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Honderdste jeugdteam
van Alliance in actie
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Heemstede – Leuk sfeertje in het clubhuis op de zaterdagmorgen. Volgens voorzitter Erik Jan Verhulst is dat iedere zaterdag zo, maar afgelopen
zaterdag was het extra druk en
gezellig toen de jongens van F3,
leeftijd rond de zeven, acht jaar,
naar voren geroepen werden
en op het podium een T-shirt
kregen uitgereikt met de tekst:
Alliance JF 3 team 100. Wethouder van sport, Sjaak Struif, feliciteerde Alliance met de jeugd
die de toekomst is van de ruin
zestigjarige club die ook ontstaan is uit de jeugd. De hockeyclub Alliance heeft nu 1600
leden en een wachtlijst van 200
man. Bij de jeugd spelen 28 jongensteams en 72 meisjesteams.

Het inschrijven van het honderdste team in de districtscompetitie van Noord-Holland
is een mijlpaal; dat vier je met
het hele team en de mensen
om zo`n team heen als de coach
Peter Verhallen en de wedstrijdcommissie.

Met een flinke taart hadden de
knullen geen enkele moeite.
Lachen, dollen, taart eten, je uitleven op het hockeyveld en misschien nog winnen ook. Soms is
winnen voor de ouders nog belangrijker, voor de jeugd wordt
het winnen belangrijker met de
jaren. Het iedere zaterdag weer
organiseren van vijftig wedstrijden is geen gemakkelijke taak,
maar Monique Hoes speelt het

altijd weer klaar. Je moet rekening houden met de mogelijkheden van het park, de speeltijd vanaf half negen en het begin van de laatste wedstrijd om
half zes. Je moet ook nog rekening houden met de afstanden
van de bezoekende clubs. Met
al die kinderen op de zaterdagochtend, och, het is soms net
een groot gezin als je ziet hoe
Alliance de zaak op orde heeft.
Door alle drukte zie je kinderen
met een bezem, twee turven hoger dan het kind zelf, heel kordaat de vloer vegen of met een
grote lap de tafels schoonlappen. Aan de elf van Alliance F3
een mooie zwart-witte toekomst
toegewenst!
Ton van den Brink

In deze krant:
50+ Wijzer

Martin
0251-674433
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Po d i u m O u d e S lot
Dinsdag 10 februari 2009 20:15 uur 17,50 /  15,-

‘Mozart’
Rubens Kwartet
m.m.v.

Nicolas van Poucke piano

en

Marieke van Leeuwen actrice

Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan
Heemstede

www.podiumoudeslot.nl / tel. 06 - 13 13 36 26
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De IJzeren pronkstukken van het pompstation.

Provinciale
monumenten

De Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek kent een lange
traditie waar het gaat om het uitgeven van historische publicaties. In 2004 en 2005 verschenen de rijk geïllustreerde uitgaven: ”Monumenten van Heemstede, een keuze uit de parels van de Heerlijkheid” met foto`s van Cees Peper en teksten
van Michel Bakker, Maarten van Bourgondiën, Frans Harm en
Hans Krol. Voor de Heemsteder zijn de boeken de bron om
de Provinciale monumenten in Heemstede onder de aandacht
te brengen van de lezers zoals we reeds deden met de gemeentelijke monumenten. Veel informatie over rijks-provinciale, gemeentelijke monumenten en de speciaal door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, HVHB, samengestelde lijst van behoudeniswaardige panden en objecten,
kunt u vinden op de website: www.hv-hb.nl
Leidsevaartweg 73
Waterleiding-pompstation
In 1851 werd door Christiaan
Dirk Vaillant en mr. Jacob van
Lennep de Duinwater Maatschappij opgericht om duinwater te winnen en de bevolking van Amsterdam van vers
drinkwater te voorzien. Drie Engelse civiel-ingenieurs speelden
een belangrijke rol en het is
niet verwonderlijk dat de vroegste architectuur op Leiduin, Engelse classicistische invloeden

vertoond. In 1853 werd op Leiduin het eerste Nederlandse
waterleiding-pompstation gebouwd. Op 6 juni 1853 werd bij
het Haarlemmerplein in Amsterdam aan de Willemspoort water
voor één cent per emmer verkocht.
Dit verse drinkwater zorgde er
voor dat tijdens de cholera epidemie in 1866 in Amsterdam
relatief weinig mensen overleden. Het complex was al gauw
heel belangrijk voor Heemstede,

Correspondenten:
Ton van den Brink
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

Vlnr: K. Schoelitsz, F.Steffens, G. Rombach,
R. Roeland, K. Hulsbergen en L. Esveld.

want veel inwoners verdienden
op Leiduin hun brood en vooral in de wintermaanden had
het bedrijf veel arbeiders nodig om de waterbassins ijsvrij te houden. Het pompen van
gezuiverd duinwater werd in
1900 door een ander pompstation overgenomen. Het gebouw
werd in 1909 in gebruik genomen als directieverblijf. Tegenwoordig is er een museum gevestigd waar oude materialen
geconserveerd worden en de
geschiedenis van die materialen naar buiten gebracht worden. Een museum met alle gebruiksvoorwerpen, die horen bij
een ingenieursbureau met zijn
kantoorfunctie en attributen die
met het werk te maken hadden,
van werkmanskleding en loodgieter-en fitterspullen tot de
eerste computer. Bijna de hele
organisatie, vanaf 1853 tot heden, laat zien hoe een perfecte
watervoorziening werkte en nog
werkt.
Een museumcommissie van

Filmavond
‘Atonement’

Bennebroek – De film Antonement is een overweldigend romantisch meesterwerk, dat fascineert en ontroert. Joe Wright
regisseerde deze film. Een eerder succes van Wright was Pri-

Waternet heeft thans de zorg
voor het behoud van het historische erfgoed, het bestaat uit
vroegere werknemers, allen uit
Amsterdam. Dat zijn de heren K. Schoelitsz, F. Steffens, G.
Rombach, R. Roeland, K. Hulsbergen en L. Esveld. Zij vergaderen en werken nog steeds in
dit inmiddels Provinciale monument temidden van de hen zo
bekende voorwerpen en vooral ook sfeer. Het pompgebouw
heeft een rechthoekige plattegrond. De gemetselde muren
zijn van gele en rode baksteen,
nu deels gepleisterd met cement om vochtdoorslag tegen
te gaan. Boven de ingang in de
voorgevel is nog een gedenksteen te zien met de jaartallen
1853-1909. in de zogenaamde
rondboogvensters zaten vroeger
gietijzeren raamkozijnen. Deze
zijn rond 1927 vervangen door
houten kozijnen. Het pompstation is alleen na afspraak te bezichtigen.
Ton van den Brink
de & Prejudice. In Antonement
spelen onder andere James
McAvoy en Keira Knightley. Het
verhaal is gebaseerd op het bekende boek ‘Boetekleed’ van Ian
McEwan. Op donderdagavond
29 januari wordt deze film getoond bij het Trefpunt Bennebroek, vanaf 19.30 uur. Er is ook
een uitleiding en filmgesprek.

Drankenhandel met fraaier uiterlijk
Heemstede – De lichtbak en driehoeksreclame boven de pui van de
drankenzaak aan het Wilhelminaplein zijn verwijderd. Op deze manier
oogt de buitenzijde van de zaak veel fraaier, aldus de buurt. “Zo is een
stap gezet – met hulp van alle betrokkenen – naar een Wilhelminaplein
als aantrekkelijk dorpscentrum”, zegt de PvdA-fractie, die zich sterk
maakt voor verfraaiing van dit deel van Heemstede.

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

editie 5
oPlaag 17.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
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en adres, telefoon of e-mailadres. De redactie behoudt het
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Ultramodern mortuarium voor
Regiopolitie Kennemerland
Regio - Maandag 26 januari werd een nieuw mortuarium
voor de regiopolitie in gebruik
genomen. In nauwe samenwerking tussen de Politie Kennemerland en het Kennemer Gasthuis
is een ‘state of the art’ mortuarium ontwikkeld. Het regiokorps
Kennemerland heeft nu de mogelijkheid om stoffelijke overschotten van door een misdrijf
omgekomen slachtoffers op te
slaan en te schouwen.
Vanaf 2003 is er gewerkt om dit
mortuarium gestalte te geven.
De politie maakte al gebruik van
twee koelcellen in het algemene mortuarium van het KG. De
laatste ontwikkelingen op het
gebied van het veiligstellen van
sporen vragen om veel betere
voorziening.
Per 1 januari gelden nieuwe forensisch-technische eisen. Het
nieuwe complex voldoet dan ook
aan de laatste eisen. Het hebben van een mortuarium in een
ziekenhuis is al lange tijd niet
meer zo vanzelfsprekend. Veelal
worden overledenen kort na het
overlijden naar een uitvaartcentrum overgebracht. De heer Harry Luik, bestuursvoorzitter van
het KG, vindt echter dat het past
binnen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om ook een mortuarium
te kunnen aanbieden. Logisch
gevolg was dan ook dat de politie de samenwerking met juist
het Kennemer Gasthuis zocht.
Voor de politie staan nu permanent vier ultramoderne koelcel-

Liberale borrel
in 1ste Aanleg
Heemstede - Op donderdag 5 februari organiseert
VVD Heemstede een borrel
voor VVD-leden en alle anderen met een liberaal hart. De
avond is uitermate geschikt
om te netwerken met andere liberalen uit de omgeving.
Vertegenwoordigers van de
VVD gemeenteraadsfractie en
het bestuur, alsmede de VVDwethouder in Heemstede zullen aanwezig zijn om vragen
te beantwoorden en met u van
gedachten te wisselen.
De avond start om 20.00 uur,
in café De 1ste Aanleg, Raadhuisstraat 103 (hoek Raadhuisstraat-Kerklaan). U bent
van harte welkom!
Als u vragen hebt over deze avond of anderszins over
de VVD Heemstede, aarzel
dan niet contact op te nemen met Ingrid de Jong, bestuurslid VVD Heemstede, tel.
023-5291166 of per e-mail:
ingrid.de.jong@leasedsl.com

len ter beschikking. Het geheel
is gescheiden van de overige
ruimtes en contaminatie wordt
voorkomen door strikte procedures te volgen. Zo heeft alleen het
personeel van het mortuarium
van het KG toegang tot de ruimte evenals de technische recherche. Het is medewerkers noch
politiepersoneel toegestaan alleen de ruimte te betreden. Hiermee wil men voorkomen dat er
vreemde sporen op het lichaam
komen of dat er een wijziging in
de staat van het lichaam wordt
aangebracht. Naast de koelcellen is er een ruimte ingericht
waar de schouwartsen hun werk
kunnen doen. Met de meest moderne apparatuur worden lichamen onderzocht en sporen veiliggesteld.
De divisiechef van de regionale
recherche, Sjaak de Bruijn, was
in zijn nopjes met de mogelijkheden van dit nieuwe mortuarium.
In zijn toespraak benadrukte hij
dat het van groot belang is dat
er geen onregelmatigheden ontstaan bij het veiligstellen, overbrengen en opslaan van dode-

lijke slachtoffers. De rechtspraak
wordt steeds preciezer waardoor
de geringste twijfel de verdachte
vrijuit kan laten gaan. Het vastleggen van sporen kan ook leiden naar de opsporing van de
dader(s). “Met deze nieuwe faciliteit zijn wij er zeker van, dat zolang het stoffelijk overschot onder ons beheer is, er geen contaminatie zal optreden. Met deze
nieuwe faciliteit beschikken wij
over een hoogmodern en gecertificeerd politiemortuarium voor
de gehele regio.” Mocht er nader
onderzoek nodig zijn dan wordt
het lichaam vervoerd naar het
Nederlands Forensisch Laboratorium in Den Haag.
De heren Luik en de Bruijn tekenden in het bijzijn van forensische rechercheurs en personeel van het mortuarium een
overeenkomst waarbij de politie
de ruimte gedurende 10 jaar zal
huren van het KG. Per jaar heeft
de regio Politie Kennemerland te
maken met ongeveer 120 slachtoffers. Zij allen zullen naar dit
centrum worden vervoerd.
Eric van Westerloo

Heemsteedse vrijwilligers zijn
automatisch verzekerd
Heemstede - Het gemeentebestuur heeft het initiatief genomen om alle mensen die vrijwilligerswerk doen, te verzekeren.
In Heemstede zijn volgens opgaaf van de gemeente 6.500 vrijwilligers betrokken bij stichtingen, organisaties en verenigingen. De verzekering is oorspronkelijk een initiatief van de vereniging Nederlandse Gemeenten. Deze sloot een collectieve
verzekering af waarbij gemeenten zich kunnen aansluiten. In
Nederland zijn ongeveer 4 miljoen mensen betrokken bij vrijwilligerswerk. Het blijkt dat veel
vrijwilligers niet verzekerd zijn.
De regeling is laagdrempelig,
zo hoeft men niet in te schrijven en het maakt niet uit hoeveel uur er wordt besteed aan
vrijwilligerswerk. De verzeke-

ring dekt risico’s die verbonden
zijn aan het vrijwilligerswerk zoals het toebrengen van schade
aan anderen, ongevallen, aansprakelijkheid voor bestuurders
en rechtsbijstand voor organisaties die met vrijwilligers werken.
De regeling geldt voor iedereen
ongeacht de leeftijd. Kerkgenootschappen kunnen bijvoorbeeld ook aanspraak maken op
deze verzekering. Veel verenigingen en organisaties kunnen
hun eigen verzekering opzeggen
waardoor zij kosten besparen.
De kosten 0,25 eurocent per inwoner zullen door de Rijksoverheid via het gemeentefonds aan
Heemstede worden terugbetaald. De uitgebreide voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Heemstede
onder bestuurlijke informatie.

INGEZONDEN

‘Rol college in supermarktopenstelling merkwaardig’
Heemstede - Twaalf jaar geleden werd er een regeling in de gemeenteraad aangenomen die het mogelijk maakte om één supermarkt de gelegenheid te geven om op zondag open te zijn. De
drie Doornroosjes Deka, AH en Vomar slapen 12 jaar lang rustig door. Totdat… Juist Doornroosje Deka wakker wordt. Ze dient
een verzoek in voor de openstelling op zondag bij ‘de Prins’. Dit is
vrije markt economie: “Kijk en grijp je kansen waar andere liggen
te slapen.” De Prins denkt na en besluit de twee andere Doornroosjes wakker te schudden en stuurt ze een brief. Doornroosje
Vomar leest de brief maar besluit dat verder slapen veel lekkerder
is dan werken op zondag en reageert niet. Doornroosje AH daarentegen ziet kansen en wil, zoals dat gaat in sprookjes, met haar
wakker kussende Prins in het huwelijk treden. De Prins gaat aan
het werk om de huwelijkse voorwaarden te schrijven en komt met
een voorstel. Tot zover het sprookje.
Allereerst gaat het college in de fout door het de Dekamarkt gelijk te behandelen met AH en Vomar. Dit door deze supermarktketens te vragen om een verzoek voor openstelling op zondag
in te dienen. Weg vrije markt economie. De voorsprong van de
Dekamarkt op de concurrentie wordt dit supermarktbedrijf door
het college afgenomen.
Het college moet het 1e verzoek in behandeling nemen en beoordelen op de criteria die aan de openstelling worden gesteld.
Onafhankelijk en zeker niet vergelijkend. Door vergelijkend op te
reden wordt het college ongewild partij in de markt economie.
Nu de inhoudelijke criteria van de ‘huwelijkse voorwaarden’. Er
worden twee grote redenen genoemd.
De eerste is dat de wegen rond de AH (Blekersvaart) de drukte beter aankunnen dan de Binnenweg rond de Dekamarkt. Bij de
herinrichting van de Binnenweg met 1-richtingsverkeer worden de
toegangswegen bij de Dekamarkt de toegangspoort voor de hele
zuidelijke Binnenweg. Niet alleen voor de Dekamarkt op zondag.
Betekent dit dat deze toegangswegen ongeschikt zijn voor ontsluiting van de Binnenweg? Één maand geleden was het college
toch echt een andere mening toegedaan bij de definitieve besluitvorming rond de Binnenweg.
De tweede is dat de parkeergarage van AH is afgesloten en daardoor geluidsarm is en dat er niets bekend is over overlast. Dit
wordt zonder onderzoek gesteld. Maar de parkeergarage is niet
dicht. Geluid kan wel degelijk naar buiten en misschien fungeert
de garage wel als klankkast en versterkt dit het geluid. Koplampen van auto’s die in het donker vanaf de hogere parkeerlagen
over schuttingen in woningen kunnen schijnen. Vanuit drie etages
heeft men vrij uitzicht op de omliggende tuinen, dakterrassen en
balkons. Waar is de privacy op zondag. Misschien geen relevante argumenten maar een besluit onderbouwen met de bewering
dat ‘B&W onbekend is met overlast van de parkeergarage’ zonder
enig onderzoek is helemaal geen argument.
Met voorgenomen collegebesluit om AH de voorkeur te geven
boven de Dekamarkt lijkt het erop dat het college van B&W in
Heemstede graag zijn boodschappen op zondag bij Albert Heijn
doet. Of spelen er grotere belangen een rol waar Albert Heijn een
partij in kan zijn. Denk hierbij aan de parkeerplaatsen problematiek rond de Binnenweg. Hierover komt dit jaar nog een studie van
het college.
De uiteindelijke conclusie die het college heeft getrokken uit het
commissiedebat is de enige juiste. De Dekamarkt krijgt als 1e
aanvrager een onafhankelijke niet vergelijkende beoordeling. De
rol van het college in dit proces is op zijn minst merkwaardig.
Remco Ates, Fractievoorziter HBB,
gemeenteraad Heemstede

Vragen GroenLinks over
afvoer vuil bij AH
Heemstede - Henk Koetsier van
GroenLinks heeft namens zijn
fractie bij het college van Burgemeester en Wethouders vragen ingediend over het afvoeren van afval bij het Albert Heijn
filiaal aan de Blekersvaartweg
op zaterdag. De afvoer van het
vuil zou tekort schieten. Onlangs
verscheen in deze krant een

foto van een nogal grote afvalberg voor AH. De partij wil weten wie verantwoordelijk is voor
het ophalen van vuil, (gemeente, Albert Heijn of De Meerlanden?). GroenLinks informeert
tevens naar de wijze van handhaven; wat als de ‘berg’ te veel
wordt en wat wordt daar dan
aan gedaan?
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PCC-Spaarne in ziekenhuis Heemstede
Heemstede – Enkele private ondernemingen samengebracht in de ‘TranSpaarne Holding BV’ vinden onderdak in het
Spaarne ziekenhuis in Heemstede. Plastisch Cosmetisch
Centrum Spaarne is sinds een jaar een van de succesvolle bewoners aan de Händellaan. Rudy Christiano en David Jairath
zijn de uiterst ervaren plastisch chirurgen, die de luxe uitstraling van de kliniek combineren met de veiligheid van het ziekenhuis. Zij zijn vier dagen per week werkzaam in de reguliere zorg op beide locaties van het Spaarne ziekenhuis. Toen
de mogelijkheid zich aandiende om in de nieuwe vleugel een
praktijk op te starten voor cosmetische behandelingen grepen de ondernemende artsen de kans aan.

Is er zoiets als een top 10 van
behandelingen?
Rudy Christiano: “De meest voorkomende ingrepen zijn de ooglidcorrectie, de buikwandcorrectie, borstvergroting en liposuctie.
Hierin zit niet veel verandering.
De laserbehandelingen en injectables hebben de laatste tijd een
vlucht genomen. Hiervoor is Floor
Claus, een gespecialiseerde cosmetisch arts in dienst bij het cen-

Ziet u een verschuiving in
leeftijd?
Rudy Christiano: “Nee. De trend
van steeds jongere meisjes van
rond de zestien jaar, zoals in
Amerika vaker voorkomt, zien
we hier nauwelijks. De grootste
groep van onze patiënten valt in
de leeftijdscategorie van vijfentwintig tot vijfendertig jaar. Dan
moet je aan borstvergroting denken. Injectables worden meestal
uitgevoerd vanaf rond de veertig jaar.”
David Jairath: “Voor ooglidcorrecties ligt de leeftijd beduidend hoger, van circa vijftig tot zeventig
jaar. Zo is er voor iedere leeftijds-

Wanneer is het initiatief
ontstaan?
David Jairath: “In 2004 zijn diverse behandelingen uit het basispakket van de ziektekostenverzekeraars gehaald. Dat zijn onder andere een aantal borstcorrecties en de buikwandcorrecties. Ook de behandeling van
flaporen bij kinderen wordt niet
meer vergoed, alsmede de ooglidcorrecties. We zijn toen met
de leiding van het ziekenhuis om
de tafel gaan zitten en tot wederzijdse tevredenheid een privé bedrijf gestart. In het begin
kleinschalig in de poli in Hoofddorp. Maar toen we het drukker kregen, ontstond de behoefte naar een comfortabelere ambiance uit te zien. Deze setting
heeft de juiste uitstraling met
alle medische faciliteiten bij de
hand.”
Rudy Christiano: “ Er is een groep
patiënten die naar het ziekenhuis komt en weet dat een bepaalde ingreep onder de nietverzekerde zorg valt. Toch voelen ze zich er beter bij dan dat
ze naar een particuliere kliniek
gaan. Deze patiënten kunnen
we nu hier behandelen. Wij vinden dit een heel sterk punt. Het
geeft veel mensen een veilig gevoel. Wij houden ons spreekuur
en verrichten de kleinere ingrepen in de persoonlijke omge-

trum. Met injectables kunnen bijvoorbeeld vollere lippen worden
gerealiseerd alsmede een vermindering van lijnen en rimpels.
Dat geeft een verbetering van de
gezichtscontouren.”

groep een behandeling die daarbij past. Wel zijn vrouwen nog
steeds onze grootste groep patiënten. De vraag naar cosmetische ingrepen bij mannen neemt
weliswaar toe, maar zo’n vijfen-

Kwaliteit en veiligheid voorop

ving van het centrum. Als het
om grotere operaties gaat kunnen we gebruik maken van het
ziekenhuisdeel hiernaast of in
Hoofddorp. Het biedt ons het
beste van twee werelden.”

zenventig procent bestaat uit
vrouwen.”
Wat vindt u de grootste
misvatting van het vakgebied?
David Jairath: “Ik stoor me regelmatig aan mensen in ons vakgebied die in de media verschijnen,
maar eigenlijk niet op de hoogte zijn van alle ins en outs van de
plastische chirurgie. Er zijn mensen in Nederland die zich deskundige op dat gebied noemen
en vaak in programma’s te zien
zijn, maar zelf geen behandelingen doen. Ik denk wel eens: zo
simpel ligt het niet. Je moet wel
degelijk nuances aanbrengen in
opvattingen en in behandelingen. Eerlijk gezegd vind ik dat
wel eens vervelend.”
Rudy Christiano: “Op de televisie wordt de indruk gewekt dat
extreme make-overs een realistisch beeld zouden geven. Dat
vind ik een groot misverstand.
Het betreft vaak zeer exceptionele gevallen, waarbij gebruik
wordt gemaakt van alle trucage die bij filmopnames mogelijk zijn. Over het algemeen
beperkt onze groep patiënten
zich tot een reëel verzoek voor
een probleem, dat meestal met
één ingreep te verhelpen is.”
David Jairath: “Mensen realiseren zich vaak niet wat sommige ingrepen in hun lichaam teweegbrengt. Daar wordt soms te
licht over gedacht. Daarom is het
heel belangrijk om goede voorlichting te geven. Wij trekken altijd veel tijd uit voor onze cliënten om een zo duidelijk mogelijk
beeld te scheppen.”
Beide plastisch chirurgen hechten veel waarde aan de kwaliteit
en de veiligheid die PCC-Spaarne kan bieden op een plek die
ideaal is. Of zoals ze het stellen: ‘Deze locatie is 7 dagen per
week, 24 uur per dag te bereiken
voor eventuele vragen of problemen van onze patiënten. Je
wordt altijd te woord gestaan.’
Meer informatie over de behandelingen: www.pccspaarne.nl
Mirjam Goossens

Edith Leerkes in Oude Slot
met geluksmomenten
Heemstede – Ze speelt gitaar met een passie die je tegenkomt bij gitaarvirtuozen als
Django Reinhardt en het Rosenberg Trio. Iets van die gipsystijl was zondagavond in het geheel uitverkochte Oude Slot terug te vinden in ‘Etudes Feminine’. Haar eerste soloprogramma van gitaar en cello-muziek,
afgewisseld met korte gesproken en gezongen teksten. Met
een eerbetoon aan een dierbare man, zoon, dochter, vriend of
verbindende verhalen, waarbij zij
zich afvraagt hoe de geschiedenis gelopen zou zijn als zij man
was. Verhalen over Chopin die
nooit een stuk schreef voor de
gitaar, maar hoe zij toch een gitaarstuk van de grote componist
op slinkse wijze in bezit kreeg.

Hoe het zou zijn met de kredietcrisis die zondagavond zijn
131ste dag inging als Edith dit
als man dit beleefd, gehandeld,
beoordeeld zou hebben. Kostelijke bespiegelingen afgewisseld
met gitaarmuziek die afkomstig is uit de klassieke muziektraditie. Met Midden-Europese,
joodse en zigeunertrekjes die de
haar Etudes Feminine zo afwisselend maken. Als elfjarig kind
speelde zij al gitaar, studeerde
aan het conservatorium Twente, daarna in Spanje, maakte jarenlang deel uit van het ‘Amsterdams gitaartrio’ waarmee ze
veel klassieke platen maakte. In
1998 stapte zij over naar Herman van Veen.
Een studente vroeg haar eens
tijdens een masterclass of het

niet een wat wonderlijke overgang was van een beroemd trio
naar de begeleiding van Herman
van Veen. Zij antwoordde: “Wat
zo mooi is, ik ben wel zijn gitariste, maar hij is ook mijn zanger.” Naast zanger is Van Veen
ook haar regisseur. Ook zondagavond zat Herman, samen
met honderd enthousiaste toehoorders, ontspannen in de zaal
en genoot van de muziek en de
teksten die als geluksmomenten
de zaal instroomden.
Een topavond van programmamaker van de Vrienden van het
Podium Oude Slot, Iris Haeck ,
die Edith al jaren geleden eens
hoorde op de radio en gelijk wist
dat zij Edith Leerkes ooit in haar
programmering wilde hebben.
Ton van den Brink
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Zandvoortselaan in beweging...
Aerdenhout Apotheek
ruim 75 jaar zorgverlener
Heemstede – De Aerdenhout
Apotheek is al ruim 75 jaar
gevestigd op de Zandvoortse
laan 162 tegenover de winkelgalerij. De bereikbaarheid is in
de loop van de jaren wat lastiger geworden, daar staat tegenover dat met de moderne technieken u meestal snel
geholpen kan worden door
een enthousiast en deskundig team, met als apotheker
Kees Zwaan. Behalve als bij
een simpel ogend recept even
navraag nodig is omdat er een
middel op staat dat niet samengaat met de huidige medicatie van de patiënt. Iedereen wil wel snel geholpen
worden, maar secuur werken staat bij de apotheek toch
echt voorop! Penicilline is een
middel waar allergieën nogal eens bij voorkomen. Jammer voor de parkeermeter,
maar zorgverlening gaat voor
en de apotheker gaat navraag
doen en doet een voorstel. Dat

is medicatiebegeleiding met
een mooi woord. Apothekers
zijn zorgverleners met een oog
voor zorg. Dat is hun primaire taak. Bij dat zorgverlenen
hoort ook het helpen van iemand die geen geld heeft. Iemand om die reden laten stikken, kan niet en hier verschilt
de apotheker al van een winkelier die die plicht niet heeft.
Gelukkig komt die situatie in
Nederland niet veel voor.
Ook winkelier
Alle apothekers en artsen in
onze regio zijn gekoppeld aan
één systeem, waardoor uitwisseling van gegevens een feit
is en de apotheker de nodige
informatie krijgt om de zorgverlening goed uit te voeren.
Naast het verstrekken van
voorgeschreven medicijnen is
de Aerdenhout Apotheek ook
de uitgelezen zaak voor producten die met de gezondheidszorg te maken hebben,

maar meestal op een plezierige manier. Vooral als het gaat
om vitamineproducten, huidverzorging, verband, homeopathie en mondhygiëne. Met merken als Dr. Vogel, Kneipp, VSM
en het eigen merk vitamines en
pijnstillers. In dit jaargetijde krijgt
de verkoudheid de nodige aandacht. Voor al die producten
staat een team apothekersassistenten klaar onder leiding van
de apotheker om u te adviseren.
Veiligheid staat altijd voorop bij
apothekers!

Vlnr: Behnaz, Saskia, Kees, Joeki, Loes.

Medicatierol
Voor mensen die meerdere medicijnen op een dag op verschillende tijdstippen in moeten nemen, handig voor ouderen, maar
ook voor druk bezette zakenmensen, is de pas ontwikkelde
medicatierol een uitkomst. Weg
met de losse doosjes, één doos
waarin een rol zit met aan elkaar
gehechte zakjes. Ieder zakje bevat de juiste medicatie voor het
juiste moment, op de juiste dag.
Bijvoorbeeld voor 14 dagen in
één doosje. U scheurt het zakje van dat moment van de rol en
het volgende zakje voor het vol-

gende moment komt. Voor de
apotheker en zijn medewerkers
wel een heel secuur werkje dat
uiterste concentratie vraagt om
alle gegevens in te voeren in de
computer. Vandaar dat de medewerker die hiermee bezig is,
op dat moment een heel opvallend hoofddeksel draagt om
maar aan te geven: ‘niet storen’.
De Aerdenhout Apotheek is gevestigd aan de Zandvoortselaan
162 in Heemstede en is geopend
op maandag t/m vrijdag van
08.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 11.00 tot 15.00 uur.
Ton van den Brink

Kinderen welkom bij De Oosteinde Vijfhuizen

WNF helpt vogels de winter door!

Regio – In Tuincentrum De Oosteinde te Vijfhuizen is er op zaterdag 31 januari een leuke activiteit voor de jeugdleden (Rangers) van het Wereld Natuur
Fonds (WNF) en andere kinderen tussen de 5 en 12 jaar.
In samenwerking met De Oosteinde in Vijfhuizen gaan de
Rangers voedertaarten en kransen maken en pinda’s rijgen.
Hiermee willen ze de vogels
trakteren, die in achtertuinen of
op het balkon verschijnen, om
ze zo een handje te helpen de

voedselschaarse winter door te
komen.
Aanvang is 13.00 uur. De activiteit eindigt om 16.00 uur. Er
is ook een verkoopkraam met
WNF pluche knuffels e.a. artikelen, een grabbelton en kinderen
kunnen geschminkt worden.
Deelname is 3,50 euro voor
WNF-Rangers en 4 euro voor
andere kinderen. Iedereen kan
zelf kiezen waaraan ze deelnemen. Graag gepast geld en het
Rangerpaspoort meenemen.
Tuincentrum De Oosteinde

INGEZONDEN

sponsort alle benodigdheden,
dus komt de gehele opbrengst
ten goede aan het Wereld
Natuur Fonds. Het tuincentrum
is te vinden aan de Schipholweg
1088 en is makkelijk te bereiken
via de N205.
Opgeven via e-mail wnfmeerenbollenstreek@hotmail.com of telefonisch op tel. 0172-518929 na
19.00 uur. Meer informatie over
deze of andere activiteiten in de
regio kunt u vinden op: www.
wnf.nl/kennemerland of www.
wnf.nl/meerenbollenstreek.

Behnaz achter de computer
met ‘niet storen’ hoedje.

Kinderdisco (6-10 jaar) bij Casca
Heemstede - Dansen, rennen,
springen, snoepjes, limo en de
leukste liedjes van het moment:
alle ingrediënten voor de leukste kinderdisco-avond die je je
kunt voorstellen!
Een echte DJ staat aan de
draaitafel en de disco-verlichting maakt het helemaal af.
Ouders mogen in het begin van
de avond even binnen gluren,
maar daarna is het voor hen
verboden toegang. Zij kunnen
intussen in de Luifel aan de bar
wat drinken en praten.
Alle bezoekertjes krijgen een

kaartje. Hiermee kunnen zij
twee keer een bekertje limo halen en 1 keer een zakje snoep.
Op dit kaartje komt ook het
thuis-telefoonnummer en hun
naam te staan, mocht er wat
zijn dan kunnen wij het thuisfront altijd bereiken.
Deze kinderdisco (6-10 jaar)
is op zaterdag 7 februari van
19.00-21.00 uur in de jongeren
ruimte Plexat bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 2,- euro (inclusief limonade en 1x zakje snoep).

Tieners

Nieuw leven in Polen voor
Cupido Menu
Heemsteeds schoolmeubilair Heemstede - Een keer per
Heemstede - Via een van de overblijfjuffen kwam ‘De Ark’ in contact
met foundation PPL. PPL zamelt allerlei spullen in voor een dorp in een
van de armste gedeeltes van Polen. Het oude meubilair zal naar een
basisschool aldaar gaan. Deze basisschool is bijzonder, omdat zij
ook naschoolse opvang bieden aan de kinderen. Dit heeft als doel
dat de kinderen na schooltijd niet aan het werk gezet worden om
geld te verdienen, maar dat hun ouders langer kunnen werken om
zo de inkomsten te verhogen.
Zodra het kleutermeubilair van De Ark later dit jaar vervangen wordt,
zullen zij PPL zeker weer inschakelen! Een stuk of zes medewerkers
van een verhuisbedrijf, een aantal vrijwilligers, leerlingen, conciërge
Toon en een Pools vervoersbedrijf zorgden ervoor dat in een mum
van tijd alles ingeladen was!
Suzanne Confurius - van Beek
directeur Rk Basisschool De Ark, Heemstede

maand op vrijdagavond met elkaar koken en eten is heel gezellig! Bij Cook - eat - meet & greet
kunnen tieners van 11 tot 14 jaar
lekker koken, samen eten, opruimen en gratis blijven hangen bij
’t Is weer Vrijdag.
We gaan op vrijdag 6 februari
een Cupido Menu maken. Kosten 5,- euro.
Geef je snel op: (023) 548 38
28, plexat@casca.nl. De eerstvolgende Cook - eat - meet &
greet is bij Casca op vrijdag 6
maart van 18.00 tot 20.00 uur in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede.

pagina 10

de Heemsteder - 28 januari 2009

Mozart bij Podium Oude Slot

Rubens kwartet samen
met Nicolas van Poucke
Heemstede - Een Mozartavond in Het Oude Slot. Het
Rubens kwartet samen met Nicolas van Poucke zullen zich
op dinsdag 10 februari wijden
aan de muziek van Mozart met
als sluitstuk een van zijn pianoconcerten (in kamermuziekbezetting) het genre dat Mozart
als geen ander heeft geëxploreerd en tot wasdom gebracht.
Het Rubens Kwartet behoort tot
de nieuwe generatie strijkkwartetten die Nederland het laatste decennium rijk is geworden. “Een ware ensemblecultuur,
waarin hartstocht en uitdrukkingskracht hand in hand gaan
met een fijn gevoel voor kleur
en stijl.” Zo oordeelde de jury
van de Kunstprijs 2004 over het
Rubens Kwartet. Dit
jonge
kwartet bestaat uit Quirine
Scheffers, viool Sidonie Riha,
viool Roeland Jagers, altviool en
Joachim Eijlander, cello. Twee
jaar geleden was Nicolas van

Poucke een van de laureaten
van onze Prinses Christina concerten. Dit seizoen keert hij terug
als solist samen met het Rubens
Kwartet in de kamermuziekserie. Nicolas behoort tot de
generatie zeer getalenteerde jonge musici die ondanks
hun leeftijd alle grote concertzalen van Nederland al hebben
gezien en zelfs daarbuiten zoals in Canada en de Verenigde
Staten. Programma: ‘Mozart’ Sonate voor piano KV 282, Strijkkwartet KV 589 en Pianoconcert in A gr KV 414 in kamermuziekbezetting. Extra: Voorafgaande aan het concert zal Actrice Marieke van Leeuwen een
korte eenakter over Mozart spelen naar een script van Nathalie Koch. Het concert vindt plaats
om 20.15 uur in Het Oude Slot,
Heemstede. Toegang: 17,50 euro/ 15,00 euro. Reserveren kaarten 06-13133626 of www.podiumoudeslot.nl.

Cabaret van Pieter Derks: Waan

Wanneer?
Zondag 1 februari is de voorstelling te zien in Theater de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Aanvang: 20.15 uur. De entree is
15,50 euro. CJP/65+ 14,50 euro.
Kaartverkoop van ma t/m vrij van
9.00 tot 16.00 uur en 45 minuten
voor aanvang. Telefonisch reserveren via: (023) 548 38 38.

Met Maten speelt live in
de 1ste Aanleg

Heemstede - Met Maten is dè
band die zorgt voor een spetterende feestavond. Een avond
waar de hits uit de jaren 60 en
70 zorgen voor een gezellig feest
vol herinneringen. Van begin tot
eind zult u bekende en minder
bekende hits voorbij horen komen. “Waar ken ik deze ook alweer van?” zult u zich regelmatig afvragen.
Met Maten zorgt met 5 heren
en één zingende dame voor een

Bennebroek – De afdeling
honk- en softbal van sportvereniging BSM zoekt nog
jongens en meisjes die het
leuk vinden om in teamverband te sporten. Voor de
honkbalpupillen en softbalpupillen (meisjes) zijn nog
een aantal enthousiaste
leden nodig in de leeftijdscategorie 9 t/m 12 jaar. Wie
het leuk vindt met deze sport
kennis te maken kan gewoon
een paar keer mee trainen.
De eerste zaaltraining wordt
gehouden op vrijdag 6 februari om 16.00 uur in Sporthal de Kooi en duurt tot 17.00
uur. De volgende trainingen beginnen ook op vrijdag
om 16.00 uur maar duren tot
17.30 uur. Op 13 en 20 februari is er geen training vanwege de voorjaarsvakantie. De
laatste zaaltraining is op 27
maart, daarna wordt er buiten
getraind op de sportvelden
van sportcomplex het Rottegat aan de Isaac Sweerslaan in Bennebroek.
Voor
nadere
informatie
kan worden gemaild naar:
gellius@quicknet.nl.

Voetbal VEW

Foto: Willem de Roon.

Heemstede - Zijn eerste programma wekte verbazing. Men
sprak van een ‘debuut als een
maatpak’ en ‘een verademing’.
In zijn tweede programma gaat
hij verder. Meer muziek, rakere liedjes. Zijn verhalen ontsporen nog krankzinniger, en zijn
terzijdes zijn van een nog diepzinniger onnozelheid. Hij gaat
op zoek naar oude verhalen en
nieuwe overtuigingen - omdat
we nu eenmaal iets nodig hebben om in te geloven. Pieter
Derks maakt dit waar. Hij vertelt op innemende wijze zijn verhalen en weet hiermee het publiek aan zijn mond te kluisteren.
Zijn liedjes gaan over vroeger,
nu en later. En zijn humoristisch,
soms scherp maar nooit grof.
Pieter Derks heeft geen special
effects nodig op het toneel, geen
flitsende lampen, geen rookgordijnen en geen kabaal.
De show op zichzelf is het spektakel. Pieter Derks is onverbeterlijk.

Honk-softbal
bij BSM

swingende boel, waarin het dansend publiek centraal staat.
De 1ste Aanleg pakt aan het begin
van 2009 direct goed uit met deze superband. Met een indrukwekkende setlist met nummers
van o.a. Eric Clapton, Steve Miller, The Zombies, de Dijk, James
Brown en the Talking heads is
je zaterdagavond gegarandeerd
een feest.
Zaterdag 31 januari, aanvang
22.00 uur. De toegang is zoals
altijd gratis.

Winterstop
duurt wel erg
lang...
Heemstede - De KNVB was
vrijdagochtend al van mening
dat zaterdag in West 1 en West
2 niet gevoetbald kon worden
dus zat er voor VEW niets anders
op dan te trainen. Met een tussendoortje naar Oude Wetering
waar op kunstgras wel gevoetbald kon worden , VEW-1 won
met 3-2 en VEW-2 won met 2-0,
werd er zaterdag maar weer getraind op een redelijk bespeelbaar veld.
Als er zaterdag 31 januari gevoetbald kan worden is het programma:
De Meer-1- VEW-1
DVVA-4- VEW-2
VEW-3
Bl’daal-4- VEW-4
Bl’daal-3 VEW-5
VEW-vet.
ZOB-a- VEW-a
VEW-c1- V’oord-c
VEW-c2- Sp’woude-c
HBOK-me- VEW-me
VEW-e1- Bloemendaal-e
DSS-e- VEW-e2
VEW-e3- Hoofdd-e
VEW-f1- DSOV-f
Alliance-f- VEW-f2

14.30 uur
10.30 uur
vrij
11.00 uur
14.45 uur
Vrij
15.30 uur
10.30 uur
11.45 uur
11.00 uur
10.30 uur
10.45 uur
09.30 uur
09.30 uur
08.45 uur

De VEW-agenda
vrijdag 13 februari zesde ronde Klaverjascompetitie. Aanvang
20.00 uur.

Monuta: alle ervaring voor
een uniek afscheid
Regio - Monuta voorziet uitvaartcentrum in Haarlem van
AED Uitvaartcentra en crematoria zijn drukbezochte plekken, waar bezoekers vaak te
maken hebben met emoties.
Monuta heeft daarom 100 vestigingen voorzien van een automatische externe defibrillator (AED). Dit geldt bijvoorbeeld voor het uitvaartcentrum
in Haarlem. Directievoorzitter
Cors Hage roept andere uitvaartondernemers op dit voorbeeld te volgen.
Of je een overledene goed of
minder goed hebt gekend, een
uitvaart is altijd een emotionele aangelegenheid. Voor nabestaanden is het vaak een
stressvolle periode. Helaas
komt het voor dat mensen in
een uitvaartcentrum of crematorium hartproblemen krijgen. Dat kan iedereen overkomen. Zowel tieners en atleten als oudere mensen. Monuta heeft daarom 100 vestigingen voorzien van een automatische externe defibrillator, een
zogenaamde AED.
Directievoorzitter Cors Hage:
“Ik vind dat Monuta hierin een
maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. We hebben
niet alleen AED’s opgehangen. We leiden onze mensen
ook op, zodat zij weten hoe
zij moeten reanimeren en hoe
zij de AED moeten gebruiken.
Ik roep elke uitvaartondernemer op om dezelfde keuze te
maken.”

Met een AED kan een omstander een elektrische schok geven aan een slachtoffer van
een hartstilstand. De AED is
gemakkelijk te gebruiken: een
stem begeleidt de gebruiker
stap voor stap.
In combinatie met snelle alarmering van 112 en directe reanimatie kunnen levens worden gered.
Volgens de Nederlandse Hartstichting worden elke week
300 Nederlanders getroffen
door een plotselinge hartstilstand, waarvan minder dan
10% overleeft. Als binnen zes
minuten 112 wordt gebeld, gereanimeerd en de AED wordt
toegepast, kan deze overlevingskans oplopen tot 50 à
70%. De aanwezigheid van
mensen die kunnen reanimeren en defibrilleren én de aanwezigheid van AED’s in de
centra van Monuta, zorgen ervoor dat de overlevingskans
van een slachtoffer groter is.
Meer informatie over de 6 minuten campagne van de Hartstichting via www.6minuten.nl.
Elk einde is het begin van een
mooie herinnering. Dat is waar
Monuta voor staat. De mogelijkheden om het afscheid op
eigen wijze in te vullen zijn
groter dan ooit. Monuta maakt
mensen hier bewust van, bestaat ruim 85 jaar en verzorgt
jaarlijks meer dan 18.000 uitvaarten. Ervaring die Monuta gebruikt om een uniek afscheid mogelijk te maken.

INGEZONDEN

Discriminatie op school?
Heemstede - In de Heemsteder van 21 januari jl. stond een ingezonden brief van de heer Geels. In zijn brief geeft de heer Geels
een gekleurde en onjuiste voorstelling van zaken over de schaatslessen op de Valkenburgschool. Daarnaast legt de heer Geels mij
een uitspraak in de mond die volstrekt bezijden de waarheid is.
Wat is er precies aan de hand en wat heb ik daarover gezegd?
De Valkenburgschool biedt al enkele jaren de mogelijkheid dat
kinderen in de winterperiode enkele malen naar de kunstijsbaan
in Haarlem gaan en daar schaatsles krijgen. Daarvoor wordt aan
ouders een bijdrage in de kosten gevraagd en daarbij houdt de
school zich keurig aan de daarvoor gestelde regels.
Als men hieraan niet wenst deel te nemen is dat geen enkel probleem, dan volgen de betreffende kinderen het gewone lesprogramma, inclusief een les bewegingsonderwijs. Kinderen (en dus
ook hun ouders) krijgen in dat geval gewoon waar ze recht op
hebben.
Ik heb dat in een telefoongesprek met de heer Geels uitgebreid
besproken.
In zijn brief suggereert de heer Geels dat ik, als ouders de bijdrage
niet kunnen betalen, gezegd zou hebben: “Dan is het jammer voor
deze kinderen, maar dan mogen ze niet mee schaatsen”.
Niets is minder waar. De heer Geels weet zeer goed dat ik over
deze situatie (niet kunnen betalen) heel nadrukkelijk heb gezegd
dat daar dan altijd een oplossing voor is en dat deze kinderen natuurlijk gewoon mee gaan schaatsen.
Discriminatie op school? Natuurlijk niet, en zeker niet op de Valkenburgschool of op welke school van onze stichting dan ook!
Paul Bronstring, college van bestuur stichting de la Salle,
Cruquiusweg 42, Heemstede.
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Groot dictee op Hageveld
en de gevolgen
Heemstede – Internet heeft al
heel wat op zijn geweten als het
gaat om het gebruik van de Nederlandse taal. De mogelijkheden van de mobile telefoon met
zijn korte berichtgeving zijn misschien net zo`n belangrijke boos-

doener, tenminste als je taalpuristen moet geloven. MSN,
SMS, de teksten op onder andere marktplaats, ze vermoorden de Nederlandse taal of maken ze de taal juist rijker? In
augustus 2008 is op College Hageveld een werkgroep gestart die
zich gaat bezighouden met taalgebruik. Collega’s constateerden
een onvoldoende beheersing van

spelling-en stijlregels, niet alleen
bij de lessen Nederlands, maar
ook in werkstukken en proefwerken bij andere vakken. Dinsdag was de officiële start van de
werkgroep, die een aantal activiteiten heeft ontplooid.

Een Groot Dictee werd voorgelezen door Heemstedenaar Ewoud
Sanders, schrijver van columns
in NRC Handelsblad en van
boeken over taal. Ewoud bekende ooit een bloedhekel gehad
te hebben aan dictee`s. Voorlezen is leuk! Vooraf heette hij alle
deelnemers, allen medewerkers
van College Hageveld, sterkte met woorden als googelen,

ECLA gaat met pensioen
Heemstede - Na ruim 60 jaar
gaat ECLA, een begrip in Heemstede als het gaat om luxe huishoudelijke artikelen en geschenken, de deuren sluiten. Eigenaren Ben en Ali Roozen, sinds
1980 volledig eigenaar van ECLA,
gaan met pensioen. Na een opheffingsuitverkoop van een aantal maanden zal de winkel tegenover het voormalige postkantoor definitief zijn deuren sluiten.
Wederom verdwijnt daarmee een
bekende en gevestigde naam uit
het straatbeeld.
In het jaar 1949 nemen de ouders van Ben Roozen de ECLA
over van de vorige eigenaars.
De familie Roozen was toen nog
woonachtig in Leiden. De ECLA
was destijds nog een kleine winkel waar van alles en nog wat te
koop was. Van kop en schotels
tot waspoeder, van souvenirs tot
speelgoed, van schriften tot tuinstoelen. Begin jaren zestig kwamen de ouders kort na elkaar te
overlijden. Ben, samen met zijn
oudste broer Leo, zette de winkel voort. Zij zorgden voor een
frisse wind in het assortiment en
besloten bovendien flink uit te
breiden. De oppervlakte van de
winkel werd uitgebreid met 100
m2 tot zo’n 140 m2. Het assorti-

ment werd aangepast en ECLA
ging zich specialiseren in glas,
porselein en aardewerk aangevuld met huishoudelijke en cadeauartikelen en speelgoed.
In de jaren zeventig werd besloten het assortiment speelgoed
te verplaatsen naar de overgenomen winkel van Termeer, ook
gevestigd op de Binnenweg.
Broer Leo werd verantwoordelijk
voor de huishoudelijke winkel en
broer Ben runde de speelgoedwinkel. In 1980 besloten Ben en
Ali de winkel in zijn geheel over
te nemen en zich te gaan specialiseren in luxe huishoudelijke artikelen en geschenken. De
winkel werd in die periode regelmatig onder handen genomen en flink verbouwd om de
klanten een mooie, eigentijdse
winkel te kunnen presenteren.
Nu, na meer dan 50 jaar gaan
Ben en Ali stoppen en daarmee
verdwijnt ook ECLA. Ze worden
dit jaar beiden 65 jaar en willen
nog veel zien en genieten. Via
deze weg willen ze dan ook alle
klanten bedanken voor het vertrouwen en nogmaals benadrukken altijd met veel plezier gewerkt te hebben. Vanaf 2 februari zal er een opheffingsuitverkoop van start gaan waarin flin-

dat volgens neerlandici wel vier
spellingen kent maar welke is de
juiste? Zo ken ik er nog wel een
paar! Deleten? Downsizen, upgraden! Heeft u al geüpgradet
met een umlaut! Nederlands is
moeilijk en met een Groot Dictee in pure schrijftaal met alle valkuilen en ogenschijnlijk alledaagse terminologieën in orthografische correctheid geformuleerd, een crime. Midden in
het dictee ontdekte Ewoud Sanders een spelfout in de tekst. Een
handige deelnemer vroeg direct
of het ging om het woord nonchalant, hij had er vermoedelijk
zelf even moeite mee. Een bèta
medewerker, Corine Klaver, natuurkundedocente, scoorde met
acht fouten uitstekend en Johannes van Riessen, docent Nederlands, werd de winnaar met
vier fouten. Verder leverde dit
dictee een levendige discussie
op over het wel dan niet belonen
van leerlingen die proefwerken
en werkstukken foutloos spellen.
Kunnen die extra punten verdienen? Het debatteren leek leuker
dan het komen tot een conclusie, maar dat kan je meenemen
naar het vervolg dat in maart gehouden wordt met opfriscursussen van medewerkers, een studiemiddag over ideeën van de
werkgroep. Dan worden er ook
afspraken gemaakt m.b.t. het
taalbeleid in bijvoorbeeld de
schoolgids van mei 2009. Extra
aandacht voor Nederlands is in
ieder geval winst voor 2009 op
Hageveld!
Ton van den Brink

ke kortingen gegeven worden op
het gehele assortiment. Dat geldt
dus ook voor alle topmerken; van
Alessi tot Villeroy & Boch. Ben en
Ali hopen u snel te mogen ontvangen in de ECLA, zodat u van
bovenstaande kunt profiteren.
Begin mei zullen de deuren van
ECLA definitief sluiten.
Voor informatie kunt u contact
opnemen met de ECLA en vragen naar Ben Roozen, Binnenweg 127. Tel.nr. 023 – 5474861.

50+ Leest voor

Heemstede - Elk voorjaar wordt
er door 50-plussers zes keer
voorgelezen op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in samenwerking met de Openbare
Bibliotheek Heemstede. Voorlezen is goed om de taalontwikkeling bij kleine kinderen te stimuleren. Maar voorlezen is natuurlijk ook gewoon heel leuk.
De kinderen hangen aan uw
lippen. Bij Casca is hiervoor een
voorleesteam. Vindt u het leuk
om voor te lezen, aarzel dan niet
en meldt u aan! Op dinsdag 3
februari wordt in de Bibliotheek
van Heemstede, Julianaplein 1,
Heemstede, uitleg en informatie gegeven over het voorlezen
tijdens een introductie-bijeenkomst. Aanvang: 9.30 uur.

Dichtstorten Valentijnsspecial
Verliefd, een nieuwe liefde, of misschien zijn jij en je
geliefde al heel lang bij elkaar? Laat Cupido je inspireren schrijf een mooi iefdesgedicht naar onze dichtrubriek Dichtstorten@yahoo.com.
De mooiste gedichten zullen in de week van Valentijnsdag worden gepubliceerd in onze rubriek ‘Dichtstorten Valentijnsspecial’ die eenmalig ‘Hartstorten’ gaat
heten!

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

Een liefdevolle herinnering
Een liefdevolle herinnering dat is wat het was
Iets dat nooit meer gebeuren gaat
Nooit meer te gebeuren staat
Waar ik o zo langzaam van genas
In een doosje opgeborgen
Met al mijn liefde omvat
Nooit echt heb gehad
Niets kon daarvoor zorgen
Nu is het slechts een herinnering
Van mijn liefde zo groot
Het was maar van lood
Die voor mij zo belangrijke ring
Hoe ik het ook probeer
Ik kan hem niet vergeten
Het blijft een eeuwig weten
Al zie ik hem niet meer
De herinnering blijft bestaan
De liefde nog steeds in mijn hart
Geen wij, maar beide apart
Zal ik met mijn liefde verder gaan
Geen vergeten, alleen maar het weten
Weten dat ik hem nooit kan vergeten

Monique Philippo

INGEZONDEN

‘Heemstede, let op uw saeck!’
Heemstede - In het artikel van
Eric van Westerloo in de Heemsteder van 21 januari j.l. worden
de parkeerplaatsen die met
een extra parkeerdek op het
terrein achter de bibliotheek te
realiseren zouden zijn wel héél
erg kostbaar.
Een simpele deling leert dat
1.8 miljoen euro voor 60 parkeerplaatsen uitkomt op 30.000
euro per parkeerplaats en niet
60.000 euro zoals in het artikel werd vermeld. Natuurlijk is
ook 30.000 euro nog een stevige prijs voor 1 plek.
Wat het parkeerprobleem betreft mist Heemstede m.i. echter ook nu weer, maar ook in
het verleden, de daadkracht om
er werkelijk iets aan te doen.

Vele jaren geleden was een
ondergrondse garage aan het
Julianaplein ook al een optie
maar het is er nooit van gekomen. Te duur, destijds, maar nu
zou het veel méér moeten kosten. De Binnenweg wordt straks
opnieuw ingericht en er komen
steeds mooiere en luxere winkels. De Binnenweg pretendeert een regiofunctie te hebben maar waar laat ik m’n auto?
In Hillegom en vooral ook in
Lisse is, zelfs op zaterdagmiddag, nog plaats in de diverse
parkeergarages. En gratis.
Heemstede, let op Uw saeck!
F. Moorer, Binnenweg 6
apt. 219, Bennebroek.
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Vrijwilligers automatisch verzekerd
Een kwart van alle inwoners van
Heemstede is actief als vrijwilliger.
Tot voor kort waren lang niet al deze vrijwilligers verzekerd. Gezien het belang
van het werk van vrijwilligers, heeft het
college van B&W besloten voor hen een
verzekering af te sluiten. Hierdoor zijn
vrijwilligers in Heemstede sinds 1 januari
2009 automatisch verzekerd bij Centraal
Beheer/Achmea. De verzekering dekt
o.a. schade aan persoonlijke eigendommen en aansprakelijkheid tijdens het
vrijwilligerswerk.

Waarvoor verzekerd?
Voor vrijwilligers dekt de verzekering onder
meer:
- schade aan persoonlijke eigendommen;

Informatie over
grote projecten?
www.heemstede.nl

Expositie
en boek Ellen
Meuwese
In 2009 viert de Heemsteedse Ellen
Meuwese haar 40-jarig jubileum als
kunstenaar. Reden voor haar om het
boek ‘Meuwese, trefzeker’ uit te brengen. Deze bijzondere uitgave wordt
op vrijdag 6 februari op feestelijke
wijze gepresenteerd in de Burgerzaal
van het Raadhuis. Burgemeester
Marianne Heeremans zal het eerste
exemplaar in ontvangst nemen. De
feestelijke bijeenkomst begint tussen
16.00 en 16.30 uur. Ellen Meuwese
en het college van B&W nodigen inwoners van Heemstede van harte uit
om bij deze gebeurtenis aanwezig te
zijn.

Voor wie?
De gemeente heeft verzekeringen afgesloten voor:
- mensen die vrijwilligerswerk doen in
Heemstede via een organisatie (bijvoorbeeld bij de scouting, maar ook bij kerken of in de zorg);
- organisaties in Heemstede die met vrijwilligers werken.
De vrijwilligers en de organisaties hoeven
zich niet te melden en hoeven ook geen
registratie bij te houden. De verzekering
geldt automatisch.
De vrijwilligersorganisaties in Heemstede
zijn zoveel mogelijk persoonlijk geïnformeerd over de verzekering.

2 0 0 9

Voorbeelden van soorten vrijwilligerswerk
De begeleider van de F-jes bij het voetbal
De collectant
De vrijwilliger bij de kerk
De helpende hand in het buurtcentrum

- aansprakelijkheid, zonder eigen risico;
- een uitkering bij overlijden of blijvende
invaliditeit als dat een gevolg is van een
ongeval tijdens het vrijwilligerswerk.
Voor de organisaties die met vrijwilligers
werken heeft de gemeente afgesloten:
- een aansprakelijkheidsverzekering,
- die ook geldt voor bestuursleden,
- een verkeersaansprakelijkheidsverzekering en
- een rechtsbijstandverzekering.

Schade… en dan?
U kunt een schadeformulier downloaden
via de gemeentelijke website. Dit formulier

De vrijwilliger van een ouderenbond
De vrijwilliger die mensen naar ziekenhuisafspraken vervoert
De vrijwilliger bij het volkstuinencomplex

stuurt u (digitaal) naar de gemeente. De
gemeente controleert het formulier en
stuurt het door naar Centraal Beheer. De
schade wordt door hen rechtstreeks met u
afgewikkeld.

Tentoonstelling
Ter omlijsting van het jubileum heeft
Ellen Meuwese een expositie samengesteld.
Van 2 tot 12 februari zijn de kunstwerken te bezichtigen in de Burgerzaal
van het Raadhuis. U bent van harte
welkom op werkdagen tijdens de openingstijden
van
het
Raadhuis,
Raadhuisplein 1.

HeemstedeMail

Informatie

HeemstedeMail is de gratis berich-

Meer informatie over de collectieve verzekering die de gemeente heeft afgesloten
voor vrijwilligers vindt u op onze website
www.heemstede.nl > Zorg en welzijn >
Vrijwilligerswerk. Hier vindt u ook de polisvoorwaarden en een overzicht van veelgestelde vragen. Ook kunt u hier het schadeformulier downloaden.

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

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

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

HeemstedeNieuws
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Voorzie uw
grijze rolemmer
tijdig van de
juiste sticker!
Jaarlijks ontvangen de gebruikers van
grijze rolemmers in december een nieuwe sticker bij de afvalkalender. De stickers met barcode vormen een controlemiddel dat onder andere informatie
geeft over het adres waartoe de rolemmer behoort en of de afvalstoffenheffing is betaald.
U moet de sticker plakken op de deksel van de grijze rolemmer. Grote rolemmers met een inhoud van 240 liter
moeten in 2009 voorzien zijn van een
groene sticker. De kleine rolemmer
heeft een gele sticker nodig.
Vanaf 19 januari 2009 worden de aangeboden grijze rolemmers die nog niet
een juiste sticker hebben, voorzien
van een gele kaart. Op deze kaart
staat het verzoek om deze sticker aan
te brengen.
Vanaf 2 februari 2009 worden alleen
nog grijze rolemmers geleegd die voorzien zijn van een juiste sticker.
Heeft u nog vragen over het gebruik
van de sticker, de grijze rolemmer of
de afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden
via telefoonnummer (0297) 381 717.
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Wat gebeurt waar
in Heemstede?
Vergaderingen, bijeenkomsten
& evenementen
• Gemeenteraad, 29 januari, 20.00 uur,
raadhuis
• Commissie Ruimte, 9 februari, 20.00 uur,
raadhuis
• Commissie Samenleving, 10 februari,
20.00 uur, raadhuis
• Commissie Middelen, 11 februari,
20.00 uur, raadhuis
• Inloopochtend burgemeester, 6 februari,
10.00-12.00, raadhuis
• Veteranencafé, dinsdag 3 februari
16.00-18.00 uur, café De eerste aanleg
• Expositie Gemma van Schendelen, tot
1 februari, raadhuis
• Expositie Rita van Enschot, tot 4 februari,
raadhuis
• Expositie Ellen Meuwese, 2 tot 12 februari,
raadhuis. Presentatie boek 6 februari
vanaf 16.00 uur

Ook een (niet-commerciële) bijeenkomst of
evenement in deze rubriek laten opnemen?
Mail aan communicatie@heemstede.nl.

Collectes/kledinginzameling
• Hersenstichting Nederland/Fonds Psychische
Gezondheid onder de naam Hoofdcollecte, 2 t/m 7 februari
• Amnesty International, 9 t/m 14 februari

Grote projecten
• Herinrichting Binnenweg & bestemmingsplan Centrum: realisatie 2008-2010. Start
werkzaamheden Binnenweg: mei 2009
• Bouwplan
Watertoren
/
Privilege
Heemstede: realisatie 215 appartementen in vier fases in de periode 2005 –
2010
• Omgeving station Heemstede Aerdenhout:
realisatie woonwijk Vogelpark periode
2007 – 2009

• Omgeving Spaarne Ziekenhuis-terrein:
realisatie 139 woningen in parkachtig
gebied aan het Spaarne in periode
2008-2010
• Park Meermond: realisatie nieuw natuurgebied op voormalige vuilstort aan de
Cruquiusweg in periode 2005-2010
(recreatiepad Spaarne/Ringvaart gaat
open als Park Meermond gereed is)
• Renovatie Provinciënwijk: uitvoering
renovatieplan en andere deelplannen tot
zomer 2010
• Manpadslaangebied: inrichten als natuurgebied met extensief recreatief gebruik.
Start bestemmingsplanprocedure 1e kwartaal 2009
Kijk op de gemeentelijke website voor
uitgebreide informatie over deze projecten
(www.heemstede.nl > Nieuws > Plannen
en projecten).

Eenmalige uitkering van € 50 netto voor minima

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Het Rijk heeft in december een netto
extra bijdrage van € 50 beschikbaar
gesteld voor huishoudens met een laag
inkomen (lager dan 120% van de
bijstandsnorm). Mensen die in 2008 een
bijstandsuitkering, bijzondere bijstand
of een andere toelage voor minima
hebben ontvangen, kregen de € 50 in
december automatisch.

Mogelijk komt ook ú in aanmerking
Heeft u wel een laag inkomen, maar bent u
niet bekend bij de Intergemeentelijke Afdeling
Sociale Zaken? Mogelijk heeft u ook recht
op de extra bijdrage van € 50 netto. Kijk op
www.iasz.nl of en hoe u in aanmerking komt
voor deze eenmalige uitkering.
U kunt ook contact opnemen met de IASZ,

Raadhuisplein 1, Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68.

Werk aan de weg
Van Merlenlaan - tot 7 februari 2009

Wasserij Annalaan - tot 7 februari 2009

Tot 7 februari 2009 worden de rijbaan en het fietspad in de Van Merlenlaan op een aantal plaatsen hersteld. Zowel fietsers als wegverkeer kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

In de periode tot 7 februari 2009 worden bomen geplant in de Wasserij Annalaan, ter hoogte van
het Bleekveld. Verkeer kan hinder van deze werkzaamheden ondervinden en wordt, indien
nodig, ter plekke omgeleid.

Burgemeester Van Lennepweg/ Oude Posthuisstraat - tot 7 februari 2009

Franz Leharlaan - tot half maart 2009

Tot 7 februari 2009 worden de trottoirs langs de Burgemeester Van Lennepweg en de Oude
Posthuisstraat op een aantal plaatsen hersteld. Zowel voetgangers als wegverkeer kunnen
hinder van deze werkzaamheden ondervinden.

Tot half maart 2009 worden in het binnengebied van de Franz Leharlaan werkzaamheden uitgevoerd.
Naast de aanleg van drainage wordt de bestrating op diverse plaatsen hersteld en nieuwe beplanting aangebracht. Voetgangers en fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter plekke omgeleid.

Sportparklaan - tot 7 februari 2009
Tot 7 februari 2009 worden de fietspaden langs de Sportparklaan op een aantal plaatsen hersteld.
Fietsers kunnen hinder van deze werkzaamheden ondervinden en worden, waar nodig, ter
plekke omgeleid.

Bernard Zweerslaan/ Mozartkade/Johannes Verhulstlaan - tot maart 2009
Tot maart 2009 is het deel van de Mozartkade, ter hoogte van de Beatrixschool, afgesloten voor
alle verkeer. Het afgesloten gedeelte is met wegafzettingen en bebording aangegeven. De afslui-
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Werk aan de weg
ting heeft te maken met het verplanten van bomen en het plaatsen van damwanden.
Bestemmingsverkeer voor de Bernard Zweerslaan en Johannes Verhulstlaan kan hinder van
deze werkzaamheden ondervinden.

alternatieve opstapplaatsen bij de haltes aangegeven. De werkzaamheden betreffen het vervangen van het riool en de aanleg van vrijliggende fietspaden. Deze week wordt een deel van de
nieuwe bomen geplant.

Glipperweg, tussen Kemphaanlaan en grens Bennebroek - tot april 2009

Crayenestersingel, ter hoogte van Crayenesterschool - tot en met april 2009

Tot medio maart 2009 is de oostelijke rijbaan van de Glipperweg tussen de Kemphaanlaan en
de grens met Bennebroek afgesloten. Verkeer richting Bennebroek kan van de weg gebruikmaken. Autoverkeer richting Heemstede wordt omgeleid via de Herenweg. Fietsers kunnen in
beide richtingen gebruik blijven maken van de Glipperweg. Voor het openbaar vervoer worden

Tot en met april 2009 is het deel van de Crayenestersingel voor de Crayenesterschool afgesloten
voor alle verkeer. De school is alleen voor voetgangers bereikbaar vanaf de Lanckhorstlaan.
De afsluiting heeft te maken met bouwwerkzaamheden bij de Crayenesterschool.

Bouwplannen

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Aanvragen bouwvergunning
2009.012
2009.013

het plaatsen van een dakkapel op het zijgeveldakvlak
het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak

2009.014
2009.015

het plaatsen van een erfafscheiding
het uitbreiden van een woonhuis

2009.016
2009.018

het optrekken van de achtergevel
het wijzigen van een gevel

Jan van Gentlaan 3
Jan van den
Bergstraat 85
Fresialaan 9
Constantijn
Huygenslaan 8
Havenstraat 15
Haya van
Somerenpad 2

Aanvraag 1e fase reguliere bouwvergunning:
2009.017

het verbouwen en vernieuwen van een winkel en
bovenwoning

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 23 januari 2009)
2008.275
2008.319
2008.350
2009.004

het bouwen van twee woonhuizen (wijziging op eerder
verleende vergunning)
het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van een dakkapel op voordakvlak
het doorbreken van muren op de begane grond

Kerklaan 99
Orchideeënlaan 8
Glipper Dreef 94
Heemsteedse Dreef 75

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 –
13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).
Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Binnenweg 55

Verleende sloopvergunning (verzonden 23 januari 2009)
2008.936

het slopen van een gevel van de bedrijfsruimte

Herenweg 37

Aanvraag sloopvergunning
2009.902

het verwijderen van asbest

Lanckhorstlaan 59

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

De bovenstaande vergunning ligt van 08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Verleende ontheffing bestemmingsplan (verzonden 20 januari 2009)
2008.320

oprichten naschoolseopvang

Ringvaartlaan 4

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 23 januari 2009)
2008.077

het verbouwen van de carport tot garage

Manpadslaan 18

De bovenstaande vergunning ligt van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur ter
inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen in beroep bij de Rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bestemmingsplan

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 23 januari 2009)
2007.357

het uitbreiden van een woonhuis

2008.281
2008.294

het plaatsen van een erfafscheiding
het uitbreiden van een woonhuis

Heemsteedse
Dreef 270
Bronsteeweg 9
J.H. Weisenbruchweg 16

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 – 13.00 uur
ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen
hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 23 januari 2009)
2008.147
2008.168

het uitbreiden van een woonhuis
het bouwen van een lift aan het appartementengebouw
(onderdeel complex van eengezinswoningen en
appartementen)

Paulus Potterlaan 16
Schollevaarlaan
49 t/m 53

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan
2008.314
2008.295

uitbreiden van een woonhuis
uitbreiden woonhuis, wijzigen zijgevel en
vergroten dakkapel zijgevel

Overboslaan 24
Binnenweg 158

Het verzoek ligt vanaf 29 januari 2009 gedurende 6 weken van 08.30 - 17.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord
te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De
hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouwen Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52.
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

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

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

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

Loket Heemstede

J A N U A R I
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printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

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

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

Beroep

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 08.30 tot 13.00 uur.

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

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

Tribute to Benny Goodman
frontlinie heeft 4BEAT6 zich ontfermd over de muziek van Benny
Goodman, de klarinettist die in
de jaren 30 en 40 een baanbrekend sextet leidde met daarin pioniers als gitarist Charlie Christian, vibrafonist Lionel Hampton
en pianist Fletcher Henderson.
4BEAT6 (David Lukacs: klarinet,
Jacco Griekspoor: vibrafoon,
Martien Oster: gitaar, Joop van
Deuren: piano, Frans van Geest:
contrabas, Barry Olthof: drums)
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Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

Podium Oude Slot
Heemstede - Benny Goodman wordt beschouwd als de
grondlegger van de swingmuziek die opkwam in het midden
van de jaren 30. In 2008 en 2009
wordt het 100ste geboortejaar
van Benny Goodman gevierd.
Het Podium Oude Slot wil deze
gebeurtenis niet aan zich voorbij laten gaan. Op vrijdag 30 januari komt 4BEAT6 naar Heemstede met hun ‘Tibute to Goodman’. Met David Lukacs in de

-

Serviceloket Begraafplaats

Meldpunt overlast

Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

H E E M S T E D E

brengt het tijdperk van Goodman
weer tot leven en voegt daar de
persoonlijke observaties van de
musici aan toe. Tijdens dit concert van 4BEAT6 speelt het sextet sprankelende interpretaties
van niet kapot te krijgen klassiekers. Vrijdag 30 januari om
20.15 uur in De Oude Kerk, Wilhelminaplein, Heemstede. Toegang: 17,50/15,00 euro Reserveren kaarten 06-13133626 of
www.podiumoudeslot.nl.

