in 2015 daar 2,9 miljoen
euro op aflossen.
Eric van Westerloo

De komst van een nieuwe Vomar
is geschrapt uit de plannen wegens te weinig draagvlak. Via de
leegstandswet is tijdelijke verhuur van leegstaande koopwoningen mogelijk. De starterslening blijft ook in 2015 van kracht.
Zo kunnen starters maximaal
30.000 euro lenen.
Duurzaamheid en reiniging
Naar verwachting zullen alle ondergrondse containers voor het

Burgerprotest heeft geleid tot afstel van de nieuwbouw Vomar.

Raad het
gewicht van de
mega-pompoen!
Heemstede – Hoe zwaar zou
‘ie wegen? Tja, diverse klanten van Lucas Primeurs bogen
zich al over deze vraag. En vulden het gewicht in want de prijs
is een overheerlijke liter pompoensoep! Nee, niet van het uit
de kluiten gewassen exemplaar
dat voor de zaak is opgesteld.
Dat is een sierpompoen. Van de
overige, echt donkeroranje pompoenen is wel heerlijke soep te
maken. En dat doet Rob Lucas
met zijn team. Barry Heesemans
toont voor de foto nog even de
mega-pompoen. Hij verklapt helemaal niets wat het gewicht betreft. Raden maar! U kunt nog
meedoen tot en met zaterdag 8
november. Leuk toch? Voor de
prijs, maar ook gewoon om aan
te geven dat u goed bent in gewichten raden. Deze actie is net
wat voor Lucas Primeurs, de
groenten- en fruitzaak die in alle seizoenen wel iets leuks (en
vooral lekkers) presenteert!
Jan van Goyenstraat 10.
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Een droom die uitkomt…

Snuffelmarkt in de
Van Zantenhal Nieuw-Vennep

Hobbymaterialen en fournituren
bij ‘Dream’

Regio – 200 kramen vol leuke, oude spullen komt u tegen op
zondag 9 november in de Van Zantenhal, Yweg 1415 te NieuwVennep. Daar wordt die dag een grote snuffelmarkt gehouden.
Het programma ‘Tussen kunst en kitsch’ heeft ongetwijfeld ook
vele kijkers aangezet om hun zolder maar eens te gaan opruimen, je weet immers maar nooit! Of om regelmatig naar snuffelmarkt te gaan en de gouden koop te doen. Op de markt in
Nieuw-Vennep staan veel kramen met mooie oude spullen.

Creativiteit zit Lies in het bloed.
Ze werkt met allerhande materialen, bijvoorbeeld vriendelijk
gerecycled kunststof en creëert
daarmee de kunstzinnigste dingen zoals sieraden. Ze maakt geboortecadeaus en werkt graag
met fimoklei. Daarvoor zijn goede hobbymaterialen nodig. Lies
weet waar ze over praat: “Je
merkt dat de mensen creatief
bezig willen zijn en met de aankomende winter in het verschiet
zie je dat mensen weer enthousiast aan de slag willen gaan.
Maar dan moeten de benodigde hobbymaterialen wel verkrijgbaar zijn. En dat was nu net niet
het geval. Je kon eigenlijk alleen
op webwinkels terecht, maar dan
kun je het materiaal niet voelen,
je weet het gewicht niet en je
kunt niet zien hoe groot het is.
En dat is wel zo essentieel als
je zelf iets wilt maken. Er is duidelijk veel vraag naar een zaak
met hobbymaterialen en fournituren. Ik liep hier zelf ook tegenaan: ik vind het heerlijk om met
allerlei materialen te werken. Je

kunt immers van alles wat moois
maken. Wat je maakt zie je groeien, er ontstaan ideeën. Maar het
was sowieso altijd mijn droom
om zo’n winkel te beginnen, vandaar de naam ‘Dream’. Met een
ruim assortiment. Zo heb ik een
groot aanbod van de originele
Scheepjeswol: de kwaliteitswol
bekend van vroeger en terug van
weggeweest. Ik begin met 24
soorten katoen, traditioneel breigaren, fantasiegaren en acryl.
En dit wordt nog uitgebreid.
Een klant was zo enthousiast
en heeft zelfs aangeboden voor
mij te willen breien! Scheepjeswol biedt ook zulke leuke breipakketten aan speciaal voor kinderen. Daarnaast verkoop ik veel
hobbymaterialen van het bekende Duitse merk Rayher, die vermaard is om zijn kwaliteit. Zij
hebben ook voor kinderen vanaf 9 jaar hele leuke knutselpakketten. Echt heel leuk: toen ik dat
zag, kwamen ook mijn jeugdherinneringen naar boven. Creatief
bezig zijn is iets wat altijd binnen
onze familie gespeeld heeft. Mijn

Foto: Bart Jonker Productions

Heemstede – Creatief bezig zijn als ontspannende hobby,
spreekt veel mensen aan. Daarvoor zijn ook vele soorten materialen nodig. Die zijn niet altijd makkelijk verkrijgbaar. Voor
deze mensen wordt echter een droom verwezenlijkt: op 5 november opent ‘Dream’ hobbymaterialen en fournituren haar
deuren in Heemstede aan Raadhuisstraat 63. Een kijkje met
eigenares Lies Schilp in een creatief walhalla.

vader was edelsmid en maakte
prachtig zilverwerk. Mijn moeder
breide graag. En mijn man Mark
is ook zo handig: hij bouwde de
hele inventaris. Goed teamwork:
ik ben apentrots op hem. En hij
is op zijn beurt weer trots dat ik
deze winkel open.
De hobbywinkel ‘Dream’ op
het adres Raadhuisstraat 63
is echter tijdelijk: begin januari komt de permanente winkel aan Raadhuisstraat 8. Ik
heb er in ieder geval heel veel
zin in”, aldus een enthousiaste
Lies Schilp. Meer informatie via
06-25103569.
Bart Jonker

Kooptips
Ben je op zoek naar een specifiek voorwerp (bijvoorbeeld Delfts
blauw, een Singer naaimachine) ga dan zo vroeg mogelijk naar
de snuffelmarkt. Doorloop eerst de hele markt. Kijk en vergelijk!
In elk geval moet je proberen te onderhandelen over de prijs.
Zorg dat je ook altijd een meetlint bij hebt en noteer op voorhand hoeveel plaats je thuis hebt (schilderij, bankstel, dekenkist). Stel de juiste vragen: herkomst, certificaat (bij antiek),
kenmerken, staat van het voorwerp (is het Delfts blauwe bord
beschadigd? Werkt het apparaat nog? Zijn alle onderdelen/
accessoires erbij? allemaal nuttige tips.
De markt is open van 9.00 uur tot 16.30 uur. De toegang
bedraagt 4 euro voor volwassenen, kinderen tot en met 12 jaar
onder geleide mogen gratis naar binnen.
Parkeren is gratis. Voor meer info: www.vanaerlebv.nl.

Alberdingk Thijm speelt ‘Stookolie en Sangria’:

Groezelige vakantie aan de Spaanse Costa
Heemstede – Stel je voor: je
bent aan vakantie toe en reist
af in complete euforie en vakantiestemming naar de Spaanse Costa. Vanaf het moment
van aankomst, blijkt er van alles mis te gaan wat er maar mis
kan gaan. Toneelgezelschap Al-

berdingk Thijm, dat volgend jaar
125 jaar bestaat, brengt dit verhaal met verve in de hilarische
komedie ‘Stookolie en Sangria’.
Het stuk is te zien op zaterdag 15
november in Theater Nieuw Vredenhof in Haarlem en op zondag 16 november in Theater de

www.lijfengezondheid.nl
Herfstweerstand met extra vitamine C

Luifel in Heemstede. ‘Stookolie
en Sangria’ is oorspronkelijk geschreven in 2011 door Wigbolt
en Joep Kruijver en Bert Bunschoten en werd opgevoerd door
de Haarlemse Toneelgroep Het
Volk, waar de auteurs ook deel
van uitmaken. De naam Kruijver
heeft tevens een prominente rol
in het toneelgezelschap Alberdingk Thijm. Vader Joop Kruijver
ontmoette hier in de beginjaren
zijn vrouw Jeanne. Zoon Hein is
nog steeds lid en heeft het idee
geopperd dit stuk op te voeren.
‘Stookolie en Sangria’ gaat over
twee stelletjes die hun vakantie doorbrengen ergens aan de
Spaanse Costa. Bij aankomst
blijken de kamers overboekt te
zijn en moeten de stellen noodgedwongen samen op een aftands appartement doorbrengen. Daar blijft het echter niet bij.
Als klap op de vuurpijl lijdt ook
een olietanker schipbreuk op de
kust en volgt een gigantische
milieuramp. Het stuk staat bol
van hilariteiten, opportunisme en
kenschetst naar gelang het stuk
vordert de ware karakters van de
personages. Er ontstaan weder-

De cast van Stookolie en Sangria (foto: Bart Jonker Productions).
zijdse irritaties en hun verhouding wordt voortdurend op de
proef gesteld. Opvallend is ook
het leeftijdsverschil tussen de
partners van beide stellen.
De regie is in handen van Luc
van de Langemaat, die tevens
het stuk destijds voor Toneelgroep Het Volk regisseerde. De
acteurs zijn Wil Parijs, Tamar Sipkes, Nol Stuvel, Amber van Riessen en Ed Leuven.

Aanvang van de voorstellingen op 15 november in Theater
Nieuw Vredenhof, Van Oldenbarneveldtlaan 17 in Haarlem en
op 16 november Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede:
20.30 uur. Kaarten à 12,50 euro
verkrijgbaar aan de zaal (geen
PIN), via: thijmgroep@gmail.com
of 06-43544556. Meer informatie
op www.alberdingk-thijm.nl.
Bart Jonker

10 de Heemsteder

• 5 november 2014

Drogisterij viert opening nieuwe
winkel in Heemstede met donatie
Heemstede - Om de opening van haar nieuwe winkel aan de
Binnenweg 155 B in Heemstede te vieren, doneert Trekpleister 1.000 euro aan Stichting van het Kind. Tijdens de feestelijke opening van de winkel nam Niels Troost, oprichter van de
stichting, de cheque in ontvangst. Stichting van het Kind zet
zich in voor kinderen in tehuizen. Dit zijn kinderen die door
omstandigheden, zoals bijvoorbeeld overleden ouders, niet
meer thuis kunnen wonen.
Stichting van het Kind is erg blij
met de donatie van Trekpleister. “We kunnen alle extra steun

heel goed gebruiken. De donatie
komt ten goede aan ons sportproject. Kinderen die in tehui-

Trekpleister personeel overhandigt cheque aan Niels Troost, oprichter
Stichting van het Kind (midden). Foto: Hollandse Hoogte.

zen wonen, kunnen niet op een
sportvereniging. Daarnaast is
er in tehuizen vaak geen sportmateriaal aanwezig. We bieden
sportpakketten aan om ervoor
te zorgen dat deze kinderen toch
kunnen sporten. Dankzij de donatie kunnen we sport voor 50
kinderen mogelijk maken”, aldus
Troost.
Over Trekpleister
Trekpleister is met ruim 140 winkels en 1.500 medewerkers een
belangrijke speler op de Nederlandse health- & beautymarkt.
Trekpleister geeft samen met
haar deskundige medewerkers
invulling aan haar motto ‘Het
vertrouwde voordeel van Trekpleister’, door een ruime keuze te
bieden uit een voordelig, gevarieerd en hoogwaardig aanbod
health- & beautyartikelen, aangevuld met een uitgebreid assortiment branchevreemde producten. Bovendien is bij Trekpleister veel voordeel te behalen
met aantrekkelijke acties, verrassende aanbiedingen en vaste
lage prijzen. Wekelijks bezoeken
ruim een half miljoen mensen de
drogisterijketen.

Gratis kerstbomen en staatsloten:

Jubileumactie Hans van
den Berg Schilderwerken

Heemskerk - Hans van den Berg Schilderwerken bestaat 15
jaar en dat wordt gevierd met een mooie actie. Bovenop de huidige winteractie van één staatslot per dag voor binnenschilderwerk en/of behangwerk ontvangt iedereen die vóór 1 december 2014 een offerte aanvraagt voor deze werkzaamheden bij
de offerte 1/5 staatslot met jackpot! Iedereen die akkoord gaat
met de offerte en deze vóór 15 december 2014 ondertekend retourneert ontvangt bovendien een mooie Nordmann kerstboom
of een cadeaubon ter waarde van 25 euro. Als slagroom op de
taart geeft Hans van den Berg bovendien vanwege het jubileum
tijdelijk niet één maar twee staatsloten met jackpot per dag weg.
Deze actie loopt tot en met maart 2015. De klanten hebben hierdoor dus nóg meer kans op het winnen van een geldprijs! Overigens is het ook mogelijk om in plaats van een staatslot een cadeaubon, een boekenbon of een korting op de factuur voor het
binnenschilderwerk en/of behangwerk te krijgen. Hans van den
Berg Schilderwerken is een gediplomeerd schildersbedrijf met
inmiddels meer dan dertig jaar ervaring, waarvan vijftien jaar als
zelfstandig ondernemer. Hans werkt uitsluitend met professionele materialen en volgens de geldende richtlijnen. Bel vrijblijvend voor een offerte of informatie naar 0251 -248030.

Kilo-sale Vintage Store

Mag het een kilootje kleding meer zijn?
Heemstede - Parijs, Milaan,
Londen, New York zijn de grote steden waar het concept ‘kilo-sale’ haar oorsprong heeft
gevonden. Enkele jaren geleden
heeft Kilosale.eu dit concept vertaald en in een eigen jasje gegoten. De laatste jaren is kilo-sale
namelijk booming zeker nu ook
de grotere Nederlandse steden
eraan gaan geloven.
In Heemstede bij The Vintage
Store aan de Cruquiusweg vindt
een vintage kilo-sale plaats op
vrijdag 7 en zaterdag 8 november.
Bij het kilo-sale event in The Vintage Store vind je een veel hogere kwaliteit kleding dan die
wordt aangeboden tijdens de
events in de grote steden, maar

dan wel voor lagere prijzen per
kilo. Dit komt doordat kilosale.eu
vooraf alles zelf selecteert.
Het concept wat kilosale.eu
brengt is simpel en toch uniek.
7 en 15 euro per klant. Vintage
kleding van top kwaliteit uit Londen, Parijs, Milaan, enz.
Tassen en schoenen voor 4 en
8 euro per stuk/paar. Daarnaast
nog enkele rekken met bont en
leer tegen zeer gereduceerde
prijzen. Tijdens de events is DJ
Ken Böhre aanwezig, de winkel
heeft een geweldige uitstraling.
De entree is gratis, ook dit is een
groot voordeel ten opzichte van
de kilo-sale events in de grote
steden waar je al gauw 5 euro of
meer betaalt voor de entree.
Met een plastic tas struin je
langs de rekken en je vult de tas

met de gewenste items. Ongeveer 4 tot 6 stuks gaan er in een
kilo. Bij 6 stuks in een kilo betaal
je dus slechts 2,50 euro per item.
Tassen en schoenen aan per
paar voor een vaste prijs weg.
Paskamers zijn niet aanwezig
waardoor de meeste klanten hier
zich hierop voorbereiden met het
aantrekken van leggings en ondershirtjes.
Vooral de jonge en middelbare
leeftijdsgroep stort zich op deze events.
“Eindeloos H&M kleding kopen
is zó passé”, hoor je hen zeggen. Tijdens deze kilo-sales vind
je kleding, van splinternieuwe
items, tot mode van soms wel
vele tientallen jaren oud, alles is
hier van topkwaliteit.

Bejaarde vrouw botst met auto
Heemstede - Een bejaarde
vrouw is donderdagmiddag met
haar wagen op de stoep tot stilstand gekomen na een verkeersongeval. De vrouw reed over de
Binnenweg in Heemstede toen
ze in botsing met een andere
personenwagen kwam. Na het

ongeval reed de vrouw door nog
onduidelijke reden door op de
stoep. Niemand raakte gewond.
De bejaarde vrouw is door ambulancepersoneel
nagekeken
maar hoefde niet mee naar het
ziekenhuis. De politie doet nader
onderzoek naar het ongeval.

Wilt u een woning of bedrijf ontruimen?
Regio - Dan bent u bij ‘Appies
Allround Service’ (A.A.S.) aan het
juiste adres. Ap Duijneveld is de
eigenaar van dit jonge en dynamische bedrijf dat gericht is op
onder andere het ontruimen en
leeghalen van woningen, bedrijven, bergingen en zolders. ,,Maar
ook voor inkoop van inboedels,
kleingoed, antiek, verzamelingen en edelmetalen zijn de mensen bij mij aan het juiste adres.
En komt er in het kader van een

afgesproken ontruiming nog wat
kluswerk bij kijken, dan kan ik
dat ook regelen’’ ,vertelt hij.
,,In overleg met de opdrachtgever kunnen we afspraken maken
over het compleet leeghalen van
een woning of bedrijf. Maar het
kan ook enkel gaan over het verwijderen van alle vloerbedekking
of behang. Wij hanteren geen
vast tarief voor het ontruimen
van een huis of een bedrijf. Samen met de opdrachtgever gaan

we eerst het betreffende pand
door en doen dan een schatting
van de waarde van de aanwezige goederen. Op basis daarvan
komen we dan een prijs overeen.
Want ontruimen kost niet alleen
geld, er hangt natuurlijk ook een
bepaalde opbrengst aan van de
aanwezige goederen. Zo komen
wij tot duidelijke en eerlijke afspraken’’ ,legt Duijneveld uit.
En hij vervolgt: ,,Ik ben nu op

zoek naar een winkelpandje
waar ik de mooie spullen op een
aantrekkelijke manier kan neerzetten. Zelf ben ik vooral geïnteresseerd in antiek, brocante
en verzamelingen en die spullen moet je, voor geïnteresseer-

den, op een goede manier tentoonstellen’’.
Appies Allround Service is 24/7
te bereiken via telefoonnummer
06-17 15 92 49 en de website:
www.appiesallround.nl biedt de
nodige informatie.
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Kunstlijn met smaak geopend
Heemstede - De repeterende sound in de microfoon gelegd, vastgelegd in de elektronica, zingen op de herhaling
van wat vastgelegd is, luister naar de eerste smaakmaker
van de Kunstlijn Heemstede 2014. Laurens Mensink, singer-songwriter, de beste van Nederland, is verbonden met
het ritme van zijn drums die hij vermengt met de riffs van
de gitaar, er ontstaat een lied. Een Burgerzaal, vol kunstenaars, luistert ademloos naar dit moois. Genieten van
de eerste proeverij waarmee de Kunstlijn Heemstede 2014
woensdagmiddag werd geopend. Hanneke Prins, zij zocht
samen met Rosita van Wingerden de ingrediënten bij elkaar voor de kunstmanifestatie die voor de 29e maal gehouden werd. Lust, mode, kunstzin, trek, schoonheidszin,
meug, neiging, gading, voorliefde, goesting, er is zoveel
taal voor smaak. En wat zie je? Verf, metaal, hout, borduurzijde, steen, linnen, klei, zand, krijt.
Met smaak geschilderd, met liefde geboetseerd, met kennis gesmeed, met ervaring gehakt, in
eigen stijl getekend, met passie gebruikt en er ontstaat een beeld. Een expositie van een kleine dertig kunstwerken van Heemsteedse kunstenaars, die allemaal een recent werk instuurden.
Eigenaar van patisserie Tummers, Vincent van den Bosch, sprak over zijn passie: Patissier, Boulanger en Chocolatier. Over zijn zeer strenge leermeester. Over smaak in de vorm van kunst.
Hoe de kleur en beleving emoties oproept als je het eenmaal in je mond stopt. Hoe lekker koken
een kunst is. Hoe moeilijk dat is met brood dat je alleen maakt met meel, zeezout, water en wat
gist, plus de tijd nemen. Waar in de broodfabriek altijd haast is, heeft Tummers alle tijd om brood
te maken. Zijn geheim, zijn passie. Hoe de Tummers patissier Ronald van Haarlem wereldkampioen werd, kon u zaterdag 1 november bekijken, toen hij liet zien hoe je kunstwerken in
chocolade etc. maakt. Zondag gaven Annemieke Looij en Dennis
Dekker een demonstratie marsepeinfiguren maken. Als gastvrouwe van de gemeente mocht wethouder Christa Kuiper de
expositie openen. Met een applaus voorde beide dames die
toch maar de 29e editie prachtig ingevuld hadden, bij twee
basisscholen de basis gelegd hadden voor hun kunstontwikkelingen, de resultaten hangen in de hal van het raadhuis.
Kunstvraag
Bij voorgaande kunstlijnen was er altijd een publieksprijs. Dit
jaar koos de organisatie voor een ludieke uitdaging aan alle bezoekers. Drie kunstenaars hebben ieder een uitspraak
gedaan over hun ingezonden kunstwerk. Aan u de eer om uit
te zoeken wie wat gezegd heeft. Formulieren met de statements liggen voor u klaar. Wie heeft gezegd: “Echte mannen
huilen honing” en “Mijn gelaagde schilderij van een landschap
in aardkleuren krijgt een duidelijke structurele ordening”
Of: “Mag dat weg?”
Na 28 november worden uit de goede oplossingen twee winnaars getrokken. De volwassen winnaar krijgt een museumjaarkaart en een jeugdwinnaar krijgt een jaarabonnement op
jeugdkunsttijdschrift Dada.
Ton van den Brink

Wijnproeverij van Paul Brantjes
Heemstede – In de prachtige
Gouden Zaal van de Hartekamp
hield wijnkenner Paul Brantjes
zondagmiddag zijn najaarswijnenproeverij. Edwin van Wieringen van Van Wieringen Cuisiniers zorgde voor heerlijke boeuf
bourguignon en andere zalige
luxe hapjes. Een professionele
Spaanse flamencodanseres trad
wat later in de middag tweemaal
op. Met uitbundige muzikale versieringen en een strak ritme, verzorgd door Carmen Leon Diaz die uit Malaga naar Nederland is gekomen om een flamencoschool te starten. Zo maak je
wijnproeven wel heel aantrekkelijk.
Paul heeft onder zijn noviteiten een wijnhuis uit Zuid-West
Frankrijk, de Gers ontdekt, domaine de Gensac met zijn prachtige stallen waarin
paarden
stonden. Vandaar dat de wijnen
namen uit de paardenwereld

hebben, zoals de Pirouette,Pas
de Deux en de Piaffer.
De Pas de Deux gemaakt van de
inheemse Tannat-druif tezamen
met een hint van de Merlot-druif
was een schot in de roos tijdens
de proeverij, want hij deed het
erg goed tussen andere krachtpatsers op de proeftafel.

Pas de Deux is een fluweelzachte rode wijn met een romige afdronk; hij geurt naar rijpe rode kersen en bramen, maar ook
tonen van cacao en cederhout
komen voor in deze heerlijke
herfstwijn.
De Bourgogne is een prachtig
wijngebied met glooiende ou-

de heuvels die goed onderhouden zijn.
Het wijngebied de Bourgogne bestaat uit een aantal subgebieden het gezellige Chablisgebied, de Challonais, de Maconnais, de Beaujolais en waar
de meeste mensen Bourgogne weer van kennen is de hoge
Bourgogne ofwel de Côte d’Or
die weer onder te verdelen is in
de Côte de Nuits en de Côte de
Beaune.
Als je het gebied binnenkomt,
overheerst de serene rust met
gezellige pittoreske plaatsjes, waar je wel in ieder dorpje
neer kunt strijken op het centrale pleintje om een heerlijk glas
bourgogne te nuttigen. De geuren die je tegemoet komen, zijn
meestal een combinatie van
versgebakken brood van de
plaatselijke bakker plus de geur
van gistende druiven, maar ook
soms ruik je de mosterdzaadjes,
waar natuurlijk de Moutarde de
Dijon van wordt gemaakt.
Kortom, een heerlijk gebied om

te vertoeven zelfs met de fiets is
het prima te doen om bijvoorbeeld van het dorpje Meursault
naar Nuit Saint Georges te fietsen, omdat de dorpjes aan elkaar geschakeld zijn met indien
het helder is een prachtig vergezicht naar de Sâone. Bij de witte wijnen was het de Bouzeron
van het bekende bourgognehuis
Louis Jadot, dat werd opgericht
in 1859 door Louis Henry Denis Jadot. Nu met zo’n 150 hectare eigen wijngaarden, het huis
is actief van de Côte de Nuits
tot de Beaujolais. Uitgangspunt
bij alle geproduceerde wijnen is
dat het terroir leidend is. Anders
gezegd, je kan de bodem, de
grond, proeven. Wijnmaker Frédéric Barnier streeft er dan ook
naar zo weinig mogelijk ingrepen te doen tijdens het vinificatieproces.
Voor inlichtingen en bestellen
van de wijnen van Paul Brantjes kunt u terecht op de website
www.brantjeswijn.nl.
Ton van den Brink
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Carlijn Schoutens naar World Cups
Heemstede - De Heemsteedse schaatsster Carlijn Schoutens
(19) heeft zich vorig weekend bij
geplaatst voor de Amerikaanse World Cup delegatie. Ze mag
de 3000 meter schaatsen op de
World cups in Berlijn en Heerenveen, die in de eerste helft
van december worden gereden.
Ze kwalificeerde zich tijdens de
World Cup Trials in Salt Lake City, Utah, waar ze de tweede plek
behaalde in een persoonlijke recordtijd. Alleen de Olympiër Maria Lamb moest ze voor zich dulden. Ook op de 1500 meter verbeterde Carlijn haar persoonlijke
record aanzienlijk, maar daarop
behaalde ze geen startplek. Carlijn: “Het was een verrassing dat
ik me plaatste, ik ben heel blij. Ik
kijk erg uit naar de World Cups,
het is echt een stap omhoog en
ik hoop dat dit me gaat helpen
om nog beter te worden.”

lem te hebben geschaatst, naar
de VS vertrokken. Ze mocht zich
aansluiten bij de opleidingsploeg van de VS en traint nu op
het wereldberoemde ijs van Salt
Lake City. “Dat is een goede beslissing geweest. Ik heb een fijn
team, goede coaches en alle faciliteiten die ik nodig heb.”

Carlijn heeft een dubbele nationaliteit en is eerder dit jaar, na
vele jaren op de ijsbaan in Haar-

Ondanks de verhuizing zijn
haar Heemsteedse en Haarlemse sponsors haar trouw gebleven. “Dat is geweldig. Juist nu
zijn mijn sponsors superbelangrijk en ik ben hen heel dankbaar
dat ze me zijn blijven steunen.
Uit Heemstede zijn dat kaasboer Kastino Alex, bakker Nol
Bertram, opticiën Lukx, Trinqles
Hairstudio, Boekhandel Blokker
en tandarts Eijsvogel.”
Carlijn maakt haar debuut op 5
december in Berlijn.

Plankentoernooi HBC tafeltennis succes
Heemstede – Afgelopen zondag stond bij tafeltennisvereniging HBC het interne Plankentoernooi voor jeugdleden op het
programma. Maar liefst 31 deelnemers hadden zich hiervoor ingeschreven.
In plaats van een normaal batje werd er nu door alle kinderen met een ‘plankje’ gespeeld.
Een plankje is niets meer dan
een houten frame met rubberen
nopjes erop. Het toernooi was op
sterkte ingedeeld, verdeeld over
4 categorieën. Voor de beste 2
spelers per poule waren er prijzen te verdienen. In de D-categorie werd Cas Reitsma ongeslagen de beste. Caithlynn Meijer werd keurig 2e en verdiende
daardoor ook een mooie beker.
Een categorie hoger, de C-categorie, had Teun Wassenberg en
Bas Hamaker als winnaars. Bas
eindigde knap op plek 2 achter
Teun die deze dag al zijn wedstrijden wist te winnen.
Bij de B-categorie mocht Quin-

Mooi resultaat
Alliance meisjes D1
Heemstede - Alliance meisjes D1 heeft in de voorcompetitie
hard gewerkt om de topklasse A te behalen. Afgelopen zaterdag
kwamen ze in hun nieuwe tenue trots het veld op voor hun eerste officiële wedstrijd in deze herfstcompetitie. Er werd goed gespeeld en met een mooi reslutaat: 4-1 winst op hun tegenstander Bennebroek MD1. Coach Wouter Mijnsbergen en Sponsoren SPORT 2000, Insights en TCS Crowd Management kunnen
trots zijn op ‘hun meiden’!

INGEZONDEN

HBC G1 – SDO G1 3-2
Kleine veranderingen,
grote gevolgen
ten Broekhof zich de beste noemen. Hij werd 1e en Floris Hamaker won, net als zijn broertje Bas, de 2e prijs. In de hoogste categorie, de A-poule, behaalde Matthijs van Beek de een
na hoogste plaats op het podium achter Ruby Tangerman waar
deze dag geen maat op stond. Zij

Jip en Karel luiden samenwerking
SportPlaza en De Konijnenberg in

won overtuigend al haar wedstrijden en pakte daardoor de
1e prijs. Daarnaast bemachtigde
zij de wisselbeker waardoor ze
zich een jaar lang ‘Plankenkampioen’ van HBC Tafeltennis mag
noemen.
Foto’s van deze dag zijn te bekijken via www.hbctafeltennis.nl.
Heemstede - Onder grote belangstelling hebben Jip en Karel,
de mascotte van de zwemlessen in SportPlaza Groenendaal
Heemstede en Pannenkoekenhuis de Konijnenberg het ludieke reclamebord in het wedstrijdbad onthuld. Dat gebeurde afgelopen zaterdag. De samenwerking is een voorbeeld voor twee
topbedrijven in de regio, aldus
eigenaresse Mandy van De Konijnenberg, die samen met haar
man Marco ook aanwezig waren.
Voortaan ontvangen alle leerlingen die na een heel jaar zwoegen hun A-diploma behalen een
voorbeeld van Jip’s pannenkoek.
Uiteraard ontvangen de leerlingen bij De Konijnenberg een
echte pannenkoek. Omdat het
de eerste keer is dat de ‘pannenkoeken’ werden uitgedeeld, ontvingen ook de leerlingen van B
en C een pannenkoek.

Vorige week werd het gevolg van de verandering al zichtbaar. De
eerste wedstrijd na de herindeling in de 3e klasse werd direct gewonnen. Dat gaf voldoende houvast om op voort te bouwen. Vandaag kwam SDO op bezoek. Een stevig team met goeie voetballers wist HBC van een vorige confrontatie. Uit een vrijwel compleet
team, alleen de geblesseerde Martijn ontbrak, kon coach Jan een
zo sterk mogelijke opstelling maken. Toch konden slechts de toeschouwers achterover leunen en van het heerlijke zonnetje genieten. In het veld moest gewoon keihard gewerkt worden om een
goed resultaat te halen. Dat gebeurde dan ook wel, maar desondanks moest HBC met een achterstand gaan rusten. Bij een corner had kennelijk niemand op een indraaiende bal rekening gehouden, en zo werd het 0-1.
In de rust was de algemene tendens dat er wat meer rust in het
spel moest komen, want voetballend was HBC het betere team.
De vooraf bedachte wissel, Frank op doel in plaats van Sebastiaan,
was wel verrassend, maar pakte heel goed uit. Er kwam wat meer
snelheid in het spel en nu was het vanaf links ook gevaarlijker. Terecht viel ook uit een combinatie aan die kant de gelijkmaker. Sebastiaan rondde knap af. En dan “d’r op en d’r over” zoals het in
de wielersport heet. Weer vanaf links kwam de dreiging en nu was
het Rick die wel raad wist met de afvallende bal en HBC op voorsprong zette, 1-2. Een kwestie van rustig uitspelen denk je dan.
SDO had daar een ander idee over. Een hard schot kon Frank niet
onder controle krijgen en de spits van SDO strafte het onmiddellijk af. Weer gelijk. Gezien het spelbeeld wel een terechte stand,
maar HBC wilde meer. En kreeg dat uiteindelijk ook. Deze keer
werd Thomas de matchwinnner. Door zijn meer aanvallende rol in
de 2e helft kreeg hij meer kansen en met een, net op tijd dalend,
afstandsschot was hij succesvol. SDO probeerde nog wel maar
Denzel en de zijnen gaven geen krimp. De volle winst was binnen.
Het zijn soms de kleine veranderingen die grote gevolgen hebben.
Leo Holdorp
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Sterke WABO-vrouwen op
VEW wint belangrijk duel
vossenjacht voor Serious Request
Heemstede – 3FM vraagt met
Serious Request 2014 aandacht
voor vrouwen en meisjes, die tijdens oorlog en conflicten slachtoffer worden van seksueel geweld. De drie DJ’s in het Glazen
Huis, dat voor editie 2014 in Haarlem staat, gaan van 18 tot en met
24 december alles doen om zoveel mogelijk aandacht te vragen en geld in te zamelen voor
de aanpak van deze stille ramp.
Scouting WABO Heemstede wil
graag aanhaken en geld inzamelen voor dit goede doel door zaterdagochtend een vossenjacht
te houden.

die promoveerde en Annie M.G.
Schmidt van Jip en Janneke. Ook
Annie uit de musical, de Haarlemse Kenau, Koningin Wilhelmina, Florence Nightingale en Pipi
Langkous.
De vossen waren niet alleen de

prooi van de meisjes van de Wabo groep, maar hadden ook veel
belangstelling van bezoekers van
het winkelcentrum, waar zij veel
uit te leggen hadden over hun
uiterlijk en het waarom.
Ton van den Brink

Als thema kozen ze ‘Sterke vrouwen’ om de meisjesgroep te inspireren en de meiden te laten
zien dat ze veel kunnen bereiken. Judith Weijers van de Wabogroep legde uit hoe het werkte. Op de Raadhuisstraat en Binnenweg hadden sterke vrouwen
hun plek als vos. De meiden van
de Wabo moesten de juiste naam
bij een vos vinden en handtekeningen vragen.
Enkele sterke vrouwen die de
padvindsters vonden waren Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke universitaire student en arts

Heemstede - Afgelopen zaterdag speelde VEW de belangrijke
uitwedstrijd tegen TABA. Door
een op het oog gemakkelijke 0-3
zege steeg VEW naar een keurige negende plek in de 3de klasse B van het zaterdagvoetbal.
De overwinning van VEW leek
op het gemak te zijn behaald.
Maar het duurde tot de tweede
helft voordat VEW op voorsprong
kwam. De eerste helft was VEW
wel de betere ploeg maar het leverde, ondanks het harde werken, slechts enkele kleine mogelijkheden op. In de tweede helft
stak VEW er nog meer energie in
en dat leverde wel het gewenste resultaat op. Een, in eerste instantie, afgeslagen corner kwam
voor de voeten van Michiel Dekker. Deze VEW-speler krulde de
bal keurig in de verre hoek.; 0-1.
Dit was de bevrijdende treffer op
het juiste moment. Want pas na
deze goal en een uur voetballen
was VEW pas echt op stoom. In
de 70ste minuut kon de mooiste goal van de wedstrijd worden genoteerd. Na een prachtige combinatie wist VEW-er David Straetemans de keeper van
TABA in de korte hoek te verschalken. Niet veel later werd op
het middenveld sterk ingegrepen
door VEW en werd wederom Michiel Dekker gevonden. Geheel

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland houdt open huis

“Een passende omgeving,
troostend als een warme deken”
“Het nieuwe, warme
en sfeervolle interieur
is een mooie aanvul
ling op onze gastvrije,
betrokken en persoon
lijke dienstverlening.
Een passende omge
ving, die troost biedt
en voelt als een war
me deken.”

Het uitvaartcentrum aan
de Zijlweg in Haarlem is
onlangs ingrijpend verbouwd. De tien 24-uurs opbaarkamers, twee gemeenschappelijke huiskamers
en de verzorgingsruimte
zijn volledig vernieuwd en
voorzien van warme, rustgevende kleuren, sfeervolle verlichting en smaakvol
meubilair.

ling sluit het interieur van
ons uitvaartcentrum nog
beter aan op de emoties
die horen bij het afscheid
nemen.”
Nieuwsgierig? Kom kijken!
Het uitvaartcentrum houdt
open huis op zaterdag 8

Waarom deze restyling?
Yarden-manager Anita van
Loon: “Uit ervaring weten
we dat de omgeving waar
het afscheid plaatsvindt
grote invloed heeft op hoe
nabestaanden het afscheid
ervaren. Met deze resty-

Yarden Uitvaartcentrum Kennemerland
Zijlweg 183 • 2015 BG Haarlem • T 088 927 3570 • yarden.nl

en zondag 9 november, van
10.00 tot 12.30 uur. En op
maandag 10 en dinsdag
11 november van 16.00 tot
18.30 uur. Medewerkers
geven rondleidingen, serveren hapjes en drankjes en
beantwoorden alle vragen.
U bent van harte welkom!

vrij gelaten kon hij het derde
doelpunt maken. Hoewel er nog
veel meer kansen voor VEW konden worden genoteerd, bleef het
bij deze drie doelpunten.
Komende zaterdag komt mede koploper VVC op bezoek aan
de sportparklaan in Heemstede. Hoewel VEW momenteel op
de negende plek staat is het verschil naar de degradatieplaatsen
maar klein. De vraag is dus of
VEW1 weet te stunten tegen deze hoogvlieger. De aftrap is om
14.30 uur.

Greetje Kauffeld
in Theater
de Krocht
Regio - Op zondag 9 november
vindt in de serie ‘Jazz in Zandvoort’ het optreden plaats van
Greetje Kauffeld. U bent welkom in Theater de Krocht, Grote Krocht 41 te Zandvoort alweer het optreden begint om
14.30 uur. De toegang bedraagt
15 euro.
Kauffeld wordt begeleid door
een fantastische gitarist die al
decennia lang haar vaste begeleider is, Peter Nieuwerf. Slagwerker Joost van Schaik en bassist Eric Timmermans maken het
kwartet compleet. Greetje Kauffeld bereikt dit jaar de respectabele leeftijd van 75 jaar en behoort nog altijd tot het beste wat
Nederland op jazzgebied te bieden heeft. In 1961 vertegenwoordigde ze Nederland tijdens het
Eurovisie Songfestival. Ze zong
bij de Skymasters en werkte samen met de grote namen uit de
Amerikaanse jazzscene. (Herb
Ellis, Ray Brown, Joy Bishop.
Peter Nieuwerf is een eerste
klas vakman die zich ontwikkelde tot een zeer allround gitarist.
Als docent aan het conservatorium van Hilversum heeft hij veel
huidige gitaristen opgeleid. In de
jaren ’80 werkte hij intensief samen met de Haarlemse saxonist
Ruud Brink.
Kaarten bestellen kan via 023
5310631 of via de website
www.jazzinzandvoort.nl of www.
facebook.com/jazzinzandvoort.
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Kunst Van Vlijmen en Koning in het zonnetje
Heemstede - Op woensdag 29
oktober was er, vooruitlopend op
de Kunstlijnexposities, al werk te
bewonderen in de hal van Casca. Niet zomaar niemendalletjes
maar werk van invloedrijke kunstenaars. Postuum is er werk van
Joos van Vlijmen (1920/1990) te
zien en van de nog actieve kunstenaar Max Koning. Het motto
van de tentoonstelling is ‘Materie en Materiaal’. Koning is van
de materie, Van Vlijmen van het
materiaal. Heel apart om twee
volledig verschillende kunstuitingen bij elkaar te zien in één

ruimte. In zijn openingsspeech
ging Max Koning subtiel in op
de ontwikkeling van de kunst
in Heemstede. Was er in de jaren 60 en 70 veel plaats voor de
kunst en stak Heemstede Haarlem naar de kroon, anno 2014 is
de geldkraan hier dicht en is er
veel minder mogelijk.
De Heemsteedse kunstenaar
Van Vlijmen krijgt steeds meer
erkenning voor zijn werk. Van
Vlijmen was een veelzijdige kunstenaar die vanuit de basis als
edelsmid uiteenlopende kunstwerken maakte. Metalen als ko-

Nog tien nachtjes slapen!

De goede Sint op
15 november in Heemstede
Heemstede - Op zaterdag 15 november verwelkomt heel
Heemstede Sinterklaas, die ook dit jaar samen met zijn pieten
per boot aankomt in de haven van Heemstede. Vanaf half twaalf
oefenen alle kinderen aldaar de welkomstdans want om twaalf
uur komt de goede Sint aan!
Om Sinterklaas een extra warm welkom te geven, zijn alle kinderen al om half twaalf welkom dus bij de haven aan de Heemsteedse Dreef. Daar oefenen ze in een halfuur een vrolijke dans,
die ze opvoeren als Sinterklaas aan komt varen, zodat hij zich
gelijk weer thuisvoelt. De burgemeester, mevrouw Heeremans,
zal Sint daarna van harte welkom heten.

Deze tentoonstelling is tot eind
december te zien.
Eric van Westerloo

Vitrine met kunst van Van Vlijmen.

Rijtoer
Na dit spetterende welkom zullen Sinterklaas en zijn gevolg een
rijtoer over de Raadhuisstraat en Binnenweg maken. En natuurlijk stapt Sinterklaas een paar keer uit om de kinderen te ontmoeten, terwijl de pietjes heerlijke pepernoten ronddelen.
Pietenpakhuis
Er komen veel knutselpieten mee. Alle kinderen kunnen in het
Pietenpakhuis komen knutselen, kleuren en tekenen. Het Pietenpakhuis vind je op de Binnenweg 97-101 en is open op de
woensdagmiddagen van 13.30 - 17.00 uur. Dit zijn de data: 19
november, 26 november en 3 december, én op zaterdag 29 november tussen 11.00 - 16.00 uur.
Sinterklaas brengt op die dag, 29 november, een bezoek aan het
Pietenpakhuis.
Allemaal leuke dingen! Maar nog even wachten op het eerste
bezoek van de lieve Sint, nog tien nachtjes slapen vanaf vandaag.

Activiteiten Vrouwen van Nu
afdeling Heemstede
Heemstede - Woensdagmiddag 12 november zullen twee leden van Vrouwen van Nu, afdeling Heemstede iets vertellen
over hun reizen met de Vrouwen
van Nu. Zij doen dit met een dvd
en foto’s. IJsland en Tanzania komen aan bod. Aanvang 14.00
uur, in Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Gasten zijn
welkom en betalen 2,50 euro.
Woensdag 26 november maken de leden van de afdelingen Heemstede en Aerdenhout
een bustocht naar de Kerstfair in Hardinxveld-Giessendam. Vertrek uit Aerdenhout om

10.00 uur, via Nieuwersluis aan
de Vecht voor een koffiestop,
naar Lexmond voor een koffietafel. Daarna via een mooie tocht
naar Hardinxveld-Giessendam
waar de Kerstfair wordt bezocht.
Ontvangst met koffie of thee. Na
circa anderhalf uur vertrek naar
huis, terugkomst rond 18.00 uur.
Kosten voor gasten 40,- euro. U
kunt zich opgeven op tel. 0235377000.
Op vrijdag 28 november is er gezamenlijk eten.
Informatie via 023-5736750, 0235280340 of op de website www.
vrouwenvannu.nl/heemstede.

per, brons goud en zilver was zijn
domein. De ambtsketen van de
Heemsteedse burgemeester is
van zijn hand alsook het beeld
in de aula van het Sancta Maria Lyceum. Wandreliëfs, en heel
veel kerkelijke attributen zoals
tabernakels en monstransen tonen zijn veelzijdigheid. Maria, de
oudste dochter van Van Vlijmen,
ging dan ook in op de relatie van
haar vader met de Rooms Katholieke kerk. Max Koning maakt
grafische materiebladen. Zijn organische landschappen zijn opgebouwd uit Arabische gom,
fijn zand en pigment vermengd
met lijnolie. Door de rust die er
van uitgaat, is het werk voor veel
ruimtes geschikt. De bezoekers
van de tentoonstelling bleven
lang staan voor de vitrines met
beeldjes en penningen die Van
Vlijmen ooit maakte. Voor vele gelegenheden hij penningen.
Staatsman Willem Drees, het bezoek van Paus Paulus II in 1985,
maar ook voor de Rotary in Haarlem. Een mooi initiatief om, voorafgaand aan de jaarlijkse Kunstlijn, twee kunstenaars even apart
in het zonnetje te zetten.

Poppen- en
berenbeurs in
Uitgeest
Dit werk is van Max Koning.

Verkeerd geplaatste foto’s bij
‘Kunstlijn in de Luifel’
Heemstede – Helaas is er iets
fout gegaan bij het publiceren van
het bericht ‘Kunstlijn in de Luifel’,
vorige week in de Heemsteder.
Abusievelijk zijn twee foto’s geplaatst van werk dat helemaal
niet is te zien bij Casca de Luifel. Hier werd vorige week de expositie geopend van kunstenaars
Max Koning en Joos van Vlijmen.
Van Koning is wel een kunstwerk
bij het artikel geplaatst maar ook

twee andere werken, die te zien
zijn in De Waag (Haarlem). De
redactie biedt haar excuses aan
voor de gemaakte fout.
Hierbij nogmaals het kunstwerk
van de hand van Max Koning.
Over het werk van de in 1990
overleden Joos van Vlijmen kunt
u lezen in het artikel dat Eric van
Westerloo schreef naar aanleiding van de expositie-opening bij
Casca de Luifel.

Casca Nova film

se novice, geregisseerd door
Pavel Pawlikowski.
Aanvang: 20.00 uur, de entree
bedraagt 6,50 euro. Duur van de
film: 80 minuten.
Voor meer informatie en reserveren via tel. 023-548 38 28 (kies
1) op werkdagen tussen 9.00 en
12.00 uur.

Heemstede - Bijna iedere week
draait er bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede,
een film in de Theaterzaal. Op
woensdag 12 november is dat
een oogverblindend mooi gefilmde dramafilm over een Pool-

Regio - In Sportcentrum Uitgeest vindt zaterdag 8 november de poppen(-huizen) en berenbeurs plaats. De marktkramen zullen gevuld zijn met alles op het gebied van poppen,
beren en poppenhuizen: materialen, gereedschapen, nieuwe
en antieke poppen, miniaturen,
poppen- e1n berendokter, kleding, Rebornpakketten, kunstenaarspoppen en kunstenaarsberen. De poppen- en berendokter
houdt de gehele dag spreekuur!
De bezoekers krijgen het magazine ‘Hobbyfestival nr. 5’ gratis (zolang de voorraad strekt) bij
de entree. Dé Noord-Hollandse
poppen(-huizen)- en berenbeurs
wordt georganiseerd door Heins
& Hobby’s en het Sportcentrum
Uitgeest vindt u aan de Zienlaan
4, 1911 TR Uitgeest. U bent van
harte welkom tussen 10.30 en
16.30 uur. Entree bedraagt 4,(kortingbon op site) en kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar
binnen (onder geleide).
Meer weten? Heins & Hobby’s,
tel. 030-7370855, of: info@heinshobbys.nl. Kijk ook op www.hobbyfestival.nl.
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AgendA
5

Woensdag
november
tot 7 november
Astrid Smits exposeert met
‘Wondere Waterwereld’ in
Inloophuis-Kennemerland,
Wulverderlaan 51 in Santpoort-Noord.
www.inloophuiskennemerland.nl.

5

november
Woensdag
t/m 14 november
Foto-expositie in Huis Leyduin. Op (werk-)dagen van
11.00-15.00 uur. Gratis te bezoeken.
Buitenplaatsen
in
beeld.
Leidsevaartweg tussen 4951. De parkeerplaats na 200
meter rechts. Let op: bij Huis
Leyduin mag u niet parkeren.

5

november
Woensdag
t/m 16 november

Haarlem. Open: donderdag
t/m zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Zie ook www.kzod.nl en
www.kunstlijnhaarlem.nl.

5

november
Woensdag
t/m 28 november
In de publiekshal van het
Raadhuis Heemstede exposeert Lizan van Dijk schilderijen en objecten.
Meer informatie zie:
www.lizanvandijk.nl.

5

november
Woensdag
t/m 2 december
‘Merklappen in Kruissteek’,
expositie van Tilly Jepsen.
Gratis toegang, voorm. Gemeentehuis Bennebroek. Bennebroekerlaan 5. Openingstijden, maandag t/m vrijdag van
8.30 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30
uur. www.tentoonstellingenbennebroek.nl.

5

Een van de werken in de Waag:
Connie Vlasveld.
Kunstlijn (Haarlem) expositie in de Waag, Spaarne

november
Woensdag
t/m 7 december
Fotografe Brettney Vlieland exposeert bij Sanquin
Bloedvoorziening,
Boerhaavegebouw 32c, Haarlem.
Bij KG, zuid.
Haar werk bestaat uit geënsceneerde fotografie. De serie
Paper Planet is een van papier,
folies en vuilniszakken gevouwen onderwaterwereld.
Het zijn zes op het oog levensechte dieren zoals een haai,
zeepaardje en schildpad. Zij
zocht een balans tussen surrealiteit en realiteit.
www.brettneyvlieland.com.

5

november
Woensdag
t/m 16 december
Bibliotheek
Heemstede

heeft een nieuwe exposant:
Noustha Koeckhoeven.
Speelse, fantasierijke foto’s
met surrealistische sfeer.
Julianaplein 1 te Heemstede.
De tentoonstelling is gratis te
bezichtigen.

5

november
Woensdag
tot en met 18 december
Kunstlijn bij Casca in de
Luifel en Atelier Max Koning, werk van Joos van
Vlijmen en Max Koning. Locaties: Casca de Luifel (tot en
met 18 december, tijdens kantooruren) en atelier Max Koning (1 en 2 november) Korte Zijlweg 9b te Overveen.
Kunstlijn openingstijden, Foyer Casca – de Luifel: van 11:00
tot 17:00 uur.

6

november
Donderdag
Swingende live-muziek en
lekker eten tijdens De Groene Druif ‘Guest Sessions’.
Met o.a. Rebellies (akoestisch)
Marco
Otter-Gitaar/Vocals,
Joost Westerwal - Drums, Bas
van Geldorp - Bass/Vocals,
Freddy Koridon Gitaar/Vocals,
Joey Spijker - Drums, Robin
van Rijswijk - Gitaar, Rafael
Fernandez - Bass en Maaike
Polman - Sax/Vocals.
Aanvang 19.00 uur. Info:
www.degroenedruif.nl of onze facebookpagina. Proeflokaal de Groene Druif, Jan van
Goyenstraat 33, Heemstede.
Tel 023-5292008.
Interview Herman Koch
met literair agent Lolies van
Grunsven. Aanvang 20.00
uur. Toegang: 5,- Reserveren
gewenst: Boekhandel Blokker
– 023 5282472 of info@boekhandelblokker.nl Binnenweg
138, Heemstede. www.boekhandelblokker.nl.

7

november
Vrijdag
Marieke Reehoorn vertelt
verhalen, dat is haar passie. Vanaf 20.00 uur. Ieder van

Vacature Top 3

Vrijwilligerswerk
Heemstede - Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede publiceert haar vacature Top
3. Reageren? Steunpunt Vrijwilligerswerk
Heemstede, dinsdag t/m donderdag tussen
9.00-12.00 uur: 023 – 548 38 24. Kijk ook
op: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl.
Administratieve duizendpoot m/v
Onze organisatie zit te springen om een vrijwilliger die ons kan ondersteunen om de administratie op orde te brengen en te houden. Het gaat
voorlopig om tijdelijk vrijwilligerswerk. De werkzaamheden bestaan uit het inscannen van dossiers en opslaan in het digitale vrijwilligersdossier. Ook het uitzoeken en overzetten van “oude”
digitale dossiers is een van de taken.
Voor de activiteiten die de afdeling Vrije Tijd en
Vrijwilligers voor cliënten organiseren ondersteunt de administratieve vrijwilliger bij het op-

maken en verzenden van het maandprogramma, en ontwerpen van flyers voor de weekendactiviteit.
Verkoper m/v Wereldwinkel
Het verkopen van authentieke, fairtrade producten uit verschillende culturen en landen. De
wereldwinkel is een unieke en inspirerende cadeauwinkel. Wij zoeken vrijwilligers, die het leuk
vinden om klanten te helpen en te adviseren.
Naast het verkopen van de artikelen kun je evt.
ook andere werkzaamheden verrichten zoals de
inrichting van de etalage, inkoop of publiciteit.
Ben je klantvriendelijk, flexibel en representatief,
reageer dan op deze vacature.
Chat vrijwilliger
De chatvrijwilliger biedt luisterend oog via de
chat aan mensen in sociaal isolement. Laagdrempelig en anoniem vanuit huis.

harte welkom. Trefpuntcafé,
Akonietenplein 1 Bennebroek.
Geen entree.
Lezing Alliance Française
(in het Frans) door Jean-Marie Jacono, docent muziekwetenschap Universtiteit AixMarseille. Onderwerp: Marseille Muziekstad en culturele hoofdstad van Europa. Om
20.15 uur, Pauwehof, Achterweg 19, Heemstede. Toegang
gratis voor vrienden en cursisten. Anders: 8,- euro p.p.
‘Op Sterk Water’ presenteert ‘Het Wonderbaarlijke
Improvisatieavontuur’. Snelle, intelligente, hilarische en
muzikale improvisaties in Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Aanvang: 20:15
uur, entree: 18,50 euro. Kaarten
via www.podiaheemstede.nl of
aan de kassa van de Luifel.
Harmonie St. Michaël organiseert Good Evening Concert. Pinksterkerk, Camplaan
18 Heemstede.
Aanvang 20.00 uur. Informatie:
www.stmichael-heemstede.nl.
Kaartverkoop bij Primera de
Pijp, Raadhuisstraat Heemstede, of via secretariaat@stmichael-heemstede.nl. Prijs 7,50,
Zaal geopend vanaf 19.30 uur.

8

november
Zaterdag
Cruquiusconcert Liza Ferschtman in Museum de
Cruquius.
(uitverkocht).
Aanvang 20.15 uur. Info:
www.CruquiusConcerten.nl of
schouwburg de Meerse 023
-5563707.

8

november
Zaterdag
en 9 november
Toneelgroep
Perspektief
speelt ‘Hetty’ in theater de
Luifel, Herenweg 96 Heemste-

de. Over een ouder wordende
actrice die niet zonder publiek
kan. Zaterdag begint de voorstelling om 20.15 uur en zondag om 14.30 uur. Kaarten zijn
10,- euro en te bestellen via
info@toneelgroepperspektief.
nl of 06-57273878.

9

november
Zondag
Lilaluna
Verteltheater
speelt om 15.00 uur de vertelvoorstelling De ondeugende Zeemeermin in Theater Nieuw Vredenhof, Oldenbarneveltlaan 17 in Haarlem.
Parel is een zeer ondeugende zeemeermin. Haar vader
Koning Koraal heeft genoeg
van haar flauwe grappen en
wil dat zij een slimme en dappere prins uitzoekt om mee te
trouwen.
V.a. 4 jr. Entree: 5 euro kaarten bestellen via info@lilaluna.
nl of 06-11215626.
Gevarieerd
programma
Symfonisch
Blaasorkest
Heemstede ‘Sax & Zo’ in
de Pinksterkerk, Camplaan 18
Heemstede. Aanvang: 15.00
uur. De Pinksterkerk opent
14.30 uur, toegang is 10 euro.
Jazz in Zandvoort, Theater
de Krocht, Grote Krocht 41 in
Zandvoort. Deze keer Greetje
Kauffeld. Aanvang: 14.30 uur.
Toegang: 15 euro.

14

november:
Vrijdag
Violiste Liza Ferschtman
speelt Bach solo. De Oude
Kerk, 14 november om 20:15
uur. Entree: 19,50 euro. Kaarten via www.podiaheemstede.
nl of aan de kassa van Theater de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede op werkdagen
tussen 9.00 en 12.00 uur of
voorafgaand aan de voorstelling.

Doe volgenDe week mee
aan De prijsvraag en win

Victoria Moritz t.w.v. e1999,Sportieve e-bike met 360Wh accukracht, 24 versnellingen,
hydraulische remmen en een bereik tot maximaal 100 km.
Supercompleet en klaar voor het echte
werk.................

Kijk in de bijlage van deze week of op www.lijfengezondheid.nl

Nieuws
Heemstede

informatie van de gemeente Heemstede, 5 november 2014

Intocht Sinterklaas zaterdag 15 november
Op zaterdag 15 november brengt Sinterklaas
weer een bezoek aan Heemstede. Samen
met de Pieten komt hij omstreeks 12.00 uur
met de boot aan in de haven van Heemstede.
Burgemeester Marianne Heeremans zal
Sinterklaas hier welkom heten.

In deze uitgave:
- Workshop: In gesprek
met je kind
- Omgevingsvergunningen
- Vergaderingen commissies

19 November
feest voor vrijwilligers!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Welkomstdans

Een half uurtje voordat de Sint aankomt in de haven
kunnen de kinderen alvast samen de welkomstdans
oefenen.

Na ontvangst in de haven vervolgen Sinterklaas
en de pieten hun rondrit door het centrum van
Heemstede naar het pakhuis van Sinterklaas op de
Binnenweg 97-101. Onderweg zal de Sint op een
aantal plekken stoppen voor een ontmoeting met
de kinderen.

Pakhuis van Sinterklaas

Ook kunnen kinderen dit jaar weer knutselen in het
pakhuis van Sinterklaas. Kijk voor meer informatie en
openingstijden op www.wch.nl.

Foto: Hermi Hagendijk-Burlage
‘Kinderen wachten gespannen op komst Sinterklaas’

Raad bespreekt begroting
gemeente op 6 en 7 november
Op donderdagavond 6 november om 20.00 uur
en vrijdagmiddag 7 november om 13.00 uur
behandelt de gemeenteraad de gemeentelijke
begroting voor 2015. U bent van harte welkom
deze vergadering in de Burgerzaal van het

raadhuis (Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te
wonen. De complete begroting met bijlagen
vindt u op www.heemstede.nl/begroting2015.
De agenda vindt u bij Politiek en organisatie ->
vergaderstukken en besluiten.

Contracten met aanbieders jeugdhulp
ondertekend
Op 31 oktober werden in het gemeentehuis
van Heemskerk bijna 350 contracten
ondertekend. Gemeenten in de regio’s IJmond,
Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer
en zo’n 40 aanbieders van jeugdhulp
legden daarmee de afspraken vast over
maatwerkvoorzieningen in het kader van
de nieuwe Jeugdwet. Eerder werden in
september in Heemstede de contracten in het
kader van de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) 2015 ondertekend.
Op 1 januari 2015 verandert het zorgsysteem
in Nederland ingrijpend. Veel taken die nu

nog onder het rijk of de provincie vallen, gaan
naar de gemeente. Dit is geregeld in de Wmo
2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. De
gemeente Heemstede is al lange tijd bezig met de
voorbereiding op de nieuwe werkzaamheden. Het
afsluiten van contracten met partners waarmee
wordt samengewerkt maakt daar deel van uit. Om
inwoners te informeren over de veranderingen
lanceerden de gemeenten Heemstede,
Bloemendaal en Haarlemmerliede en Spaarnwoude
in juni de website www.samenzorgen.net.
Inmiddels is er ook de landelijke website
www.hoeverandertmijnzorg.nl waarop u
veel informatie vindt.

Effectiever communiceren

Workshop ‘In gesprek met je kind’
Op 18 november organiseert het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG) Heemstede en Brijder
Jeugd Preventie de workshop ‘In gesprek met
je kind’. Ouders met kinderen in de leeftijd
van 12 tot 23 jaar kunnen zich hiervoor
aanmelden. De workshop is van 19.30 (inloop
vanaf 19.10 uur) tot 21.45 uur in het CJG
Heemstede, Lieven de Keylaan 7 in Heemstede.
Alle kleine kinderen worden groot en krijgen naar
mate ze ouder worden steeds meer hun eigen
leefwereld en eigen ‘speelveld’. Dit wordt door de

ouders soms ervaren als tegendraads gedrag. Het
praten met jongeren en jong volwassenen vraagt
een andere aanpak van ouders. Jongeren reageren
op het gedrag van hun ouders. Als ouders zich
anders opstellen, krijgen zij ook een andere reactie
van hun kind.

Meer info en aanmelden

Kijk voor meer informatie over deze workshop op
www.cjgheemstede.nl. Direct aanmelden? Stuur
een e-mail aan nbrakelmariee@heemstede.nl. Er zijn
geen kosten verbonden aan deze workshop.

Bent u vrijwilliger in Heemstede?
Kom naar het feest in het Raadhuis!
De gemeente Heemstede geeft elk jaar een feest
voor alle Heemsteedse vrijwilligers als blijk van
waardering voor hun enthousiasme en inzet! Het
vrijwilligersfeest vindt dit jaar plaats op woensdag
19 november 2014 van 17.00 tot 19.30 uur in
de Burgerzaal van het Raadhuis in Heemstede.
Tijdens het feest wordt ook de winnaar van de
Heemsteedse Vrijwilligersprijs 2014 bekend

gemaakt. Het thema dit jaar is ‘Samenwerking’.
Alle vrijwilligers, verenigingen en organisaties
die met vrijwilligers werken, zijn hierbij van harte
uitgenodigd aanwezig te zijn bij deze feestelijke
bijeenkomst. Er is volop gelegenheid voor leuke
ontmoetingen, muziek en lekkere hapjes en
drankjes! Aanmelden is niet nodig: U bent van harte
welkom!

Wanneer: Woensdag 19 november 2014
van 17.00-19.30
(prijsuitreiking 18.00 uur)
Waar:

Burgerzaal,
Raadhuis Heemstede

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven is op een efficiënte en praktische
manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. De dienstverlening aan
nabestaanden is verbeterd doordat de informatie
te verkrijgen is via één loket. Als extra service is
een overzichtelijke brochure uitgebracht over
de algemene begraafplaats. De brochure is
gratis te verkrijgen bij het Serviceloket op de

begraafplaats, bij het Raadhuis (Raadhuisplein 1)
en te downloaden vanaf www.heemstede.nl.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen van
09.00 uur tot 16.00 uur, tel: (023) 5280376
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023)
5479858. E-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 47 het kappen van 1 boom
wabonummer 16337,
ontvangen 20 oktober 2014.
- Rijnlaan 129-163 het renoveren van de voorgevel
van het flatgebouw wabonummer 16275,
ontvangen 17 oktober 2014.
- Leidsevaartweg 65 het plaatsen van
zonnepanelen wabonummer 16276,
ontvangen 19 oktober 2014.
- Binnenweg 89 het plaatsen van reclame
wabonummer 16420,
ontvangen 20 oktober 2014.
- Pieter Aertszlaan 11 het kappen van 2 bomen
wabonummer 16421,
ontvangen 22 oktober 2014.
- Binnenweg 155B het plaatsen van lichtreclame
wabonummer 16425,
ontvangen 22 oktober 2014.
- Hugo de Vriesplein 4 het kappen van 2 bomen
en toppen 1 boom wabonummer 16426,

ontvangen 22 oktober 2014.
- Sportparklaan 2 het plaatsen van een
erfafscheiding wabonummer 16452,
ontvangen 23 oktober 2014.
- Voorweg 21 het vergroten van een dakkapel
op het voorgeveldakvlak wabonummer 16458,
ontvangen 23 oktober 2014.
- Johan Wagenaarlaan 20 het doorbreken van een
muur op de begane grond wabonummer 16459,
ontvangen 23 oktober 2014.
- Adriaan Pauwlaan 19 het vergroten van de Bosch
& Hovenschool en het kappen van 4 bomen
wabonummer 16480,
ontvangen 23 oktober 2014.
- Zandvoortselaan 179 het plaatsen van
een luchtbehandeling installatie en airco
wabonummer 12708,
ontvangen 20 oktober 2014.
- Glipper Dreef 199 het kappen van 6 bomen
wabonummer 16422,
ontvangen 22 oktober 2014.

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Frans Lisztlaan 42 het uitbreiden van een
woonhuis wabonummer 16118,
verzonden 31 oktober 2014.
- Adriaan Pauwlaan 18 het doorbreken en kappen
van 1 hulst en 1 denneboom wabonummer
15204, verzonden 31 oktober 2014.
- Bachlaan 27 het uitbreiden van een woonhuis
wabonummer 14798,
verzonden 31 oktober 2014.
Voornemen verlenen omgevingsvergunning
voor brandveilig gebruik
(uitgebreide procedure)
- Burgemeester van Lennepweg 35 brandveilig
gebruik voor Zorg, PG afdeling, zorginstelling
Nieuw Overbos wabonummer 14057, ontvangen
18 juli 2014. U kunt zienswijzen indienen tot en
met 6 weken na publicatie.
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Vergaderingen commissies
De raadscommissies Samenleving, Middelen
en Ruimte houden een openbare vergadering
op dinsdag 11, woensdag 12 en donderdag 13
november 2014 om 20.00 uur in de Burgerzaal van
het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.
Commissie Samenleving
dinsdag 11 november
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissievergadering 11
november 2014
- Spreekrecht burgers
- Rekenkameronderzoek Sport gemeente
Heemstede
- Terugkoppeling uit het dagelijks bestuur en
algemeen bestuur Paswerk
- Terugkoppeling stand van zaken decentralisaties
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Commissie Middelen
woensdag 12 november 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Middelen 12
november 2014
- Spreekrecht burgers
- Afsluiten elektronische weg voor het indienen
van Wob-verzoeken (A-stuk)
- Lokale prioriteiten politie basisteam
Kennemerkust 2015 (B-stuk)
- Concept Integraal Meerjarenbeleidsplan
Veiligheid 2015-2018 (B-stuk)
- Actiepuntenlijst

- Wat verder ter tafel komt
Vergadering commissie Ruimte
donderdag 13 november 2014
Op de agenda:
- Vaststellen agenda commissie Ruimte 13
november 2014
- Spreekrecht burgers
- Presentatie advies begeleidingsgroep
Manpadslaangebied
- Toelichting van VOF Aan het Spaarne betreffende
deelplan Watermuziek
- Gedeeltelijke herziening bestemmingsplan
Woonwijken Noordoost: Watermuziek (B-stuk)
- Ir. Lelylaan 6 (oude slot), gebruik maken van
omgevingsvergunning voor berging en kappen
bomen (B-stuk)
- Kruispuntdrempel H.W. Mesdaglaan Eerelmanstraat (B-stuk)
- Ontwerpbestemmingsplan Havendreef (B-stuk)
- Ontwikkelingsmogelijkheden buitenplaats
Mariënheuvel, Glipper Dreef 199 (C-stuk o.v.v.
HBB)
- Deelname Energie in beeld (o.v.v. VVD)
- Actiepuntenlijst
- Wat verder ter tafel komt
Besloten vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een besloten
vergadering op donderdag 13 november 2014
aansluitend aan de openbare vergadering van
de commissie Ruimte, in de Burgerzaal van het
Raadhuis aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Op de agenda:
- Vaststellen agenda besloten vergadering

commissie Ruimte
- Vaststellen besluitenlijst besloten vergadering
commissie Ruimte 23 oktober 2014
- Wat verder ter tafel komt
Meer weten?
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) 5485646, of
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een
vergadering op donderdag 13 november 2014 in
het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1.
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een
urgentieverklaring (niet openbaar)
20.30 uur bezwaar tegen een besluit op grond van
de Wob (openbaar)
21.00 uur bezwaar tegen verlagen van een
uitkering op grond van de Wet werk en
bijstand (niet openbaar)
Bovenstaande betreft een voorlopige agenda. De
definitieve agenda zal op dinsdag voorafgaand
aan de datum van de hoorzitting via de website
www.heemstede.nl (vergaderstukken & besluiten)
beschikbaar zijn. Neem voor meer informatie
contact op met de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, telefoonnummer 023-5485607.

Raadsbesluiten 30 oktober 2014
De raad heeft de volgende besluiten vastgesteld.
- Benoeming secretaris / plv voorzitter
Rekenkamercommissie Heemstede
18 stemmen voor en 3 stemmen tegen

- Najaarsnota 2014
- Begroting 2015 Werkvoorzieningsschap
Zuid-Kennemerland
- Preventie - en Handhavingsplan
Drank en Horeca
- Herijking en harmonisatie
kwijtscheldingsbeleid gemeentelijke
belastingen Heemstede 2015

indieners: D66, PvdA, GL
Motie verworpen met 9 stemmen voor
en 12 stemmen tegen
- Motie ‘Stimuleren van innovatie’
indieners: PvdA, GL, D66, CDA
Motie aangenomen met 12 stemmen voor
en 9 stemmen tegen.
- Motie ‘Regionale Ombudsfunctie, in het
bijzonder in het Sociaal Domein’
indieners: GL, PvdA, D66, HBB
Motie aangenomen met 18 stemmen voor
en 3 stemmen tegen.

De overige agendapunten zijn unaniem vastgesteld:
- Beleidsplan Sociaal Domein 2015 t/m 2018
- Verordening jeugdhulp Heemstede 2015
- Verordening maatschappelijke ondersteuning
Heemstede 2015
- Verordeningen Participatiewet gemeente
Heemstede
- Samenwerking ICT infrastructuur
Bloemendaal-Heemstede
- Aanpassen verordening ambtelijke bijstand en
fractieondersteuning tbv fractie-assistenten
- Wet Markt en Overheid

De raad heeft besloten over 4 moties bij het
Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018
- Motie ‘Mantelzorgers verdienen meer aandacht’
indieners: D66, PvdA, GL, CDA
Motie aangenomen met 12 stemmen voor
en 8 stemmen tegen
- Motie ‘Vrijwilligers verdienen meer dan
vrijblijvendheid’

Nieuwe
regelgeving

Uitschrijving basisregistratie personen
(BRP)

Beleidsregels Eenmalige
koopkrachttegemoetkoming Heemstede 2014
Op 28 oktober 2014 heeft het
college de Beleidsregels Eenmalige
koopkrachttegemoetkoming Heemstede 2014
vastgesteld. Lees de volledige bekendmaking
in het digitale Gemeenteblad via www.zoek.
officielebekendmakingen.nl.

Het college van burgemeester en wethouders heeft
besloten de volgende persoon per 9 september
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- M. El Razouki, geboren 14-06-1988,
adres Korhoenlaan 63
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden

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

binnen zes weken na de dag van de bekendmaking
hiervan bezwaar maken door het indienen van een
bezwaarschrift bij het college van burgemeester
en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100
AJ Heemstede). Ook kunnen belanghebbenden
bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening
aanvragen bij de Rechtbank te Haarlem (Postbus
1621, 2003 BR Haarlem).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

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

in

KUNST HEEMSTEDE
Deel 1: Poort
Valkenburgerplein

In de afgelopen weken heb ik alle openbare ‘Kunstwerken’ in
Heemstede gefotografeerd. Dit
heb ik gedaan aan de hand van
een lijst die ik eerder van de gemeente Heemstede (de heer Siegerest) heb gekregen. Het leek
mij een leuk onderwerp om een
fotoboek van te maken en daarnaast is het een serie in de Heemsteder geworden, waarvan hier de
eerste aflevering.
Ik wil proberen iedere week een
kunstwerk te laten zien, in zijn geheel of en detail, met een korte
beschrijving daarbij. Omdat een
aantal kunstwerken mij wat minder aanspreekt, wil ik die met andere foto’s samenvoegen tot een
soort van collage. Volgens de lijst
zijn er 33 kunstwerken in Heemstede, waarvan het werk aan de
Van den Eijndekade op dit moment niet buiten geplaatst is en

Het afgebeelde portret is: Anne Codde van Maarten van Heemskerk.
Geschilderd door Inge Heis.

ik die dus niet heb meegenomen.
Voor, denk ik, vrijwel alle Heemstedenaren een bekend beeld om
mee te beginnen: De Valkenburgerpoort die midden op de rotonde op het Valkenburgerplein

Kaarten ‘Wensbal’ bij
kinderboerderij ‘t Molentje
Heemstede – Stichting Vrienden Kinderboerderij Heemstede
organiseert vrijdag 19 december een Wensbal. Het feest staat
gepland van 17.00 tot 19.30 uur en vindt plaats op het terrein
van kinderboerderij ’t Molentje in het wandelbos Groenendaal
in Heemstede.
Voor de donkere kerstdagen is
dit een avond vol licht en spel,
speciaal gericht op kinderen van
3 tot 10 jaar. De kinderboerderij
is sfeervol verlicht en op het terrein staat een grote kerstboom,
de wensboom. In de twee weken voorafgaand aan het Wensbal mogen kinderen hun wensen op een kaartje aangeven.
De speciale wenskaartjes zijn
te verkrijgen bij het kantoor van
de kinderboerderij. Alle ingevulde kaartjes worden rond 19 december in de kerstboom gehangen. Aan de Wensfee wordt

gevraagd om te kijken welke wensen in vervulling kunnen
gaan.
Vanaf vrijdag 7 november kunt u
toegangskaarten kopen voor het
Wensbal en die zijn te koop bij
de kinderboerderij. De kaarten
kosten 2,50 euro per kind in de
leeftijd van 3 tot en met 10 jaar.
Voor jongere en oudere kinderen
en volwassenen is de toegang
gratis. Vanwege de verwachten drukte worden de kaarten
met toegangstijden verkocht. De
toegangstijden zijn 17.00, 17.30,
18.00 en 18.30 uur.

staat. Gemaakt door de Heemsteedse kunstenares Karola Veldkamp en geleverd in 1992. De
poort is uitgevoerd in beton, marmer, geglazuurde dakpannen en,
uiteraard, water.
Remco van den Berg

Japanse
verstel- en
stiktechniek
Heemstede - Bij het Creatief
Centrum Bennebroek (in de
Oude Meelfabriek) start op 12
november de cursus ‘Japanse Verstel-en Stiktechniek’. In
vier lessen krijgen de Japanse
patchworktechniek Boro en de
bijbehorende stiktechniek Sashiko een creatieve en eigentijdse toepassing. Denk aan indigoblauwe stoffen zoals jeans
en contrasterend stikwerk in
prachtige patronen. Voor alle
info en inschrijven kunt u terecht bij Nel Meijboom via nelmeijboom@gmail.com of 023
5848079. Locatie: Glipperweg
94 in Heemstede.
www.creatiefcentrum.nl.

Portretten uit de
Renaissance
Heemstede - De Portretgroep bij Casca o.l.v. Marianne Vrijdaghs,
exposeert van 10 november t/m 3 december in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 te Heemstede. Het geëxposeerde werk toont het resultaat van hun opdracht van het vorige seizoen. Die was ‘Schilder
twee portretten n.a.v. een portret uit de Italiaanse of Vlaamse Renaissance’.
Indien het portret van voren is (enface) vertaal het dan zelf naar opzij
(en profile) en schilder zo 2 paneeltjes van gelijke grootte.
Sommigen gebruikte een combinatie van verschillende elemementen van bekende schilderijen. Anderen vervingen het gezicht, met dat van een familielid. De uitwerking is vaak zeer gedetailleerd en verfijnd. Een expositie die u niet mag missen!

Martha Roskamp-Mooij schilderde dit portret. De jurk is uit een
portret van Holbein, de tulband komt uit een portret van van Eijk.
Zij gebruikte het gezicht van haar dochter. Zo ontstond een heel
eigen schilderij dat prachtig gedetailleerd is uitgewerkt. Het portret
van de 2e dochter van Martha Roskam’s is op deze afbeelding nog in
wording.

