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Bronzen erepenning voor Ad Reuijl
Heemstede - Op zondag 
10 januari 2016 heeft bur-
gemeester Marianne Hee-
remans in de Petrakerk in 
Heemstede de gemeentelij-
ke erepenning in brons uit-
gereikt aan de heer Ad Reuijl. 
De heer Reuijl kreeg de ere-
penning voor zijn jarenlan-
ge inzet als organist bij de 
Nederlands Gereformeerde 
Kerk Heemstede. 

Ad Reuijl begon op 19-jari-
ge leeftijd met het begelei-
den van een kerkelijke ge-
meente in Zandvoort. In 
1986 sloot hij zich aan bij de 
Nederlands Gereformeerde 
Kerk in Heemstede.

Vanaf die tijd  begeleidt hij op 
vrijwillige basis vrijwel elke 
zondag de gemeente in haar 
samenzang. Deze maand is 

hij al 40 jaar organist, waar-
van 30 jaar in Heemstede.

De gemeentelijke erepen-
ning in brons is een blijk van 
waardering van het gemeen-
tebestuur voor de inzet en 
betrokkenheid van de heer 
Reuijl als organist, waardoor 
hij al jarenlang de dienst in 
de Petrakerk - mede - moge-
lijk maakt.

Groepje haalt recordaantal kerstbomen op

‘Volgend jaar op naar de 250!’
Heemstede - Twee weken 
werk gaat in vlammen op. Het 
klinkt dramatisch maar dat 
valt alles mee. Brett, Jesper, 
Reinier, Amber, Lois, Glenn 
en Floris hebben de korte 
vakantietijd tussen Kerst en 
Oud en Nieuw besteed aan 
het ophalen van kerstbomen. 
De bomen gingen naar de 
Vrijheidsdreef waar 6 janu-
ari de vlam in de reusachti-
ge stapel ging. Hun inspan-

ningen leverden maar liefst 
200 bomen op. In de middag 
van 6 januari stond de teller 
nog op 197 maar de kinderen 
wisten heel zeker dat ze de 
laatste bomen nog wel kon-
den vinden om zo de 200 te 
halen. Het zou wel eens een 
record kunnen zijn in Heem-
stede. De ouders waren niet 
bij machte de grote stapel 
zelf naar de Vrijheidsdreef 
te vervoeren. De Meerlan-

den schoot te hulp en haalde 
aan het einde van de middag 
de bomen met een vrachtwa-
gen op. Het (speel)pleintje bij 
de Laan van Insulinde diende 
twee weken lang als opslag-
plaats voor de ingezamelde 
bomen. Wel een beetje triest 
om de bomen zo te zien lig-
gen, waar zij eerder nog ston-
den te pronken in woonka-
mers. De kinderen maalden 
er niet om. Zij ontvingen 0,20 
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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rundvlees, uien 
en kruiden

eurocent per boom. Ook kre-
gen zij één lot per ingelever-
de boom. Na het trekken van 
de lootjes door wethouder 
Ates kon een van de kinde-
ren een leuk cadeau meene-
men. Om 19.00 uur werd het 
grootste jaarlijkse vreugde-
vuur van Heemstede dan ein-
delijk ontstoken. De brand-
weer stond paraat om de 
stapel onder toezicht te la-
ten uitbranden. Na een klein 
uurtje was er van het ver-
zamelwerk van de kinderen 
niet meer over dan een berg 
as. Ook in 2015 verzamelden 
zij bomen maar dit jaar wa-
ren het er veel meer. Ralf en 

Spike ontbreken helaas op 
de foto maar hun enthousi-
asme was er niet minder om. 
Volgend jaar op naar de 250 
bomen vertrouwden ze uw 
verslaggever toe.
Eric van Westerloo
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van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 17 januari, mw. M. 
de Vries (Haarlem), JOOST- 
viering. Kom in de kring en 
Jeugdviering. 

www.pkntrefpunt.nl 

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 17 januari, 10.00 
uur.
Voorganger proponent 
Wilma van Rijn uit Katwijk

www.adventskerk.com

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 17 januari 
Oude Kerk: om 10.00 uur, 
ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche  voor kinderen tot 4 
jaar. Kinderkring voor kin-
deren van 4 tot 12 jaar.

www.pknheemstede.nl

Jan van Goyenstraat 10 heeft 
een aardige gedaantewis-
seling ondergaan sinds de 
bouw in de jaren 30.
In de krant van 10 januari 
1930 stond: ‘Heerenhuis Jan 
van Goyenstraat te koop –
fl . 12.000,= - fl . 18.000,=’. Op 
1 december 1932 werd het fi -
liaal H. Reijngoud geopend, 
onder andere gespecialiseerd 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (6)

in dameshandwerkmateriaal. 
Deze zaak heeft er niet lang 
gezeten. Vervolgens kwam 
er een dependance van G. J. 
Jautze (Den Haag) met onder 
meer Plissee-Mode tot onge-
veer mei 1936, want toen ver-
huisden ze naar de overkant 
op nummer 13. Mevrouw L. 
v.d. Hoorn, geboren en meer 
dan 60 jaar gewoond heb-

bende in de Jan van Goyen-
straat 10, vertelt dat haar va-
der P.W. Lammerse in de ja-
ren midden 30 het pand heeft 
gehuurd en er een groente-
zaak is begonnen: ‘Groenten- 
en Fruithuis P.W. Lammerse’. 
Uit die periode is ook de 
toenfoto. Op 8 mei 1936 werd 
de zaak aangesloten op de 
‘Rijkstelefoon’ met nummer 
16396. Regelmatig komen 
we daarna advertenties te-
gen, waarin gezocht wordt 
naar een ‘Flinke loopjongen’ 
voor een loon van fl . 4,50. In 
1948 werd de winkelpui aan-
gepast met bijvoorbeeld half-
mat crème tegels en Havana 
bruin schilderwerk, volgens 
de bouwtekening. Inmid-
dels mevrouw L. v.d. Hoorn-
Lammerse nam in 1953 met 
haar man de groentezaak van 
haar vader over en dat heb-
ben ze maar liefst 40 jaar 
volgehouden, totdat in 1993 
Rob en Annemieke Lucas de 
zaak hebben overgenomen 
en verder gingen onder de 
naam Lucas Primeurs. Nu al-
weer 22 jaar.
De nu-foto van Harry Ophei-
kens is van december 2015 
en laat een geheel ande-
re winkelentree zien dan de 
toenfoto.

Mocht u verhalen of infor-
matie over de Jan van Goy-
enstraat 10 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 17 januari, 10.00 
uur ontmoetingsdienst, 
Mevr. C. Hofstee. Thema: 
Abraham leert loslaten

www.rafael-nehemia.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 17 januari, 10.00 
uur
D.s. S.J. Verwijs uit de Bilt

www.hervormdpknbennebroek.nl

Wintermenu 
Eethuis de 

Luifel
Heemstede - Op maan-
dag 18 januari kunt u bij 
WIJ Heemstede genieten 
van een overheerlijk win-
termenu met onder meer 
quiche Lorraine en var-
kenshaas met padden-
stoelensaus.
Gasten gaan aan tafel 
tussen 17.15 en 18.00 uur. 
De tafel staat gedekt voor 
het aantal personen voor 
wie u reserveert. Aan-
schuiven aan de stamta-
fel, voor mensen die al-
leen komen maar graag 
samen willen eten, kan 
om 17.45 uur. 

Het themadiner kost 9,95. 
Reserveren tot uiterlijk 
10.00 uur op de dag zelf: 
belt u hiervoor  023 – 548 
38 28 kies 1.
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Nieuw bruidshuis: Maison la Mariée
Heemstede - De mooiste 
dingen ontstaan als je je ge-
voel durft te volgen en dat 
heeft Jolanda Reitsma Pieter-
sen gedaan door het realise-
ren van ‘Maison la Mariée’. 
Nadat zij zelf het geluk, de 
liefde en de voorbereidin-
gen van haar eigen huwelijk 
heeft ervaren, kreeg Jolan-
da nog meer de interesse om 
hier iets mee te gaan doen. 
En in haar zoektocht naar de 
perfecte jurk kwam ze tot de 
conclusie dat het anders kan. 
Met haar ouders, werkzaam 
in de confectie, was de optel-
som snel gemaakt: een eigen 
bruidshuis.

Persoonlijke aandacht en 
voldoende tijd voor de aan-

staande bruid staan bij eige-
naresse Jolanda Reitsma Pie-
tersen hoog in het vaandel.
“Het zijn vaak kleine geluks-
momenten, maar een bijdra-
ge kunnen leveren aan de 
belangrijkste momenten in 
het leven waaronder een hu-
welijk vind ik heel bijzonder 
en mooi.’’ 

In de collectie heeft Mai-
son la Mariée betaalbare jur-
ken die zich kenmerken door 
een klassieke elegantie. De 
trouwjurken worden exclu-
sief vervaardigd en door er-
varen coupeuses op maat 
gemaakt. Het interieur van 
de zaak is industrieel, warm 
en huiselijk. De jurken wor-
den op minimalistische wij-

ze op ijzeren frames gepre-
senteerd.
Net zo belangrijk als de 
bruidsjapon is de lingerie. 
“Het model van de bruidsja-
pon vormt het uitgangspunt 
voor de bruidslingerie. Het is 
een essentieel onderdeel van 
de gehele uitstraling. Bruids-
lingerie die niet mooi bij de 
japon past, valt helaas op en 
dat is zonde’’, aldus Jolanda. 
Naast bruidsjaponnen en lin-
gerie, is er ook voldoende 
aandacht voor diverse voor-
bereidingen en tips voor de 
huwelijksdag. 

Een afspraak maken bij Mai-
son la Mariée kan per dag-
deel: ochtend, middag of 
avond. Parkeren doe je voor 
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Kabaaltjes in 2016
Heemstede – Kabaaltjes, de kleine gratis advertenties, 
blijven een succes. Wie iets te koop heeft of juist op zoek 
is naar een artikel, plaatst een kabaal. De naam is, u raadt 
het al, afgeleid van ‘kabaal maken’. De kleine advertenties 
worden heel goed gelezen.

Voorwaarden zijn er wel; ze staan op de Kabaal-bon 
die u regelmatig in de krant vindt en op onze website: 
www.heemsteder.nl

Op de site kunt u trouwens ook uw kabaal opgeven. Dat 
kan op meer manieren: per post naar het kantoor van de 
Heemsteder aan de Camplaan 35, 2103 GV Heemstede 
of lever uw advertentie hier in. Dat hoeft niet tijdens kan-
tooruren; deponeer uw kabaal gewoon in de bus.

Het inleverpunt bij Primera de Pijp aan de Raadhuisstraat 
is per heden opgeheven. 

Kitty en Yvonne (foto: Geek Zwetsloot).

Proeverij van Klinken en Kleuren
Heemstede - Zaterdag 23 
januari geven Kitty van Pel en 
Yvonne Weijers workshops 
‘Intuïtief Kleuren’ en ‘Stem-
bevrijding’ in de Princehof in 
Heemstede.
Toen deze twee docenten el-
kaar ontmoetten was er met-
een een klik. Ze herkenden 
bij elkaar het enthousiasme 
om mensen iets van zichzelf 
te laten ontdekken. 
Bij Yvonne draait het om 
klank en stem. En bij Kitty 
gaat het over kleur en vorm.
Dat gaat goed samen vinden 
zij. 

Yvonne: Klinken
De1-uurs workshop tijdens 
deze proeverij is een korte 
kennismaking met stembe-
vrijding. Dus ben je nieuws-
gierig naar wat stembevrij-
ding is, dan is hier je kans.
Klank maken met jouw na-

tuurlijke stem. Moeiteloos 
en zonder presteren. Zon-
der goed of fout. Voor ieder-
een die vrij wil zingen, zon-
der schroom. Niemand heeft 

wat doen kleuren met je, 
waar staan ze voor? Daar 
gaat deze workshop over. En 
over contrast, doezelen, ade-
mend kleuren, hoe je kleuren 
kunt mengen.
En wat voor soort potlood 
doet wat?
In de 1-uurs workshop kun je 
er aan proeven. Smaakt het 
naar meer? 
Dan is er een workshop op 23 
april van 9.30 tot 12.00 uur. 
Als u zich op of voor 23 ja-
nuari aanmeldt voor de april-
workshop, krijgt u 10% kor-
ting op de prijs van 30,- euro.
Kitty van Pel is tekenthera-
peut en geeft mandala te-
kenlessen in haar eigen te-
kenpraktijk en bij culturele 
centra in de regio.

Wanneer en waar? 
Zaterdag 23 januari van 
10.00–12.30 uur.
Beide workshops worden 2x 
gegeven: 
van 10.00-11.00 uur en van 
11.30-12.30 uur.
De kosten zijn 29,95 euro, 
voor de 2 workshops samen.
Het is in de Princehof, Glip-
perweg 57, Heemstede. 

Aanmelden voor proeverij 
Email je naam, je telefoon-
nummer naar info@kittyvan-
pel.nl of naar yvonne@yvon-
neweijers.nl.
Maak 29,95 euro over naar 
Y. Weijers Muziek
NL53RABO 0389 4225 76. 
Je bent ingeschreven als je 
betaald hebt.

Meer informatie: 
www.yvonnewqeijers.nl,
06 5241 8155
yvonne@yvonneweijers.nl

www.kittyvanpel.nl 
06-50534225
info@kittyvanpel.nl.

jouw stem, jouw geluid. Laat 
maar klinken! (On)ervaren? 
iedereen kan meedoen.
We maken klanken, doen 
adem- en meditatieve oefe-
ningen en we zingen. 
Cursisten zeggen: “Ik ben 
gaan durven”. “Mijn stem 
werd meer ontspannen en 
lager”. “Ik voel me vrijer, ope-
ner.” Heb je de smaak te pak-
ken? 
Vanaf 1 februari starten 2 
cursussen op maandagavond 
en dinsdagmiddag, 
10x, om de week. De deelna-
mekosten zijn 195,- euro. 
Yvonne Weijers is Latin & 
Jazz zangeres. En ze werkt 
als zangcoach en stembevrij-
der, zowel privé als in groeps-
verband.

Kitty: Kleuren 
Mensen beleven veel ple-
zier aan het kleuren. Kleuren 
doe je meestal intuïtief waar-
door het resultaat tegelijker-
tijd jouw verhaal vertelt. 
Want welke kleuren kies je, 

de deur. Kijk voor meer infor-
matie of voor het maken van 
een afspraak op:
www.maisonlamariee.nl.

Maison la Mariée Bruids- 
mode & Accessoires vindt 
u aan de Herenweg 57 in 
Heemstede. 

“Goede 
gezondheid is 
geluk hebben”
Heemstede – Na 20 jaar 
bij Zorgbalans Thuiszorg te 
hebben gewerkt, stopt me-
vrouw Anne-Marie de Haan 
(74!). Dat doet de Heem-
steedse met gemengde ge-
voelens. Zij werkte al een 
tijd bij Buurtteam Wester-
duin in Heemstede. Kan ik 
wel stoppen? Dacht ze. Ze 
heeft altijd gewerkt, eerst 
in haar eigen bedrijf en 
daarna in de thuiszorg. Ze 
werkte altijd teveel uren en 
haar pauze hield ze voor of 
na het werk. Ziek of moe 
was mevrouw De Haan niet 
gauw. Die goede gezond-
heid vindt ze ‘geluk heb-
ben’. In het blad van Zorg-
balans ‘InZ Magazine voor 
medewerkers en vrijwilli-
gers van Zorgbalans’ dankt 
ze haar team. “Als ik ze no-
dig had, waren zij er altijd. 
Ze leefden met me mee in 
moeilijke tijden en die zijn 
er zeker geweest. Een an-
dere grote steun is mijn 
man geweest. Hij maakte 
het mogelijk om te blijven 
werken. Om 6 uur opstaan 
of om 23.30 uur thuisko-
men, hij is er. Je doet het 
voor en met elkaar. Wat is 
geluk? Dit is geluk”, aldus 
mevrouw De Haan.
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Het team van Emki met rechts 
vooraan Kim van der Plas.

Heemstede - Een bezige bij, 
dat is Kim van der Plas. Niet 
alleen runt ze al tien jaar haar 
eigen nagelstudio in Haar-
lem; ze spijkert zich conti-
nue bij via opleidingen en 
haar kennis vertaalt ze ook 
weer naar haar medewer-
kers. Ze organiseert work-
shops en leuke acties en 
opent binnenkort een ‘nagel-
nieuwe’ studio aan het Wil-
helminaplein. De kers op de 
taart voor ‘Emki’, zoals de na-
gelstudio heet. Het tot nog 
toe lege pand waar eens een 
slijterij was is geheel omge-
toverd tot frisse ruimte waar 
uiteraard goed licht is op de 
vingernagels. Op vrijdag 29 
januari vindt de ‘grand ope-
ning’ plaats en Kim is maar 
wat trots op haar nieuwe be-

drijfsruimte. Zeker ook leuk 
voor het Wilhelminaplein 
waar deze nieuwe bedrijvig-
heid van harte welkom is!
Tegenwoordig vormen na-
gels een echt accessoire van 
je outfit. Die je ook kunt aan-
passen: ‘classy’ nagels, exo-
tisch, kunstzinnig voor spe-
ciale gelegenheden of stijlvol 
en verzorgd voor dagelijks 
gebruik. De mogelijkheden 
zijn legio. Eén ding is zeker: 
mooi verzorgde zorgen voor 
een supervrouwelijke uitstra-
ling. Handig te weten is dat 
Emki bovendien specialistes 
in huis heeft die gezichtsbe-
handelingen doen. Ook man-
nen zijn van harte welkom 
voor verzorgde handen en 
nagels. Kinderen mee? Er is 
een speciaal hoekje voor hen. 

Benieuwd naar Kim, haar 
team en de mogelijkheden 
van Emki? Kom dan op 29 ja-
nuari naar de opening of kijk 
alvast op www.emki.nl.
Telefoon: 023-5407576.

Leuk te weten is dat de en-
thousiaste Kim diverse leuke, 
gezellige activiteiten in petto 
heeft. Kom bijvoorbeeld met 
je vriendin, zus, tante, moe-
der of oma en geniet samen 
van een ‘thee-uurtje’ waarin 
onder het theedrinken door 
je nagels worden voorzien 
van een mooie gel-lak. Ont-
spannend en voor een ‘gezel-
lig’ prijsje: 20,- voor jou én je 
introducé. 

Haarlemmerliede-Spaarnwoude 
straks fusiegemeente Heemstede?
Heemstede - De kleine ge-
meente Haarlemmerliede-
Spaarnwoude is volgens de 
huidige normen te klein om 
zelfstandig verder te gaan. 
De vraag is: welke gemeen-
te past het beste bij het dorp? 
Op ambtelijk niveau wordt al 
samengewerkt met Heem-
stede en Bloemendaal. Om 
in de toekomst alle gemeen-
telijke taken met kennis van 
zaken te kunnen uitvoeren, 
is het dorp met 5.600 inwo-
ners kwetsbaar. Het is niet de 
eerste keer dat deze kleine 
gemeente onderwerp is van 
discussie. In 1857 fuseerde 
eerst Haarlemmerliede met 
Spaarnwoude. 
De Houtrakpolder en 
Schalkwijk maakten in 1874 
deel uit van het dorp. De ex-
pansiedrift van Haarlem ken-
de geen grenzen. In 1927 an-
nexeerde Haarlem niet al-
leen een deel van Heemste-
de; ook Schoten, Spaarn-
dam, de Veer- en Zuidpol-

der als en de Waarderpolder 
plus Romolenpolder werden 
gevoegd bij het ‘territorium’ 
van Haarlem. Tot slot moest 
Zuid-Schalkwijk er aan gelo-
ven en kwam ook dit gebied 
in 1963 bij Haarlem. Amster-
dam deed ook een duit in 
het zakje door de Houtrak-
polder, onder andere Ruig-
oord, bij het havengebied te 
trekken. Haarlemmerliede–
Spaarnwoude zag het territo-
rium dus steeds kleiner wor-
den. Nu opheffing voor de 
deur staat, is het de vraag 
wie het dorp ‘overneemt’. 
Hebben de inwoners zelf nog 
iets te zeggen over hun toe-
komst? Duidelijk is dat zij niet 
bij Amsterdam willen horen. 
Zes gemeenten in de omge-
ving, waaronder Heemste-
de, is gevraagd hun visie bij 
een mogelijke fusie op papier 
te zetten. De banden tus-
sen Heemstede en Haarlem-
merliede-Spaarnwoude zijn 
goed. De vraag is of het ge-

ografisch ook logisch is om 
te fuseren. Andere gemeen-
ten in de regio sluiten qua 
grondgebied beter aan. In fe-
bruari wil Haarlemmerliede- 
Spaarnwoude de voorstellen 
op tafel hebben. In april vin-
den dan verdiepingsgesprek-
ken plaats en in juni zal men 
een voorkeur kenbaar ma-
ken. Of Heemstede kandi-
daat is bij de gesprekken in 
april, is nog maar de vraag. 
De gemeenteraad was tot 
op heden niet betrokken bij 
het proces. Alleen de fractie-
voorzitters zijn geïnformeerd. 
Is het zinvol om gesprekken 
aan te gaan als blijkt dat de 
raad niet staat te popelen om 
een fusie aan te gaan?  
Voor april zal er dus duide-
lijkheid moeten komen of de 
Heemsteedse raad een fusie 
überhaupt ziet zitten. 
Eric van Westerloo

Waar gehakt wordt… vallen spaanders
Een bekend gezegde dat 
nogal eens wordt geuit als 
iets misgaat is: Waar gehakt 
wordt, vallen spaanders. Ook 
bij een krant gaan dingen mis. 
Bijvoorbeeld een taalfout die 
over het hoofd wordt gezien 
of een naam die wegvalt on-
der een artikel. De naam van 
de fotograaf van dienst verge-
ten te vermelden, ook zoiets. 
We worden daar in de meeste 
gevallen over aangesproken 
door oplettende lezers. Te-
recht. Vooral namen en con-
tactgegevens moeten zorg-

vuldig zijn of tenminste wor-
den genoemd.
In de uitgave van vorige week 
waarin het jaaroverzicht 2015 
was opgenomen zijn ‘spaan-
ders gevallen’. Zo gaf de kop 
van januari aan dat HFC ta-
feltennis clubkampioenen 
had; dat moet zijn: HBC. De 
foto die in de kop van okto-
ber is geplaatst, van Bram 

Schwarz die wereldkampioen 
junioren acht roeien werd, is 
niet van Bart Jonker. De fo-
tograaf is Ferdinand Koene. 
Tot slot is helaas de naam van 
de correspondent die het jaar-
overzicht op zich nam, ver-
keerd gespeld: het is natuur-
lijk Bart Jonker, zonder ’s’ aan 
het einde. 
Redactie

Volop leuke en gezellige acties bij ‘Emki’
Opening nagelstudio aan Wilhelminaplein

Heemstede - Een schilderijtje in de natuur. Het gedroog-
de gras zo weerspiegeld in het water van de vijver met het 
blauw van de lucht dat een mooi kleurrijk contrast vormt. 
Decoratief. Een echt geluksmoment. 

Foto: Marenka van Groenhuijzen

Winter aan het N.K.J. van Waasplein

Winterfoto
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Grey Vibes in Theater de Luifel

Drama in de duinen

Grey Vibes is voortgekomen 
uit een experiment van het in-
middels ter ziele Theater De 
Engelenbak in Amsterdam. 
De aan het theater verbon-
den dramaturge Marianne 
Barendsen werd enkele jaren 
geleden gevraagd een street-
dance project voor zestigplus-
sers van de grond te tillen. De 
streetdance act bleek derma-
te succesvol, met optredens 
op festivals, dat het project 
een doorstart kreeg. Met sub-

Heemstede – De duinen vormen het decor van vele per-
soonlijke verhalen van toen en nu. Vrolijke verhalen, 
maar ook drama en romantiek. Als de duinen eens kon-
den  praten zou het ongetwijfeld interessant voer ople-
veren voor theater. Binnenkort is het zover. Op zondag-
middag 17 januari speelt de theatergroep Grey Vibes, 
met spelers tussen de 55 en 100 jaar oud, de muzikale 
voorstelling ‘D uinloaden’.                                                                                                         

sidie en de nodige vrijwilligers 
is Grey Vibes inmiddels uit-
gebreid tot verschillende the-
atervormen met afdelingen 
in Amsterdam en Den Haag. 
De verwachting is dat ande-
re steden wellicht zullen vol-
gen. Volgens Marianne Ba-
rendsen is er voldoende ani-
mo en enthousiasme onder 
actieve ouderen. “Veel men-
sen in de leeftijdsgroep van 
55+ zijn actief in kunst en cul-
tuur. Onder hen is een groep 

die vroeger zelf heeft gezon-
gen, op het toneel stond of 
heeft gedanst. In deze levens-
fase is er weer tijd om de ta-
lenten te ontplooien. Maar 
ook ouderen die voor het 
eerst iets met expressie willen 
doen, melden zich aan.” Met 
inzet van professionele regis-
seurs en docenten is een the-
aterwerkplaats ontstaan voor 
spel, zang, dans en schrijven 
en kan men meedoen aan 
workshops en theaterproduc-
ties. Barendsen: “Het is eigen-
lijk zo vanzelfsprekend dat el-
ke stad een theaterschool 
heeft voor de jeugd. Waar-
om dan niet voor iedereen 
die er op latere leeftijd weer 
tijd en zin in heeft. Jezelf uit-
dagen en kijken waar je cre-
atieve grenzen liggen bevor-
dert het welzijn van ouderen, 
dat is inmiddels wel bewezen.”                                                                                                                   
De muzikale voorstelling 
‘Duinloaden’ over uitblazen, 
uitrazen en jezelf uitlaten is 
een ode aan de duinen, ge-

inspireerd op Haagse verha-
len van toen en nu, en is op 
verschillende locaties in Den 
Haag en Scheveningen op-
gevoerd. Zondag 17 januari 
wordt het stuk als ode aan de 
Kennemerduinen gespeeld in 
Theater de Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede. De aanvang 

is 14.30 uur en de eindtijd is 
ca. 15.15 uur. De toegang 
bedraagt 7,50 euro. Reserve-
ren: denhaag@greyvibes.nl.                                                               
Informatie voor geïnteres-
seerden over de theaterwerk-
plaats voor 55 tot 100+ :
www.greyvibes.nl
Mirjam Goossens

Mozaïekschalen van Wisnu 
verkrijgbaar bij de Wereldwinkel
Heemstede - Wisnu is  al 
ruim 25 jaar gecertificeerd 
importeur van fairtrade ‘gift  
en living producten’ uit diver-
se delen van Indonesië. We-
reldwinkel Heemstede ver-
koopt al enige tijd aarde-
werk en de prachtige woon-
accessoires van gerold recy-
clingpapier, zoals de bekende 
spiegels van Wisnu.
De naam Wisnu komt in Indo-
nesië veel voor en betekend 
Vishnu,   een van de drie be-
langrijkste goden in het hin-
doeïsme. Vishnu is   de be-
heerder en beschermer van 
het heelal. Een mooie naam 
dus voor een organisatie die 
staat voor fairtrade handel en 
duurzaamheid. 
Wisnu hanteert de wereld-
wijd gehanteerde 10 fair 
trade principes. Deze werk-
wijze vergroot de kansen   
voor  producentengroepen  
in Indonesië om hun produc-
ten onder   eerlijke handels-
voorwaarden op de wester-
se markt te kunnen   afzetten. 
Ook is er aandacht voor het 
milieu. Zo wordt aardewerk 
tegenwoordig gebakken in 
door biogas gestookte ovens.
In   rechtstreekse samenwer-
king met haar leveranciers 
worden deels   authentieke, 
deels vernieuwende eigen-
tijdse producten ontwikkeld.   
Zo ook de mozaïekscha-
len. Wereldwinkel Heemste-
de verkoopt deze prachtige, 
op voedselveiligheid getes-
te en goedgekeurde, schalen. 
U kunt de schalen dus prima 
gebruiken als fruit- of gebak-
schaal. Heeft u belangstelling 
voor de mozaïekschalen komt 

u dan zeker tijdens de oprui-
ming van 13 tot eind januari 
kijken in de Wereldwinkel. U 
krijgt dan 35% korting op de 
aankoop van een mozaïek-
schaal.
In de opruimingsweken vindt 
u meer artikelen met korting 
tot wel 50 procent op de op-
ruimingstafel in de winkel. Op 
deze manier maakt de We-
reldwinkel weer geld vrij om 
nieuwe producten in te ko-
pen. 
Zoekt u een cadeau voor een 
jarige? Kom dan zeker even 
kijken in de Wereldwinkel. 
Ons assortiment breidt zich 
maandelijks uit. Dat betekent 
dat u steeds weer een origi-
neel fairtrade en duurzaam 
cadeau kunt vinden.
Opruiming in de Wereldwin-
kel vanaf 13 januari. De win-
kel is open op dinsdag t/m 
zaterdag. Raadhuisstraat 29 
Heemstede.
Wereldwinkelheemstede.nl.

Heemstede - Op dinsdag 
19 januari organiseren Alz-
heimer Nederland afd. Zuid-
Kennemerland en Home 
Instead Thuisservice Heem-
stede een mini-symposium 
in combinatie met een zorg-
markt bij WIJ Heemstede in 
De Luifel aan de Herenweg 
96. De ontvangst is om 13.30 
uur. 
Belanghebbenden en be-
langstellenden zijn van har-
te welkom. Het mini-sympo-
sium is gratis toegankelijk.
Diverse zorgaanbieders en 
organisaties presenteren 
zich. Nieuwe regelgeving 
gaat ervan uit dat mensen 

met dementie langer thuis 
moeten blijven wonen en dat 
de betrokkene samen met 
zijn of haar naasten, op zoek 
gaan naar eigen oplossingen 
thuis. Dit vraagt om creativi-
teit van zorgorganisaties en 
innovatieve vormen van sa-
menwerking om dit mogelijk 
te maken. 
Tijdens het mini-symposium 
zullen een tweetal praktijk-
voorbeelden worden bespro-
ken waarbij meerdere zorg-
organisaties op innovatieve 
en wellicht onorthodoxe wij-
ze met elkaar  samenwerken 
in de zorg/begeleiding van 
iemand met dementie. 

Tijdens het mini-symposium 
zullen er een tweetal prak-
tijkvoorbeelden worden be-
sproken waarbij meerdere 
zorgorganisaties op innova-
tieve en wellicht onorthodoxe 
wijze met elkaar samenwer-
ken in de zorg/begeleiding 
van iemand met dementie. 
Het doel van het symposium 
is mensen te informeren en 
inspireren met mogelijkhe-
den voor oplossingen thuis 
via de zorgmarkt die tevens 
plaatsvindt.

Meer informatie over Home 
Instead Thuisservice via:
023-8200392.

‘Over dromen en met je geliefden de tijd stil willen zetten.
Over geluk ervaren en het voor altijd vast willen houden.

’t Duin heeft lang genoeg gezwegen.
Zij zijn getuigen. Stille getuigen.

En zij delen het met u.’

Heemstede - Slank worden, slank zijn en 
slank blijven. Het is een streven van velen 
maar waarom is de weg naar blijvend resul-
taat zo moeizaam? En wat is nu wijsheid? 
Tegenwoordig staan de media bol van wat 
nu wel en wat niet mag. Er is echt geen 
doorkomen aan!
Fit & Slank pakt het anders aan. Géén dieet, 
wel een verandering van leefstijl. En daar 
zit ‘m de kneep. Meld je aan voor de nieu-
we cursus van Monique Pijnenburg en leer 
in groepsverband op laagdrempelige wijze 
hoe je voor altijd die overtollige kilo’s kunt 

kwijtraken. Tal van onderwerpen (valkuilen) 
worden op vakkundige manier besproken.
Het is geen onhaalbare opgave maar een 
inzicht in gezond en verantwoord met eten 
omgaan. 
Wie wil dat niet? Meld je aan, het is nu of 
nooit! 
De groepscursus vindt plaats bij Grut & 
Groot in Heemstede.
Wil je meer informatie, neem contact op 
met Monique Pijnenburg 06-17009302,
monique.pijnenburg@fitenslank.nl,
www.fitenslank.nl.

Geen dieet maar een andere leefstijl
Overtollige kilo’s verdwijnen met

cursus ‘Fit & Slank’

Mini-symposium en zorgmarkt in De Luifel Heemstede

‘Nieuwe regelgeving, nieuwe mogelijkheden 
op gebied van zorg voor dementerenden’
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Mooi gebaar van jonge professionals
Heemstede - Nederland 
kent een paar honderd groe-
pen jonge ondernemers en 
werknemers, die via de Ron-
de Tafel organisatie een 
hecht gezelschap vormen. Zij 
wisselen ervaringen uit zo-
dat kruisbestuiving ontstaat. 
Daarnaast is het ook gewoon 
gezellig om regelmatig bij el-
kaar te komen. Leden zijn al-
len dertigers. Is men 40 jaar 
dan treedt hij of zij terug. 
Heemstede kent ongeveer 
10 leden van een Ronde Ta-
fel 111 die ooit vanuit Sant-
poort-Zuid is opgericht. Jaar-
lijks verkopen de deelnemers 
dozen champagne. De op-

brengst wordt geschonken 
aan een goed doel. Zo ging 
er eerder een bedrag naar 
de Hartekamp. In de regio is 
de Stichting kinderen van de 
Voedselbank actief. Zij trek-
ken zich het lot van kinde-
ren aan, waarvan de ouders 
noodgedwongen gebruik 
maken van de voedselbank. 
Dit jaar besloot de Ronde 
Tafel om deze stichting een 
financieel steuntje in de rug 
te geven. Met een cheque 
van 10.000 euro kunnen 200 
kinderen worden geholpen 
aan nieuwe kleding of schoe-
nen. Ook krijgt een aantal 
kinderen met hun verjaardag 

een doos met attributen om 
vriendjes uit te nodigen voor 
een partijtje. De kans is groot 
dat zij vervolgens bij anderen 
worden uitgenodigd. Hier-
mee haal je kinderen uit hun 
sociaal isolement.
De leden van de Ronde Ta-
fel waren zo onder de indruk 
van het werk van de stichting 
dat zij besloten om hen de 
komende drie jaar financieel 
te blijven steunen. Daarnaast 
zetten zij hun kennis en erva-
ring in om te helpen met de 
automatisering en het vinden 
van kledingsponsors. Met de 
regio gemeenten willen zij 
in gesprek om de stichting 

op de een of andere wijze te 
steunen. Een mooi initiatief, 
geboren uit betrokkenheid 
bij de maatschappij, heeft nu 
al heel wat kinderen blij kun-

nen maken. Voor informatie: 
http://www.kinderenvande-
voedselbank.nl/
Www.rt111.nl
Eric van Westerloo

Vrienden voor het leven treden 
op in de Oude Kerk

Heemstede - Zondag 17 ja-
nuari om 15.00 uur is het po-
dium in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemste-
de voor het Apollo Nonet. Dat 
bestaat uit oud-leden van het 
Delfsch Studenten Gezel-
schap ‘Apollo’.
Deze heren zijn vrienden voor 
het leven en zij treden nog 
steeds in wisselende, muzi-
kale combinaties  op.
Het programma bestaat uit 
composities van Frans Coe-
nen en Witold Lutoslaw-
ski. De muziek van Coenen 
doet denken aan Mendels-

sohn. Uit 1954 is de compo-
sitie van Lutoslawski en heeft 
de naam: Dans Preludes. In 
dit stuk speelt de klarinet 
een belangrijke rol. De versie 
voor Nonet in dit concert, is 
een bewerking van een ver-
sie voor klarinet en orkest.
Na het concert is er een uit-
gangscollecte, waarvan de 
opbrengst, na aftrek van de 
concert- kosten, bestemd 
is voor, de vorig jaar aange-
schafte, vleugel. U bent na af-
loop van harte welkom in de 
Pauwehof, waar koffie, thee 
en gebak verkrijgbaar zijn.

‘Homo betweteris’ Maarten van 
Rossem naar De Luifel

Heemstede - Vrijdag 15 ja-
nuari komt Maarten van Ros-
sem in Theater de Luifel te 
Heemstede. Maarten van 
Rossem is niet alleen bekend 
als historicus en Amerikade-
skundige, maar ook vanwege 
zijn nuchtere commentaar op 
diverse zaken. Hij verschijnt 
zeer regelmatig op televisie 
o.a. als kritisch en enig jury-
lid bij ‘De slimste mens’.
Homo betweteris, zo kan his-
toricus Maarten van Rossem 
worden getypeerd. Waar hij 
het 15 januari precies over 
gaat hebben is niet bekend.  
Maar met humor, zijn scher-
pe waarneming en geheel 
eigen charme zal hij oreren 

over onderwerpen uit de ac-
tualiteit, geschiedenis en al-
les daar tussenin. Een avond 
in het theater met Maarten 
van Rossem is bijzonder.
Het wordt een avond van la-
chen en leren. Want aan ken-
nis van zaken geen gebrek. 
Aan een visie op de huidige 
politiek evenmin. Zijn nuch-
terheid en relativerende ana-
lyses zullen deze avond tot 
een geëngageerd college 
maken van lector Van Ros-
sem. De aanvang is 20.15 uur 
en de entree bedraagt 19,50. 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de kas-
sa van Theater de Luifel, He-
renweg 96, Heemstede.

Minerva-cultuurprijs uitgereikt aan Arno Koek 
Heemsteeds welvaren in cultuur en meer
Heemstede - In een vol-
le Oude Kerk wenste Moni-
que Klompé, voorzitter van 
de Heemsteedse Kunstkring 
zondagmiddag bij de aan-
vang van het Nieuwjaars-
concert ieder een welvarend 
2016. Welvarend, niet alleen 
in de economische beteke-
nis of gewin. In een cruise of 
in een hoekje zitten met een 
goed boek. Met de Nieuws-
brief als een glossy zo mooi, 
welvaren? in haar hand pro-
beerde Monique op haar ei-
gen enthousiaste wijze hoe 
nieuwe leden met korting 
lid konden worden van de 
Kunstkring en zo hun welva-
ren konden verhogen. Nee, 
ze wilde niet direct ingaan 
op het tweede deel, de uitrei-
king van de Minerva-cultuur-
prijs die zou worden uitge-
reikt aan Arno Koek de eige-
naar van Boekhandel Blok-
ker. Nee, eerst heerlijk wel-
varen op de muziek van het 
Kwakkernaat Trio. Dat werd 
een heerlijke jazzmiddag met 
muziek van onder andere Os-
car Peterson met solo`s van 
Hans Kwakkernaat op de pi-
ano, Hans Mantel de contra-
bas, Joost Zoeteman op de 
gitaar. Met toppers als The 
man I love met de solo op gi-
taar en een publiek dat be-
gripvol meedeinde op de 
man die ik liefheb. Als je dit 
hoort, wordt je gelijk lid van 
die Kunstclub. En zeker na 
hun  “The Ballad of Mack the 
Knife”, ofwel “Mackie Mes-
ser uit de Dreigroschenoper. 
Evergreens van Frank Sinatra, 
jazz uit de jaren dertig tot ver 
in de jaren zeventig. Muziek 
uit een verleden, gebracht in 
een kerk uit een verder verle-
den, gespeeld op de techniek 
van nu, pure welvaart, mo-
gelijk gemaakt door een vie-
renzestig jarige Heemsteed-

se Kunstkring die de Miner-
va Cultuurprijs instelde na 
het opheffen van de Vrienden 
van Minerva Theater en hun 
saldo kreeg. Monique Klom-
pé reikte hem de prijs uit van 
1000 euro waarmee Arno wel 
raad weet. 500 euro voor een 
fotoboek dat Chris Hoefsmit 
maakt over alle straten van 
Heemstede,  met op iedere 
pagina een straat, het naam-
bordje en een persoon die in 
deze straat woont. Verschijnt 
in het najaar en Arno hoopt 

dat dit een aanvulling is op 
wat er over Heemstede is ge-
maakt. De andere 500 eu-
ro wil hij gebruiken voor een 
activiteit met de Heemsteed-
se Kunstkring om gezamen-
lijk een optreden te organi-
seren waar literatuur en mu-
ziek bij elkaar komen. Arno 
Koek bedankte de jury ,beste 
vrienden en concertgangers, 
vooral zijn medewerkers An-
net, Andrea, Els, Noortje, An-
ne Marie, Wieke, Annemiek 
en sinds kort Lucas voor dit 
resultaat, de eer straalt ook 
op hen af. Hij memoreerde 

dat hij tien jaar geleden de 
boekhandel overnam met de 
activiteiten van de vorige ei-
genaar Clemens Hoevenaars. 
Hij maakte vijftig activiteiten 
in het vorige jaar, lezingen, 
signeersessies  en activitei-
ten bij Casca, op scholen en 
andere samenwerkingsver-
banden. Met een bubbel en 
een bitterbal kon Arno de ve-
le felicitaties in de Pauwehof 
in ontvangst nemen, als altijd 
voortvarend en welvaren!
Ton van den Brink   

Lezing
Kennis Boek

Regio - Op zaterdag 16 janu-
ari wordt aan de Lage Duin 
19 in Bennebroek om 14.00 
uur een lezing (gratis) gege-
ven over Het Kennis Boek. Dit 
kosmische boek roept op in 
actie te komen voor eenwor-
ding van de mensheid. Met 
als doel: vrede en harmonie 
in de wereld. Aanmelden bij 
Nel Bijlmer, 06-24759460 of 
nelbijlmer@gmail.com.
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Vlieg 2016 de 
buitenlucht in!

VIJF signalen
dat je hormonen
uit balans zijn

De OERschijf
van Richard de Leth

voedingsstofrijke 
voedingsmiddelen ter wereld

DE 11 MEEST...

januari 2016

www.lijfengezondheid.nl

facebook.com/LijfenGezondheid

Bewegen Voeding Psyche Medisch | Zorg Uiterlijk

*De eerste 400 tickets zijn GRATIS 
(je betaalt dan alleen bestelkosten)

De eerste 400 
tickets zijn GRATIS*

Klik hier om de Lijf & 
Gezondheid
online te lezen!

http://issuu.com/lijfengezondheid
http://www.lijfengezondheid.nl/
https://www.facebook.com/LijfenGezondheid




Simone Pormes bij Jazz in Zandvoort
Regio - Zondag 17 janua-
ri zingt Simone Pormes in 
het kader van Jazz in Zand-
voort. Het optreden begint 
om 14.30 uur en vindt plaats 
in Theater de Krocht, Grote 
Krocht 41 te Zandvoort. De 
toegang bedraagt 15,-.

Simone Pormes komt uit een 
muzikale familie en wist al 
op heel jonge leeftijd dat ze 
musicus wilde worden. Na 

een aantal jaren gedrumd te 
hebben ontwikkelde zich tot 
zangeres. Ze werkt samen 
met Trijntje Oosterhuis, Mar-
co Borsato en Berget Lewis, 
heeft opgetreden met het 
Metropole Orkest en schreef 
composities voor o.a. Edsilia 
Rombley.  Naast haar zang-
carrière heeft Simone een ei-
gen en veelgeprezen zang-
praktijk.
www.simonepormes.com

Met de fantastische pianist 
Karel Boehlee, zonder eni-
ge overdrijving één van de 
beste pianisten van Neder-
land te noemen (www.ka-
relboehlee.nl), werkt Simo-
ne al haar leven lang samen 
dus het is niet vreemd dat hij 
er bij is op 17 januari. Slag-
werker Kim Weemhoff begon 

zijn professionele carrière bij 
de bekende rockband Diesel, 
speelde bij Candy Dulfer en 
treedt tegenwoordig voorna-
melijk op met Mathide San-
ting en Mike Boddé. www.
kimweemhoff.nl

Buffet
Het gezellig na afl oop blij-
ven meeëten wint steeds 
meer aan populariteit, de ta-
fels worden steeds langer. Na 
afl oop van dit concert kunt 
voor 20,16 euro genieten van 
een heerlijk warm- en koud 
nieuwjaarsbuffet. Reserveren 
is hiervoor noodzakelijk.
Reserveren kan door te bel-
len naar 023-5310631 of via 
websites
www.jazzinzandvoort.nl of via 
www.facebook.com/jazzin-
dekrocht.

Rijbewijskeuringen bij Stichting Dock
Regio - Wie voor verlenging van het rij-
bewijs een medische keuring moet onder-
gaan, kan daarvoor op woensdag 20 janu-
ari terecht bij Stichting Dock aan de Laan 
van Berlijn 1 te Haarlem. De kosten bedra-

gen 30,- euro. Chauffeurs jonger dan 75 
jaar met rijbewijs CDE betalen 52,50. Voor-
af moet wel even een afspraak worden ge-
maakt via 023-5430633. De volgende keu-
ring zal zijn op woensdag 17 februari.

(Oud-)gemeenteambtenaren 
gezocht voor boek
Heemstede -  Tessel Pollmann, geassocieerd onder-
zoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocu-
mentatie, schrijft  een boekje over (gepensioneerde) 
gemeenteambtenaren die werkzaam waren tijdens de 
periode 1940-2000. Zij wil graag met een aantal (oud-)
ambtenaren praten, bellen of mailen, over hun werk op 
‘het stadhuis’, of bij aanverwante diensten.
Wilt u haar helpen?
Mail dan naar: tessel.pollmann@ziggo.nl. Er is ook een 
website: tesselpollmannonderzoek.nl.
Adres van mevrouw dr. Tessel Pollmann is Ornstein-
singel 12, 3571 HT Utrecht. Telefoon: 030-2720657.

Oproepje: 

Informeer bij Vosse Heemstede

Subsidie voor zonneboilers
Heemstede - In 2016 word 
voor particulieren weer sub-
sidie gegeven op zonneboi-
lers, gemiddeld zo’n 650,- 
euro.
Dat is een tijd geleden maar 
gelukkig komt deze vorm 
van subsidie weer terug! 
Vooral met zonneboilers 
heeft fa Vosse uit Heemste-
de veel ervaring. In 1998 heeft het bedrijf aan de Kerklaan 
samen met gemeente Heemstede en een collega-installa-
teur Heemstede zelfs ‘Zonneboilerstad van het Jaar’ we-
ten te maken.
Waarom een zonneboiler? Bijna de helft van uw energie-
gebruik voor warm water kun je besparen als je kiest voor 
een zonneboiler. Bovendien voorkom je CO2-uitstoot door 
zonne-energie te gebruiken in plaats van fossiele brand-
stoffen. Een zonneboiler is altijd duurzaam: zonlicht raakt 
nooit op, en bij gebruik van zonne-energie komt geen CO2 
vrij. Als zonneschijn even onvoldoende is, dan stookt een 
naverwarmer het water warm.
Er zijn drie soorten zonneboilers die warm kraanwater le-
veren: de standaard zonneboiler, de cv-zonneboiler en de 
compacte zonneboiler. Daarnaast kunt u kiezen voor de 
zonneboilercombi, die verwarmt ook het huis. Benieuwd 
naar de mogelijkheden voor een zonneboiler? Meer weten 
over de kosten en besparingen? 

Neem contact met met Vosse aan de Kerklaan 9 
Heemstede via 023-5286802 of e-mail info@vosse.nl.

Collecteer mee voor
de Hersenstichting

Heemstede - Van 1 tot en met 6 februari wordt de
Hersenstichtingcollecte gehouden. Hiervoor is de Her-
senstichting op zoek naar collectanten. Zij zet zich in voor 
al die mensen met een hersenaandoening.
Vrijwel iedereen krijgt ooit te maken met een hersenaan-
doening. Hieronder vallen onder meer beroerte, demen-
tie, autisme, hersentumor, de ziekte van Parkinson en 
ADHD. Er komen per jaar 160.000 mensen met een her-
senziekte bij. Bijna een half miljoen mensen kampt met 
blijvende, ernstige gevolgen.

Wilt u mee collecteren?
U kunt zelf aangeven in welke straat en hoeveel uur u wilt 
lopen. Opgave via het hoofdkantoor van de Hersenstich-
ting in Den Haag, 070-360 4816 of
www.hersenstichting.nl.

Vlooienmarkt 
in Spaarnehal 

Haarlem
Regio - Zondag 17 janu-
ari vindt een vlooienmarkt 
plaats in Haarlem en wel 
in sporthal de Spaarnehal 
op het Fie Carelsenplein 1.
In deze sportaccommoda-
tie wisselen die dag weer 
vele gebruikte goederen, 
na het loven en bieden, 
van eigenaar. Het aanbod 
op een rommelmarkt is al-
tijd divers en verrassend: 
van oude obligaties tot 
een authentiek houtsnij-
werk van Bali of van een 
jaren zestig meubeltje tot 
een dvd van Andre Hazes. 
De vlooienmarkt duurt van 
9.30 tot 16.00 uur en de 
toegang bedraagt 2,50 eu-
ro (kinderen tot en met 11 
jaar en onder begeleiding 
hebben vrij entree). 
Voor meer informatie of 
reserveringen belt u met 
organisatieburo MIKKI, 
0229-244739 of 244649. 
Of kijk op: www.mikki.nl.

Onverklaarbare 
klachten in beeld

Regio - Dankzij Infraroodscreening (medische ther-
mografi e) kan men met behulp van speciale infrarood-
camera’s en medische software warmtepatronen op uw 
lichaam zichtbaar maken.
Heeft u onverklaarbare lichamelijke klachten maar de
artsen kunnen niet vinden waardoor dat komt? Dank-
zij Infraroodscreening kunt u uw lichaam in beeld laten 
brengen en zien waar ontstekingen zich bevinden. Veel 
voorkomende ziekmakers zijn storende wortelkanaal-
behandelingen, hormonale problemen, lymfestagnaties, 
bloedvatontstekingen, maar ook langdurige rug en spijs-
verteringsklachten. Deze methode wordt veel gebruikt 
voor borstscreening maar het is ook voor mannen en voor 
alle voorkomende klachten. U krijgt na de screening een 
artsen rapport toegestuurd (ca 10 dagen).
Meer informatie:
www.borstscreening.nl en www.infraroodscreening.nl.
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Mijn vrouw, tandarts,
moeder en huisvrouw

Vandaag wil ik u een idee geven van mijn familieleven, dat 
eigenlijk ook model kan staan voor diverse andere Syrische 
gezinnen in Nederland.
Mijn vrouw heeft meer dan 9 jaar gestudeerd en behaal-
de een masters degree in geneeskunde aan de universiteit 
van Damascus. Vervolgens werkte ze twaalf als tandarts in 
haar kliniek. Vandaag-de-dag bevindt ze zich in een ande-
re tijd hier in Nederland. Ze zal nieuwe opleidingen moeten 
ondernemen om een licentie te verkrijgen.
Als ze weer aan het werk gaat als arts is opnieuw drie jaar 
van studie nodig. Een extra druk voor een allochtone moe-
der van twee kinderen.
Hoe ziet zij Nederland en wat zijn haar indrukken over de 
verschillende facetten van het leven voor haar als moeder 
en huisvrouw?
Ze vertelt me dat mensen de buitenlanders accepteren en 
dat winkels en diensten hier goed georganiseerd zijn.
Als arts constateert ze dat het behalen van extra of andere 
diploma’s om hier te opereren best frustrerend zijn.
Als moeder en huisvrouw vindt ze dat het sociale systeem 
en de manier van leven en opvoeding soms verschillen van 
thuis.
Natuurlijk, omdat diverse van onze familieleden hier niet 
zijn, kunnen we geen beroep 
op hen doen bijvoorbeeld voor 
bezoek aan onze kinderen en 
op hen te passen, zoals dat ge-
bruikelijk was. Maar mijn vrouw 
houdt haar missie als een moe-
der en opvoeder, en een arts 
en een vrouw actief in haar ge-
meenschap, levend.

Khaled sara
editor22010@hotmail.com

Column
Khaled sara ontvluchtte Syrië, waar hij journalist was.
Hij woont nu met vrouw en dochters in Bennebroek.

SEIN wil bouwen: Van kapel naar polikliniek
Heemstede - Epilepsiecen-
trum SEIN op terrein Meer 
en Bosch is niet meer weg 
te denken uit de Heemsteed-
se gemeenschap. Al ruim 130 
jaar wordt specialistische 
zorg verleend aan een speci-
ale groep patiënten. Het bie-
den van zorg, doen van on-
derzoek alsmede het wereld-
wijd uitwisseling van ken-
nis, is een belangrijk aspect 
van de werkzaamheden die 
in Heemstede worden ver-

richt. Het aantal nieuwe pa-
tiënten neemt licht toe, maar 
wanneer een behandeling 
goed aanslaat, kunnen pa-
tiënten weer terugverwezen 
worden voor vervolgbehande-
ling dicht bij huis. SEIN heeft 
verschillende locaties boven 
de grote rivieren. Totaal wor-
den jaarlijks 13.000 patiënten 
behandeld. Ongeveer 3.000 
patiënten bezoeken de kli-
niek en de polikliniek op Meer 
en Bosch. Daarnaast heeft 

Lezers schrijven ons

Het is bekend dat de Raad van State heeft bepaald dat de 
overweg bij het Laantje van Alverna weer open moet, ove-
rigens alleen voor wandelaars en fi etsers. Je mag in een 
rechtsstaat verwachten dat aan dit rechterlijk oordeel on-
verkort en zonder dralen gevolg wordt gegeven. Maar er 
lagen bij de gemeente Heemstede al verzoeken van Pro-
Rail (juni 2015) en de aanwonenden aan het Laantje van 
Alverna (mei 2015) tot onttrekking van de overweg aan de 
openbaarheid, voor het geval de overgang van de rechter 
weer open zou moeten. Deze partijen hebben hun verzoe-
ken onlangs opgeschort om ProRail drie maanden de tijd te 
geven een voorstel te doen voor automatische beveiliging. 
De uitvoering van de beslissing van de Raad van State is 
met het oog daarop aangehouden. 
De onveiligheid blijft intussen nog steeds opspelen. Uit een 
overzicht van een aanwonende van ongevallen in de perio-
de vanaf 13 december 1934 tot de sluiting van de overgang 
blijkt echter dat voor het laatste dodelijke ongeval met een 
fi etser of wandelaar moet worden teruggegaan tot febru-
ari 1940. Dit nota bene bij een onbeveiligde overweg. Ook 
al zullen er ook bijna-ongelukken zijn geweest, toch kan 
worden geconcludeerd dat fi etsers en wandelaars ken-
nelijk goed hebben opgelet. Iets om te onthouden bij de
keuze van de soort beveiliging. Beveiliging met een dure 
tunnel is overdreven.
Dat er automatische beveiliging komt is een succes voor 
de aanwonenden, die ook al een ontsluitingsweg naar het 
station hebben kregen. Maar anders dan je zou verwachten 
blijven zij helaas steeds andere bezwaren opperen en nieu-
we eisen opwerpen. De vraag dringt zich langzamerhand 
op of het de aanwonenden in de kern wel om de veiligheid 
gaat of eerder om hun ‘ongestoorde woongenot’?
Voor de vergadering van de Commissie Ruimte van 18
januari staat de spoorwegovergang op de agenda. Bewo-
ners van Heemstede die willen opkomen voor de spoedi-
ge heropening van de overweg kunnen het woord voeren.
Hopelijk kan dan de basis worden gelegd voor een uitkomst 
die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is, zodat een einde 
kan komen aan het geprocedeer.
O.K. de Lange, Heemstede

‘Beveiliging met dure tunnel 
overdreven’

de locatie een Slaap-Waak-
centrum. Mensen met com-
plexe slaapproblematiek ko-
men daarvoor naar Heemste-
de. SEIN is dan ook een grote 
werkgever en is van economi-
sche waarde voor Heemstede. 
In 2014 is de nieuwe kliniek 
(klein ziekenhuis) geopend. 
Hier verblijven patiënten 
meestal een aantal dagen. 
Naast de kliniek is er behoef-
te aan een eigentijdse polikli-
niek. De huidige polikliniek 
is gevestigd in een semiper-
manent gebouw dat al lang 
niet meer voldoet aan de ei-
sen van deze tijd. Er is zoveel 
gaande in de gezondheids-
zorg dat het niet zo eenvou-
dig is snel iets te realiseren. 
Vooral fi nancieel zijn de ver-
anderingen enorm. Huisves-
ting, renovaties of nieuw-
bouw moet worden gefi nan-
cierd uit de zorgkosten. In-
vesteringen kunnen zo ten 
koste gaan van de patiën-
tenzorg. SEIN heeft verschil-
lende mogelijkheden onder-
zocht. Niet alleen in Heem-
stede maar ook bij ande-
re vestigingen. Men is tot de 
conclusie gekomen dat de 
ziekenhuis- en polikliniek-
functie dicht bij elkaar dienen 
te komen. Dit is voor patiën-
ten en personeel de meest 
praktische oplossing. 
Op het terrein staat een ou-
de kapel (Irene) die al jaren 
geen functie meer heeft. Ver-
bouw van dit gebouw of een 
ander gebouw op het terrein 
biedt, door de incourante 
bouw, geen soelaas om een 
effi ciënte indeling te realise-
ren. De kapel staat pal naast 
het kleine ziekenhuis. Qua 
ruimtebeslag komt de ge-
plande nieuwbouw niet bo-
ven de huidige oppervlakte 
uit. Het geheel wordt zelfs la-
ger dan de huidige kapel. 
Groot belang hecht SEIN aan 
het contact met de omwo-
nenden. De plannen zijn al 
besproken met de bewoners-
vereniging. De omgeving zal, 
na de bouwactiviteiten, wei-
nig merken van het nieuwe 
gebouw. Het gehele Meer en 
Bosch terrein is al vanaf het 
ontstaan ingericht als park. 
De parkfunctie zal na de 
nieuwbouw zelfs worden ver-
sterkt. Een huidig parkeerter-
rein wordt groen. De komen-
de maanden zal de gemeen-
teraad zich buigen over de 
aanvraag. Het hoeft geen be-
toog dat Heemstede uniek is 
waar het de zorg voor deze 
zeer speciale groep patiënten 
betreft. SEIN ziet, bij monde 
van bestuursvoorzitter Bar-
zilay, een snelle verwezenlij-
king van de plannen met ver-
trouwen tegemoet. 
Eric van Westerloo Emiel Hakkenes.

Presentatie bij PKN Heemstede:
‘God van de gewone mensen’
Heemstede - Op donderdag 
21 januari is Emiel Hakkenes 
te gast in de Oude Kerk. Zijn 
presentatie houdt het mid-
den tussen een lezing en een 
voorstelling. Hakkenes, re-
dacteur bij dagblad Trouw, 
schreef een boek God van de 
gewone mensen met de intri-
gerende ondertitel: hoe God 
uit een familie verdween. Het 
boek is een zoektocht naar 
zijn religieuze roots, en daar-

mee een kleine geschiedenis 
van de Gereformeerde Ker-
ken.  Toen  Hakkenes’ zoon 
geboren werd, was dat een 
moment waarop hij zich na-
drukkelijk tot die eigen ge-
schiedenis moest verhouden: 
laat je hem dopen? Wat ge-
neraties lang vanzelfspre-
kend leek, is dat immers niet 
meer.  Als journalist neemt 
Hakkenes geen genoegen 
met een goedkoop of snel 
antwoord, ook van zichzelf 
niet. Hij speurde zijn eigen 
geschiedenis af, om te zien 
welke plek geloof en kerk 
daar hebben ingenomen. 
Via fragmenten uit het boek 
en door middel van muziek 
uit zijn leven vertelt Hakke-
nes een aangrijpend en bo-
ven alles eerlijk verhaal. 
Belangstellenden zijn wel-
kom vanaf 20 uur in de Oude 
Kerk aan het Wilhelminaplein 
in Heemstede. De toegang is 
gratis.
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‘De vriendschap tussen Von Wrangel en Dostojevski’
Schrijver Jan Brokken over ‘De Kozakkentuin’
Heemstede - Donderdag 
21 januari geeft schrijver Jan 
Brokken een lezing over zijn 
nieuwe boek ‘De Kozakken-
tuin’, om 20.00 uur in De Lui-
fel. Herenweg 96 in Heem-
stede.
De avond is in samenmer-
king met Boekhandel Blok-
ker in Heemstede.
In De Kozakkentuin beschrijft 
Jan Brokken de bijzondere 
vriendschap tussen Alexan-
der von Wrangel en Fjodor 
Michajlovitsj Dostojevski. De 
levensgeschiedenis van de 
familie Von Wrangel werd 
door Brokken eerder be-
schreven in zijn magistra-
le Baltische zielen. De naza-
ten van de familie attendeer-

den Brokken op de vriend-
schap tussen Alexander en 
Dostojevski. Er bleek een ver-
zameling documenten, me-
moires en brieven bewaard 
te zijn gebleven. Brokken ver-
diepte zich in dit rijke archief 
en schreef een boek over de-
ze vriendschap, die bijna een 
kwart eeuw heeft geduurd. 
Met grote verbeeldings-
kracht reconstrueert Brok-
ken de wereld waarin beide 
jongemannen leefden, werk-
ten en beminden, met verve 
schetst hij de turbulente ge-
beurtenissen in het Rusland 
van de tweede helft van de 
negentiende eeuw.
Het verhaal begint in 1849 
in Sint Petersburg wan-

neer Alexander von Wran-
gel Dostojevski voor het 
eerst ziet. Een uiterst dra-
matisch moment. Alexander 
zit nog op school als hij een 
groep arrestanten op weg 
naar het vuurpeloton voorbij 
ziet komen. Onder hen Fjo-
dor Dostojevski, toen al een 
schrijver wiens werk Alexan-
der bewonderde. Dostojevski 
ontloopt de zwaarste straf, 
maar krijgt jaren dwangar-
beid in Siberië opgelegd. 
Alexander wordt later be-
noemd tot officier van justitie 
in Semipalatinsk, een stadje 
in het zuidwesten van Siberië. 
Daar ontmoet hij Dostojevski, 
die dan net is vrijgekomen 
uit het strafkamp. Tussen 
Alexander en de twaalf jaar 
oudere Fjodor ontstaat een 
hechte vriendschap. 
Jan Brokken brak bij het gro-
te publiek door met De Ver-
gelding, over de oorlog in het 
plaatsje Rhoon, maak ook 
met zijn eerdere boeken had 
hij succes: Het huis van de 
Dichter, Baltische Zielen en 
Mijn kleine waanzin.
 
Wilt u er bij zijn? De toegang 
bedraagt 10 euro en reserve-
ren kan via info@boekhan-
delblokker.nl, 023-5282472 
of via Casca/De Luifel 023-
5483828.
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Nieuwjaarstoernooi voor 
C- en D-jeugd bij HBC

Heemstede - Zaterdag 9 ja-
nuari 8.45 uur, het is nog don-
ker buiten maar op het sport-
complex van HBC heerst al 
een gezellige drukte. Voor 
het eerst sinds jaren zal er 
voor de C en D jeugd weer 
een toernooi op eigen velden 
van HBC gespeeld worden. 
Gelukkig zijn de weergoden 
ons gunstig gezind, het blijft 
droog maar wel fris. Maar 
liefst 32 teams zullen weer 
eens een lekker potje voet-
ballen alvorens de voorjaars-
competitie weer los barst. Om 

11.00 zijn de poule-wedstrij-
den voor de D-pupillen ge-
speeld en zijn er voor de pou-
lewinnaars HBC D1, HBC 
O12-1, RCH D2 en Hoofddorp 
D5 mooie bekers en voor de 
overige deelnemers natuurlijk 
een leuk aandenken aan het 
toernooi. Direct door met de 
C-junioren ook zij hebben, op 
een miezerig buitje na, maz-
zel met het weer. Tussen de 
wedstrijden door konden de 
spelers even bijkomen in de 
kantine met een warme cho-
comel en wat lekkers zodat ze 

Bezuinigingsmaatregelen Hartekamp 
Groep werpen vruchten af
Regio - Na verlies over 2014 
is er door de Hartekamp 
Groep (met zo’n 60 vestigin-
gen in de regio) fors ingegre-
pen in de bedrijfsvoering. De 
genomen maatregelen om te 
komen tot een structureel fi-
nancieel gezonde situatie 
werpen vruchten af. Vanaf au-
gustus 2015 zijn de operatio-
nele resultaten positief en is 
de opgaande lijn ingezet. Voor 
2016 is een kostendekken-
de begroting vastgesteld. In 

april 2015 is gestart met een 
ombuigingsplan van in totaal 
6,8 euro miljoen om in een 
gezonde situatie te komen. 
In het pakket van maatrege-
len is de zorg zoveel moge-
lijk buiten schot gehouden. Er 
is voor gekozen om een hele 
managementlaag te schrap-
pen. Er zijn dagcentra met on-
derbezetting gesloten en het 
aantal locaties is verminderd. 
De vruchten daarvan wor-
den zichtbaar. Na aftrek van 

de kosten van boventalligen 
en reorganisaties boekte de 
Groep tot en met november 
van 2015 een positief opera-
tioneel resultaat van 1,4 mil-
joen euro. Er zijn ook kwali-
teitverhogende maatregelen 
doorgevoerd. Het invoeren 
van zelforganisatie, het verder 
verbeteren van de huisvesting 
voor cliënten en het verster-
ken van eigen kracht en zeg-
genschap van hen met ver-
sterkend begeleiden. 

Begeleiding Scouting WABO Heemstede 
is vrijwilliger van het jaar!
Heemstede - Op 8 janu-
ari vond bij Scouting Re-
gio Haarlem de traditionele 
nieuwjaarsborrel plaats. Daar 
werd dit jaar ook de winnaar 
van de ‘vrijwilliger van het 
jaar’-verkiezing gekozen. Van 
verschillende scoutinggroe-
pen uit de regio Haarlem wa-
ren vrijwilligers genomineerd, 
waaronder Marlies Zuuren-
donk, Sherpa begeleiding bij 
Scouting WABO Heemste-
de. Marlies werd verkozen 
tot de winnaar van de ‘Gou-
den Tentharing’ en is daar-
mee verkozen tot ‘vrijwilli-

ger van het jaar’, doorslagge-
vend voor de jury was de jon-
ge leeftijd van Marlies (20).
Marlies doet veel binnen 
scouting, zo was ze tot vorig 
jaar leiding van de scouts bij 
de WABO, helpt ze mee met 
overkoepelende scoutingac-
tiviteiten binnen de regio en 
is ze vrijwilliger bij het kam-
peerterrein in Bentveld. Mar-
lies zet zich wekelijks in bin-
nen de WABO en wordt zeer 
gewaardeerd, noemenswaar-
dig is dat Marlies naast haar 
vrijwilligersfuncties binnen 
scouting ook nog actief is als 

Lezers schrijven ons

De Hillegomse VVD-wethouder Ten Hagen is opgestapt 
nadat coalitiepartijen BBH en D’66 hem van het dossier 
Duinpolderweg hadden afgehaald. De wethouder had zich 
ongefundeerd en al te zeer positief uitgelaten over deze 
weg. Zijn uitspraken kon hij in debat niet volhouden want 
nut en noodzaak van dit project zijn immers nog steeds 
niet aangetoond. Uit recente onderzoeken blijkt zelfs dat in 
de regio’s files alleen maar zullen toenemen als deze weg 
wordt aangelegd. Dat gebeurt dan overigens wel voor een 
bedrag van 150 miljoen euro belastinggeld. Het lijkt erop 
alsof wethouder Ten Hagen iets te gretig de visie van VVD-
gedeputeerde Post van de provincie Noord-Holland heeft 
‘gepapegaaid’. Hij is niet de eerste, de inmiddels vertrokken 
VVD-wethouders Michel Bezuijen (Haarlemmermeer) en 
Pieter van de Stadt (Heemstede) deden hetzelfde. 
Ook VVD-wethouder Derk Reneman, van de Haarlemmer-
meer sluit zich bij dit illustere gezelschap aan. Hij papegaait 
dat hij “de bruggen over de Ringvaart omhoog zal zetten 
als de Duinpolderweg er niet snel komt”. Forenzen rijden 
nu volgens hem “dwars door de voortuinen van de inwo-
ners van Zwaanshoek en Beinsdorp”. Op grensoverschrij-
dende en propagandistische wijze probeert deze wethou-
der kennelijk de inwoners van Zwaanshoek en Beinsdorp 
op te hitsen, om zich vooral achter het project Duinpolder-
weg te scharen. Dit terwijl onderzoeksgegevens aantonen 
dat de weg nauwelijks een oplossing biedt voor het verkeer 
door deze dorpen. 
J. Abrahamsen, G.J. Timmers, Bennebroek

Ongefundeerde uitlatingen 
Duinpolderweg

weer goed opgewarmd door 
konden gaan met de overige 
wedstrijden. VVSB C1, SVA 
C2, SVA C4 en HBC C3 kon-
den als poulewinnaar bij de C 
junioren naar huis terugke-
ren. Aan de enthousiaste re-
acties te horen was het een 
groot succes, volgend jaar 
weer!
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turnlerares en daarnaast ook 
nog een opleiding volgt.
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Trimclub
60+

Regio - Beginners en ge-
vorderden kunnen terecht 
bij herentrimclub 60+. Be-
gin het nieuwe jaar goed 
en kom meetrainen. Ieder-
een kan meedoen in zijn 
eigen tempo. Alles gaat 
onder begeleiding.
De groep traint in Midden-
duin te Overveen. Verza-
melen elke zaterdagoch-
tend om 9.00 uur op de 
parkeerplaats Middenduin. 
Geen inschrijfgeld of con-
tributie.
Informatie: 023-5290440.

Regio - Het vogelhospi-
taal (stichting Vogelrampen-
fonds) heeft drukke tijden 
achter de rug.  Naast het op-
vangen en verzorgen van wil-
de vogels in nood is het hos-
pitaal vorig jaar deze perio-
de verhuisd uit de oude kas 
aan de Kweektuinstraat  naar 
een betere en ruimere loca-
tie aan de Vergierdeweg 292 
(Hekkenslootpolder) op het 
terrein Schoteroord  aan de 
rand van Haarlem. 
De verhuizing was hard no-
dig , ieder jaar komen er meer 
‘patiënten’ bij. De oude loca-
tie krijgt een nieuwe eige-
naar, één van de werkgroe-
pen van Landschap Noord-
Holland, die onder meer het 
beheer doet aan wandelpa-
den en hooilanden. In de kas 
worden biologische groenten 
geteeld.
De nieuwe locatie in maart 
2015 officieel in gebruik ge-
nomen, bevindt zich aan de 
rand van Haarlem. Deze is 
moderner, ruimer en beter 
bereikbaar waardoor er een 
ideale uitgangspositie kan 
worden geboden als Vogel-

hospitaal met regionale func-
tie. In het geval van bijvoor-
beeld met olie besmeurde 
vogels is daar grote behoef-
te aan. Architectenbureau 
NAP in Amsterdam maakte 
het ontwerp voor het nieuwe 
Vogelhospitaal dat het agra-
risch karakter van de stal-
len en omgeving respecteer-
de. De stallen zijn van binnen 
zodanig aangepast en inge-
richt dat het nieuwe asiel vol-
gens de meest recente in-
zichten vogels kan opvangen. 
Daarbij is kennis geïnventari-
seerd van asielen in Neder-
land, België en Groot-Brittan-
nië. Ook is de locatie voorzien 
van een educatief centrum, 
faciliteiten voor de vrijwilli-
gers, archief en administratie. 
Het gebouw is klimaatneu-
traal gebouwd. De energie 
komt onder andere van zon-
nepanelen; duurzaamheid 
is de leidraad geweest voor 
het ontwerp. De vogels kun-
nen nu nog beter, efficiënter 
en hygiënischer worden ge-
holpen in een omgeving met 
meer rust (dus minder stress) 
en ruimte voor revalidatie.

Nieuwe fase voor Vogelhospitaal

Regio - De komende we-
ken exposeren zeven nieuwe 
leden van de Kunstenaars-
vereniging KZOD (Kunst Zij 
Ons Doel) in het historische 
gebouw De Waag aan het 
Spaarne te Haarlem. Verras-
send en veelzijdig kan het 
werk van deze nieuwe le-

den zeker worden genoemd. 
Verschillende disciplines ko-
men in de sfeervolle exposi-
tiezaal aan bod: naast ruim-
telijk werk zijn ook foto’s, te-
keningen en schilderijen ge-
durende een drietal weken te 
bewonderen. 
Het werk van dit zevental 
nieuwe leden is te bezichti-
gen tot en met zondag 24 ja-
nuari in Galerie De Waag – 
Spaarne 30 te Haarlem (ope-
ningstijden: donderdag tot en 
met zondag van 13.00 uur tot 
17.00 uur). De feestelijke ope-
ning vindt plaats zondag 10 
januari om 16.00 uur. (zie ook 
www.kzod.nl en www.face-
book.com/kunst.zijonsdoel)Werk Ada Kors. Werk Marion Ruting. Werk Wim Tromp.

Vocaal Ensemble Kwarts zingt Groupe des Six
Regio - Vrijdag 22 januari vindt in de 
Dorpskerk Bloemendaal aan het Kerkplein 
een optreden plaats van Vocaal Ensemble 
Kwarts. Dat gaat van start om 20.30 uur; 
de zaal is open vanaf 20.00 uur. Later in de 
maand, zondag 31 januari, zingt het ensem-
ble in de Lutherse Kerk aan de Witte He-
renstraat 22 te Haarlem. De aanvang is dan 
15.30 uur en de zaal is open vanaf 15.00 uur.
Vocaal Ensemble Kwarts is een sinds 1988 
bestaand Haarlems Kamerkoor. De Groupe 
des Six, zes Franse componisten bijeenge-
bracht door de schrijver Jean Cocteau, was 
een informeel gezelschap. Ze hielden van 
het absurde, het kleine, van muziek om te 
vermaken en soms even te ontroeren. De 
groep bestond heel kort, van 1918 tot 1921, 

maar de leden namen de ideeën van de 
groep mee in hun latere werk. Vocaal En-
semble Kwarts zingt een aantal prachtige 
werken van bekende groepsleden als Pou-
lenc en Milhaud, maar ook van een minder 
bekend lid als Georges Auric en van twee 
componisten die dicht bij de Groupe des Six 
staan: Stravinsky en Messiaen. Jorrit van 
den Ham speelt pianowerken van andere 
Groupe des Six-componisten en van Erik 
Satie, die te eigenzinnig was om tot welke 
groep dan ook te behoren. 
Met medewerking van Jorrit van den Ham, 
piano. Dirigent is Gerrit Maas.
Kaarten 12,50 euro aan de zaal, in voorver-
koop 10 euro via:
www.vocaalensemblekwarts.nl.

Nieuwe fase
Er luidt een nieuwe fase 
in voor het Vogelhospitaal 
waarbij nieuwe boscabines 
en bassins gebouwd moeten 
worden. Er loopt nu een ver-
gunningsaanvraag bij de ge-
meente Haarlem voor 5 wa-
terkooien en 6 boscabines. 
Het Vogelhospitaal is afhan-
kelijk van donaties, fondsen 
en schenkingen. Wilt u meer 
weten over het hospitaal aan 
de Vergierdeweg? Het is da-
gelijks open van 9.00 tot 17.00 
uur. Telefoon: 023-5255302.
Rein van der Zee

Expositie Straatbeelden in 
aquarel van Wim Tromp
Regio - Nog tot en met 17 ja-
nuari is, in het Gasthuis van 
Museum Haarlem, het werk 
te zien van de Haarlemse 
kunstenaar Wim Tromp. De 
expositie bestaat uit aqua-
rellen van straatbeelden van 
Haarlem, Amsterdam en 
Utrecht. 
De in Haarlem wonen-
de kunstenaar abstraheert 
landschappen, industrie en 
straatbeelden. Hierbij maakt 
hij gebruik van de aquarel-
techniek. Wim volgde work-
shops bij bekende aquarel-
listen als Sjoerdtje Hak, Joke 
Plomp en Jan Velthuys.  Eer-
der exposeerde hij o.a. bij 
Kunstlijn Haarlem, Vijfhoek 
Kunstroute en De Waag. Hij 
is lid van de Haarlemse kun-
stenaarsvereniging Kunst Zij 
Ons Doel.
Wim Tromp aquarelleert sinds 
de jaren 90. Tijdens een va-
kantie in 1998 in Dwingeloo 
(Drenthe) is Wim in contact 
gekomen met Jan & Trijntje 
Muys van Boerderij de Gale-
rij. Op een regenachtige zon-
dagmiddag bezocht Wim een 
expositie in hun boerderij in 
het dorp Eemster. Zij organi-
seerden al jaren workshops 
voor aquarel, verzorgd door 
bekende aquarellisten. Hij 
heeft zich vervolgens spon-
taan ingeschreven voor een 
cursus van Sjoerdtje Hak, be-
kend van haar IJssel aqua-
rellen. ‘Lucht, land en water’ 
was het onderwerp.
Dat is het begin geweest 
van een periode van ruim 
tien jaar waarin Wim Tromp 
twee- tot driemaal per jaar 
workshops volgde. Het meest 
aansprekend vond Wim de 
Antwerpse aquarellist Frank 
de Mulder. Hij zoekt ook de 
grenzen op in toepassing van 
de aquarel techniek. Dit is in 

Nieuwe KZOD-leden tonen gevarieerd werk

zijn werk met name tot uiting 
gekomen in de straatbeelden 
en industrie-interpretaties.
Later is Wim workshops gaan 
volgen bij Jan Velthuis en Ri-
ni Bus tijdens mooie zeiltoch-
ten in het Waddengebied. 
Ook tijdens deze schilders-
reizen is hij  verder gegaan 
met abstraheren in aquarel.
Sinds Wim weer in  Haarlem 
in de Vijfhoek woont, is hij 
actief gaan exposeren (Vijf-
hoek kunstroute, Lisserbroek 
kunst fair, Montmartre Scha-
gchel-straat, Sedotto, Duivs-
hoes, Zuiderhout, Kunstrou-
te Beverwijk, Kunstlijn Haar-
lem).
De Vijfhoek en Haarlem prik-
kelen zijn creativiteit.
Wim werkt veel van eigen fo-
to’s en op locatie. Daarnaast 
vervaardigt hij in opdracht.
Museum Haarlem vindt u 
aan Groot Heiligland 47 te 
Haarlem. Openingstijden: zo/
ma 12.00 17.00 uur en di/za 
11.00-17.00 uur.
Rein van der Zee
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Bijeenkomst
Vrijdag 15 januari 
Woordplukclub bij Alliance 
Française. Een interactie-
ve avond met lichtbeelden, 
spel, raadsels en een lied 
o.l.v. Sylvain Lelarge. Om 
20.15 uur in De Pauwehof, 
Achterweg 19, Heemste-
de. Gratis voor vrienden en 
cursisten, anders 8,- euro.

Exposities
T/m 29 janauri Eerbetoon 
in foto’s van de bomen aan 
de Torenlaan in het Groe-
nendaalse bos.
Foto’s van cursisten van fo-
toclub De Luifel olv Geek 
Zwetsloot. Te zien in bur-
gerzaal Raadhuis van 
Heemstede. Info: Geek 
Zwetsloot - geek@planet.
nl, 06-50232578.

T/m eind februari stads-
gezichten en meer van Vera 
Bruggeman in het Spaar-
ne Ziekenhuis Hoofddorp, 
aan de N201. Kijk ook op
www.verart.nl.

Jeugd
Zondag 17 januari 11.00-
15.00 uur activiteiten bij 
Kinderboerderij ’t Molentje 
Heemstede rondom vogel-
telling. Speurtocht, work-
shop dennenappels, deco-
ratieve taarten van vogel-
voer etc.

Lezingen
Donderdag 21 januari, 
Emiel Hakkenes, redacteur 
bij ‘Trouw’ spreekt over 
het boek ‘God van de ge-
wone mensen’. Zoektocht 
naar zijn religieuze roots. 
Aanv 20.00 uur. Oude Kerk, 
Heemstede. Toegang vrij.

Donderdag 21 januari,
20.00 uur. Schrijver Jan 
Brokken over ‘De Kozak-
kentuin’, in De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede.
Entree: 10,- reserveren: in-
fo@boekhandelblokker.nl,
023-5282472 of De Luifel 
023-5483828.

Markten
Zondag 17 januari Vlooi-
enmarkt, Spaarnehal Fie 
Carelsenplein 1 Haarlem. 
9.30-16.00 uur. Toegang: 

AgendA 2,50. Kinderen t/m 11 jaar: 
vrij entree. Info: MIKKI, 
0229-244739 of 244649. Of: 
www.mikki.nl.

Muziek
Zondag 17 januari Thee-
concert Oude Kerk Heem-
stede, Wilhelminaplein met 
Apollo Nonet. Muziek van 
Coenen en Lutoslawski. 
15.00 u. Gratis; wel collecte.

Zondag 17 januari Jazz 
in Zandvoort met Simo-
ne Pormes. Aanvang: 14.30 
uur. Toegang: 15,- euro. In 
theater De Krocht, Gro-
te Krocht 41 te Zandvoort. 
www.jazzinzandvoort.nl
info@jazzinzandvoort.nl
• 023 5310631.

Zaterdag 23 januari in 
de Oude Kerk in Heem-
stede: Tania Kross & Ernst 
Munneke Frans getint pro-
gramma: 20:15 uur, entree: 
18,50. Kaarten via www.po-
diaheemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Theater
Vrijdag 15 januari Maar-
ten van Rossem. Theater 
de Luifel - aanvang:  20:15 
uur, entree: 19,50. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Zondag 17 januari 14.30 
uur ‘Duinloaden’, voor-
stelling door Grey Vibes 
en het Koorenhuis als een 
ode aan de duinen. Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Toegang: 7,50 
(geen pin!). Reserveren via: 
denhaag@greyvibes.nl.

Zaterdag 23 januari in 
Theater de Luifel in Heem-
stede: Supernova. Muzi-
kale avond van Trio Za-
zi. 20:15 uur, entree: 18,50. 
Kaarten via www.podia-
heemstede.nl of aan de 
kassa van Theater de Lui-
fel, Herenweg 96, Heem-
stede op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur of vooraf-
gaand aan de voorstelling.

Themabijeenkomst
Dinsdag 19 januari mini-
symposium en zorgmarkt 
door Alzheimer Nederland 
afd Zuid-Kennemerland en 
Home Instead Thuisservice 
bij WIJ Heemstede in De 
Luifel, Herenweg 96. Over 
nieuwe mogelijkheden en 
regelgeving op gebied van 
zorg voor dementerenden’. 
13.30 uur. Gratis toegang.

ZATERDAG 23 JANUARI • MUZIEK 

TANIA KROSS & ERNST MUNNEKE
Frans getint programma

ZATERDAG 23 JANUARI • MUZIEK

ZAZI
Ergens diep in het theater zwelt de muziek aan

VRIJDAG 15 JANUARI • CABARET 

MAARTEN VAN ROSSEM
Homo betweteris

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

BINNENKORT O.A.:

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

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 19,50

THEATER DE LUIFEL ∙ 20:15 uur ∙ € 17,50

OUDE KERK ∙ 20:15 uur ∙ € 18,50

ZATERDAG 30 JANUARI • MUZIEK

TIM KNOL
Prachtige muziek en bijzondere verhalen

VRIJDAG 6 FEBRUARI • MUZIEK

ELLA EN NICOLAS VAN POUCKE
Veelbelovende broer en zus

ZATERDAG 16 JANUARI • CABARET 

HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK
Als u geen idee heeft waar dit over gaat, des te beter

Succesvol turnweekend 
voor GSV Heemstede
Heemstede - In het week-
end van 9 en 10 januari wer-
den voorwedstrijden turn ge-
houden in Beverwijk. De ge-
hele wedstrijdgroep van GSV 
Heemstede mocht de tweede 
wedstrijd turnen van het sei-
zoen. 
Op zaterdag begonnen de 
D1 en 4de divisie meisjes. 
In de eerste wedstrijd turn-
den Yilian, Ires, Hanna en 
Cindy. In het deelnemers-
veld van 22 turnsters wist Yi-
lian het als 5de hoogste cij-
fer te krijgen voor de brug 
door haar hoge zwaaien en 
kon zij op een 9de plaats re-
kenen. Ires en Hanna stre-
den samen tegen de andere 
jeugd 1 meisjes. In de vorige 
wedstrijd steeg Hanna boven 
Ires uit, maar nu liet Ires zich 
sterker terugkomen met een 
12.20 op vloer en een 12.30 
op brug (4de plaats). Hanna 
kwam er net onder met een 
5de plaats. Cindy turnde een 
stabiel goede wedstrijd, met 
een mooie balkoefening zon-
der val en werd 6e.
Anne turnde in de tweede 
wedstrijd bij de pupillen 1. 
Anne was superzenuwach-
tig en erg gespannen. Hier-
door kon ze haar 2de plaats 
van de eerste wedstrijd niet 
evenaren.
In de laatste wedstrijd van 
de dag kwamen Nikki, Ka-
thleen en Vera Moerbeek. 
Waar Nikki een mooie ara-
bier dubbel fl ikfl ak liet zien, 
scoorde Kathleen weer wat 
hoger door een mooie rad-
slag op de balk. Kathleen be-
haalde een 7de plaats. Al-
le meiden zijn door naar de 
volgende wedstrijd. Zondag 
kwamen de jongsten aan 
bod: de (pre) instappers. Ro-
se turnde bij de handstand-
platval het hoogste cijfer; een 
13.50, gevolgd door Robin 
met een 13.425.  Daniek turn-

de een hele strakke balkoe-
fening met een 12.30 op het 
scorebord. Voor Amber was 
het een eenmalige wedstrijd 
bij de pre instappers; ook zij 
kreeg van alle tegenstanders 
het hoogste cijfer op sprong; 
een 13.45 en mede door een 
mooie balkoefening kreeg 
zij de 4de plaats omgehan-
gen. Marjolein turnde deze 
wedstrijd supergoed, met als 
klapstuk een 12.30 voor haar 
balkoefening. Een 2de plaats 
voor haar met medaille en 
doorstroming.
In de volgende wedstrijd 
Vera Knipscheer bij de pupil-
len 1. Bij de brug turnde ze 
het hoogste cijfer; een 14.40 
en op de balk turnde ze als 
enige een 180 graden hand-
stand, waar de jury versteld 
van stond. Een 6de plaats. Bij 
de junioren 5 turnsters. Van 
de 16 deelnemers kreeg Eva 
het hoogste cijfer op brug 
en Mirre op vloer. Maar om-
dat het een vierkamp is en je 
op alle toestellen goed moet 
scoren ging Christa er van-
door met de 2de plaats. Eva 
mooi op de 5de plaats en dus 
samen met Christa en Mirre 
door de naar de regiokampi-
oenschappen. 

In de laatste wedstrijd een 
eerste en tweede plaats op 
vloer voor Emilie en Maia. 
Fleur kreeg een mooie 13.60 
op het scorebord. Alle 3 door 
naar de fi nale zuid. Laurie 
was nog niet helemaal opge-
knapt na ziek te zijn geweest, 
en dat was te merken in de 
wedstrijd. Dit in tegenstelling 
tot Zoe waarbij het heel goed 
ging. Ze viel wel van de balk, 
maar herpakte zich geweldig. 
Bij de vloer en de brug kreeg 
ze de hoogste score, waar-
door ze op het podium mocht 
met een 3de plaats en dus 
ook door naar de fi nale zuid.

Nieuwe Dorcas geopend
Heemstede - Op 7 januari heeft Dorcas Heemstede haar 
nieuwe winkel geopend op de Herenweg 101. Na drie jaar 
op de Havenstraat moest de goedlopende kringloopwin-
kel Dorcas verhuizen naar een andere locatie om ruim-
te te maken voor het nieuwbouwproject. Na lang zoeken 
is de keus gevallen op het voormalig verenigingsgebouw 
van de Bavo-kerk aan de Herenweg. De ruim 80 vrijwil-
ligers (en hun vrienden en familie) hebben hard gewerkt 
om de winkel zo snel mogelijk open te stellen. 

De opbrengst van de verkochte goederen gaat volledig 
naar het goede doel: de aanleg van waterpunten, water-
leidingen en sanitair in Tanzania. De winkel draait totaal 
op de inzet van vrijwilligers. Dorcas Heemstede is open 
op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur.
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 13 januari 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

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

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

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

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

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

Werken als vrijwilliger 
in Heemstede

In deze uitgave:
- Omgevingsvergunning
- Onderhoud Johan 
 Wagenaarlaan

Burgerzaal
Tentoonstelling ‘Groenendaalse beuken’
In de maand januari exposeert de Casca-fotoclub 
De Luifel, onder leiding van beroepsfotograaf Geek 
Zwetsloot, een fotoselectie van de Groenendaalse 
beuken in de Torenlaan. De laan (tussen ingang 
Herenweg en WABO scoutinggebouw) wordt in 
beeld gebracht vanuit verschillende invalshoeken: 
overzicht, detail, bomen, hekken, water, mensen, 
honden en meer. 

Publiekshal
Tentoonstelling Letty Hesselink
Letty Hesselink exposeert met een selectie van 
haar beelden. De nadruk ligt vooral op het maken 
van keramiek. Naast figuratieve beelden maakt zij 
ook beelden van (fantasie) dieren, vogels, vazen en 
wandtableaus.

Tentoonstelling Joke Bomert
In de maanden januari en februari is werk te 
zien van Joke Bomert. Haar voorkeur gaat 
uit naar het schilderen van luchten, water en 
duinen. De inspiratie voor haar werk vindt zij 
op de Waddeneilanden. Het prachtige licht, de 
indrukwekkende wolkenpartijen, de duinen en het 
strand: nergens zo’n eenheid in kleur en vorm als 
daar. 

Tentoonstellingen Raadhuis Heemstede

Waardering voor mantelzorgers 
Bijeenkomst op 23 januari 2016
De gemeente Heemstede organiseert in 
samenwerking met Tandem op zaterdag 
23 januari een bijeenkomst voor de 
mantelzorgers in Heemstede. Met de 
bijeenkomst, die plaatsvindt in het raadhuis, 
wil de gemeente haar waardering voor 
mantelzorgers laten blijken. Mantelzorgers 
zijn van grote betekenis voor de samenleving. 
Zij ondersteunen mensen in hun omgeving 
die extra zorg nodig hebben. Uit dank en 
erkentelijkheid voor hun inzet wordt de 
mantelzorgers een feestelijke bijeenkomst 
aangeboden, waar voor ieder ook een attentie 
klaar ligt.

Tijdens de openingstijden van het raadhuis bent 
u van harte welkom om de tentoonstellingen te 
komen bewonderen.

Programma
Na een woord van welkom door wethouder 
Christa Kuiper volgt een muzikaal programma, 
met optredens van Mylou Frencken, Teisterband 
en Voorwegkoor. Tijdens de afsluitende 
informele borrel is er volop gelegenheid voor de 
mantelzorgers met elkaar in contact te komen.

Mantelzorgers in Heemstede
Mantelzorgers bieden - vaak intensief - zorg en 
hulp aan een naaste met een chronische ziekte of 
beperking. Mantelzorg is meestal geen bewuste 
keuze en is dus iets anders dan vrijwilligerswerk of 
een betaalde baan.

Alle mantelzorgers uit Heemstede die bekend zijn 
bij Tandem hebben inmiddels een uitnodiging 
ontvangen. Wie geen uitnodiging heeft ontvangen 
maar wel mantelzorger is, kan zich melden bij 
Tandem (www.tandemmantelzorg.nl). Dit heeft 
verschillende voordelen: Tandem biedt onder meer 
informatie & advies, ondersteuning, begeleiding, 
lotgenotencontact, workshops en bemiddeling bij 
de inzet van vrijwilligers.

Maar ook is het van maatschappelijk belang dat 
mantelzorgers als groep zichtbaar zijn. Hierdoor 
kunnen belangen beter worden behartigd en kan 
beter gericht beleid worden gemaakt.



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Wipperplein 6, het vergroten van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 31871, 
ontvangen 23 december 2015

- Spinozalaan 1 + 5, het plaatsen van 2 
dakopbouwen, wabonummer 31869, 

 ontvangen 23 december 2015
- Bronsteeweg 7, het vergroten van een 

dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31924, 

 ontvangen 27 december 2015
- Roerdomplaan 2, het plaatsen van 

balkonbeglazing, wabonummer 32156, 
ontvangen 31 december 2015

- Bronsteeweg 5, het vergroten van een dakkapel 
op het voor- zij- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 31926, 

 ontvangen 27 december 2015
- Rhododendronplein 17, het doorbreken van een 

muur, wabonummer 32373, 
 ontvangen 19 december 2015
- Locatie Watermuziek, bouwen 4 twee-onder-

een kap en twee vrijstaande grond gebonden 
woningen, wabonummer 31026, 

 ontvangen 2 december 2015

Aanvragen omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Groenendaalse bos, het bouwen van 

een paardenstal + plaatsen hekwerk 
(groenondersteunende haagconstructie), 
wabonummer 32273, ontvangen 5 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Herenweg 5, het kappen van 1 hazelaar, 
 1 hulst, 3 elzen, 14 beuken, 2 haagbeuken, 
 3 esdoorns, 2 linde bomen, 1 kastanje en 4 essen, 

wabonummer 31082, verzonden 8 januari 2016
- Raadhuisplein 7, het plaatsen van een 

reclamebord, wabonummer 31256, 
 verzonden 8 januari 2016
- Amstellaan 1, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 30864, 
 verzonden 8 januari 2016
- Haringvlietplantsoen 12, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 30787, 
 verzonden 8 januari 2016
- Glipperweg 9, het kappen van 3 eiken en 
 2 esdoorns, wabonummer 31610, 
 verzonden 8 januari 2016

Verleende omgevingsvergunning 
(uitgebreide procedure)
- Raadhuisplein 1, het vervangen van het torentje 

en dakbedekking (leien), van het Raadhuis, 
wabonummer 30432, verzonden 8 januari 2016

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Aanpassingen Johan Wagenaarlaan
Het wegdek van de Johan Wagenaarlaan, tussen 
de Heemsteedse Dreef en de Wagnerkade, is aan 
onderhoud toe. Dit onderhoud staat gepland voor 
medio 2016. De gemeente wil deze gelegenheid 
aangrijpen om ook andere wegaanpassingen te 
doen die de uitstraling en verkeersdoorstroming 
verbeteren. Tijdens de inloopavond op dinsdag 26 
januari kunt u het plan inzien en meer uitleg krijgen.

Hoofdlijnen van de voorgestelde 
aanpassingen
- Het toepassen van geluidreducerend asfalt;
- Het aanleggen van verhoogde kruispunten bij 
 de Bernard Zweerslaan - Franz Schubertlaan en 

de Wagnerkade;
- Een (kleine) verbreding van de fietsstroken 
 naar 2 meter;
- Bij beide voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) 

verlichte borden boven de rijbaan;
- Bij beide voetgangersoversteekplaatsen (zebra’s) 

LED verlichting in het wegdek die aan gaat als 
iemand oversteekt om daarmee autoverkeer 
extra te attenderen op voetgangers die 
oversteken;

- De trottoirs voorzien van nieuwe tegels zodat 
 er een netter straatbeeld ontstaat;
- Het vervangen van de lichtmasten en het 

verplaatsen van enkele lichtmasten om zo een 
betere verlichting van de rijbaan en minder 
lichthinder in de woningen te krijgen.

Meer informatie
De tekening van het complete plan kunt u via 
www.heemstede.nl bij plannen en projecten 
downloaden. De tekening is in groot formaat te zien 
tijdens kantooruren in het raadhuis.

Inloopavond
Op dinsdag 26 januari 2016 is er een inloopavond 
in het raadhuis. Tussen 19.30 en 21.00 uur kunt u 
het plan inzien, uitleg krijgen en hierop reageren. 
Bij een inloopavond kunt u vrij binnenlopen, het is 
dus niet noodzakelijk dat u vanaf het begin van de 
inloopavond aanwezig bent

Reageren op het plan
Schriftelijke reacties op het voorlopige ontwerp 
kunt u voor 24 februari 2016 sturen naar: Gemeente 
Heemstede, t.a.v. de afdeling Voorbereiding 
Openbare Ruimte, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
of via e-mail gemeente@heemstede.nl.
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem 
dan contact op met Edwin van Hofwegen via 
telefoonnummer (023) 54 85 614.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 5 januari 2016: B.J. Morris, 
 geboren op 30-08-1982, Overijssellaan 183

- Per 5 januari 2016: M. Suman, 
 geboren op 22-05-1963, Zandvoortselaan 53

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze binnen zes weken na plaatsing van deze 

publicatie hierop reageren door contact op te 
nemen met de afdeling Publiekszaken van de 
gemeente Heemstede (Raadhuisplein 1, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede, telefoon 023-5485868).

Vacature Top 3 
Aan de slag als 
vrijwilliger in 
Heemstede
Begeleider computerclubs
Beschikt u over computerbasiskennis, kunt u foto’s 
bewerken, heeft u ervaring met social media en wilt 
u mensen met een verstandelijke beperking iets 
leren, dan kunt u op dinsdag- en donderdagavond 
direct aan de slag als begeleider bij diverse clubs.

Telefoonmedewerker
Als telefoonmedewerker biedt u een luisterend oor 
aan mensen die behoefte hebben om over hun 
zorgen en problemen te praten. Binnenkort zal de 
basistraining voor vrijwilligers weer van start gaan. 
Interesse? Maak dan snel een afspraak!

Voetbaltrainers
Bent u die sportieve vader of opa die op 
woensdagmiddag de training verzorgt voor de 
kinderen? Heeft u al een trainerscursus gedaan dan 
kunt u direct instromen. Zo niet, dan kunt u ook nog 
via de sportvereniging een cursus hiervoor volgen.

Meer weten over ons vacatureaanbod?
spreekuur:  dinsdag t/m donderdag, 9.00-12.00 u.
telefoon:  (023) 54 83 824
website: www.vrijwilligerswerkheemstede.nl/
 vacaturebank
e-mail:  vrijwilligerspunt@casca.nl 

Ventvergunning 
Op 7 januari 2016 heeft het college van 
burgemeester en wethouders besloten een 
ventvergunning te verlenen aan Ranger Marketing & 
Sales voor het werven van klanten voor “Ziggo alles-
in-1”. De vergunning is verleend op grond van artikel 
5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening en is 
geldig van 8 februari tot en met 20 februari 2016. 

Indien u meer informatie wenst kunt u contact 
opnemen met de afdeling Algemene & Juridische 
Zaken, tel. 023-5485607.



 

Een brief van de postbode
Mijn postkar
Ik hou van mijn postkar. Zij – het is een meis-
je – is sterk en wendbaar en smaller dan je 
denkt. Vroeger stond ze standaard bij mij in 
de schuur. Toen reed er nog een busje met 
post een ronde langs diegenen die een wijk 
liepen dicht bij hun eigen huis. Die kregen 
dan hun postzakken thuis gedropt, in hun 
eigen postkar. Ach, die goeie ouwe tijd … 
Mijn kinderen zaten toen nog op de ba-
sisschool en lunchten tussen de middag 
meestal thuis. Na de lunch liep ik met kar 
en kinderen via hun school naar mijn wijk. 
Regelmatig met een kind bovenop de kar. 
Soms ook met de kat, die er in het zonnetje 
op was gaan liggen slapen. Alleen die wilde 
nooit verder mee dan tot het einde van de 
straat. Wel jammer, vond ik, het had mij wel 
gezellig geleken. – “Kom Siep, even op de 
andere tas, ik moet erbij.” 
Toen we een aantal jaren later gingen ver-
huizen, was mijn trouwe postkar onmisbaar. 
Voor ons als autoloos gezin, dat bovendien 
maar drie straten verderop ging wonen, was 
zij de aangewezen ‘boedelbak’. Bedbodems, 
matrassen, leunstoelen, schemerlampen, de 
kat in zijn mandje, het kon allemaal mee. 
Weer een kind aan elke kant, maar nu te-
gen het eventueel schuiven van de spullen.

Hoewel ze dat eigenlijk niet deden; mijn 
postkar is extreem stabiel.
Ja, mijn kar is een fi jne kar. Ze is zelfs beter 
dan die van mijn collega – sorry Jan – want 
die heeft een afwijking naar links. Zó de 
stoep af als je niet uitkijkt. Omdat de schuur 
bij ons nieuwe huis te klein is voor mijn Iron 
Lady, staan mijn kar en die van Jan tegen-
woordig samen op het depot. Dat is ook
gezelliger voor allebei, zo met z’n tweeën. 
De kar van Jan kan het tenslotte ook niet 
helpen dat hij een afwijking heeft. Hij heeft 
wel een goed karakter en Jan houdt veel van 
hem. Toch, Jan?

Met vriendelijke groet,
uw postbode

Een brief van de postbode
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Hoewel ze dat eigenlijk niet deden; mijn 

Lezers schrijven ons

Ligt de aansluiting op het 
waterleidingnet – waterme-
ter, hoofdkraan - ook bij u in 
een waterput in de voortuin, 
ca. 1 meter diep? Het gaat 
hier om een 19e eeuwse wij-
ze van aansluiten die (allang) 
in strijd is met de Drinkwa-
terwet, met de eisen des tijds 
(vergelijk dit met uw electrici-
teits- en gasaansluitingen) en 
met de eigen regels van de 
waterleverancier, Waternet te 
Amsterdam.

De plaats en wijze van aan-
sluiting worden door Water-
net vastgesteld. Waternet 
heeft wettelijk en contractu-
eel de plicht om de aanslui-
tingen te onderhouden en 
dus ook bij de tijd te houden. 
De afnemers betalen daar-
voor jaarlijks een vastrecht.
Dat vastrecht steekt Wa-
ternet dus jaar-in-jaar-uit in 
haar zak zonder aan haar on-
derhoudsplicht te voldoen. 
Ik ben de betaling daarvan 

daarom gaan staken. En ik 
ben de mensonterende klus 
van het opnemen van de wa-
termeterstand gaan uitbeste-
den, en heb de kosten daar-
van met de facturen van Wa-
ternet verrekend.
 
Waternet heeft mij nu voor 
de kantonrechter in Haarlem 
gedaagd wegens beweer-
de wanbetaling. Ik heb dit 
aangegrepen om bij de kan-
tonrechter een tegeneis in 

te dienen, namelijk dat Wa-
ternet een deugdelijke wa-
teraansluiting binnenshuis 
bij mij moet aanbrengen, op 
straffe van verbeurte van een 
dwangsom.
 
Er zal te zijner tijd door de 
kantonrechter een zitting 
worden gehouden, aleer hij/
zij uitspraak doet. Waternet 
heeft in haar dagvaarding op 
enkele punten de wet ge-
schonden, bijvoorbeeld door 

niet de facturen te overleg-
gen waar het om gaat. De-
ze dagvaarding had daarom 
nietig verklaard moeten wor-
den - doch de kantonrechter 
heeft dit nagelaten.
 
Dus, burgers van Heemste-
de wie dit aangaat: “let op uw 
saeck!”.
 
Mr ir Henk S.M. Kruijer, 
Heemstede,
tel. 023 – 529 28 30

De strijd tegen de watermeterputten is losgebrand

Familie-activiteiten bij 
Kinderboerderij ‘t Molentje
Heemstede - Zondag 17 ja-
nuari van 11.00 tot 15.00 uur 
zijn er leuke dingen te doen 
voor de hele familie bij Kin-
derboerderij ’t Molentje in 
Heemstede. Speciale aan-
dacht gaat uit naar de Vogel-
bescherming deze dag. Er is 
bijvoorbeeld een speurtocht 
waarbij de deelnemers ook 
vogels kunnen tellen.
Warme choco is verkrijgbaar 
en Bakker Bertram sponsort 
lekkere hapjes.
De activiteiten zijn buiten 

maar bij regen wordt de pu-
blieksruimte gebruikt. Er is 
een workshop om van den-
nenappels iets speciaals voor 
vogels maken.
Cindy van Koningshoven en 
Sandra Vos tonen decoratie-
ve taarten van vogelvoer, leu-
ke bakjes met vet en vogel-
voer etc. (De bakjes en kop-
jes zijn geschonken door The 
Vintage Store). Voor een leuk 
bedrag zijn de spulletjes te 
koop en de opbrengst gaat 
geheel naar deze actie.

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

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

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

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

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

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met 
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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