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Met het mooie weer een frisse neus halen in Leyduin, Vogelenzang. Foto: Bart Jonker (gemaakt met toestemming van betrokkenen).

Door Bart Jonker 

Bloemendaal - Na al het feestge-
druis van de decembermaand werd 
het jaar 2021 afgesloten. Ook voor de 
inwoners van de gemeente Bloemen-
daal een jaar met gemengde gevoe-
lens, waarop het coronavirus stelsel-
matig zijn schaduw wierp. Niet zo 
vreemd dat sommigen opgelucht 
ademhalen dat 2021 voorbij is en dit 
jaar zo snel mogelijk willen vergeten. 

Een schone lei
Nu kan er een schone lei opgemaakt 
worden voor het nieuwe jaar 2022, 
met de beste wensen voor iedereen. 
De centrale vraag blijft ieder jaar: 
“Wat gaat dit nieuwe jaar ons bren-
gen?” Geraken we nu eindelijk eens 
van dit gewraakte virus af? Dat de 
omicronvariant tot op heden mildere 

klachten vertoont, stemt enigszins 
hoopvol. Wellicht is het coronavirus 
nu eindelijk qua heftigheid afge-
zwakt, zodat het misschien dit jaar 
met de bijhorende maatregelen en 
lockdowns als de grote boosdoener 
verdwijnt. Kunnen we ons dagelijks 
leven weer eens normaal gaan 
oppakken. Laten we het hopen; ook 
wij als krant zijn geen ziener of voor-
speller zoals Nostradamus.  

Voorjaarsglimp
Afgelopen Nieuwjaarsweekend viel 
er tussen de wind en regen ook een 
voorjaarsglimp te bespeuren en 
trokken velen erop uit om in de 
buitenlucht een frisse neus te halen. 
Naar buiten gaan is heel goed om je 
gedachten leeg te maken of te 
ordenen. Daarnaast is het heerlijk 
genieten van alles wat de natuur ons 

biedt. Wandelaars en �etsers alom, 
terwijl anderen met goede moed 
gingen hardlopen om de overtollige 
decemberkilo’s van de feestmaand 
kwijt te raken. Daarbij zijn onder 
meer  Leyduin, Elswout en de Kenne-
merduinen natuurlijk de geliefde 
trekpleisters in onze fraaie gemeente 
om naar toe te gaan.

Vooral afgelopen zondagmiddag liet 
het zonnetje zich weelderig zien, 
waardoor de eerste voorjaarsperi-
kelen al voelbaar werden. Ook 
januari heeft zijn charme, ondanks 
dat deze maand vaak als saai wordt 
bestempeld. Niet geheel terecht. 
Deze maand vormt juist een mooie 
springplank van het nieuwe jaar vol 
optimisme en positieve verandering, 
waarvan we gebruik dienen te 
maken.  

Bloemendaal luidt met frisse moed en 
een frisse neus het nieuwe jaar in

Kijk voor onze
advertentie op pag. 5

Kwaliteitsslagerij

VANAF 13:00 UUR KUNT
U UW BESTELLING AL

TELEFONISCH DOORGEVEN.
Bij een besteding vanaf €30,- 
een bakje sushi kado. OP=OP

Tel. 023-5284269
(vanaf 13.00 uur)

Openingstijden: 15.00-20.30 uur
m.u.v. dinsdag (gesloten)

Raadhuisstraat 2-4

www.mandarin-heemstede.nl

Chinees Restaurant

Spoel-
werkzaamheden 
Aerdenhout

Aerdenhout – Vanaf dinsdag 11 
januari zal het Provinciaal Water-
bedrijf Noord-Holland (PWN) het 
leidingennet in Aerdenhout 
doorspoelen. Zie voor meer 
informatie: www.pwn.nl spui/
werkzaamheden.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 9 januari om 10u.
Ds. J.G. Berbée – Bakhuis.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.

https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag: 9 januari:
ds. Janneke Nijboer.
De vieringen kunnen alleen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel. Bij het betreden 
van het gebouw zal men de corona-
check of een vaccinatiebewijs moe-
ten tonen.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@bloemendaler.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@bloemendaler.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal

Bloemendaal - De Bloemendaler is verkrijgbaar op de volgende afzet-
punten binnen de gemeente Bloemendaal:

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Rectificatie
Foutieve berichtgeving
Ja/ja-sticker in de 
Bloemendaler

Bloemendaal – Helaas ver-
scheen er een foute berichtge-
ving onzerzijds over de Ja/ja-
sticker op de voorpagina van de 
Bloemendaler van 29 december. 
Daarin staat een bericht dat per 
1 januari de Ja/ja-sticker in Bloe-
mendaal wordt ingevoerd, ter-
wijl hierover in de gemeente 
Bloemendaal nog geen formeel 
besluit is genomen. In Heem-
stede geldt de invoering van de 
ja/ja-sticker per 1 januari wel. 
Deze maatregel is echter niet 
landelijk.

De redactie betreurt het ten 
zeerste dat het foutieve bericht 
over de invoering van de Ja/ja-
sticker abusievelijk op de voor-
pagina van de Bloemendaler is 
geplaatst. Doordat krant al naar 
de drukker was, kon deze fout 
helaas niet meer worden her-
steld. We bieden betrokkenen 
onze oprechte excuses aan voor 
het ondervonden ongemak.

Bart Jonker, eindredacteur

Vogelenzang/Hillegom - Magneet-
vissers hebben in de Trekvaart in 
Vogelenzang en Hillegom munitie 
gevonden. Dit meldt de gemeente 
Bloemendaal op haar website.
De gemeenten Bloemendaal en 
Hillegom gaan daarom verder onder-
zoek doen. Het gecerti�ceerde 
opsporingsbedrijf T&A Survey voert 
dit onderzoek uit. Zo’n onderzoek 
bestaat uit meerdere stappen.

Enkele maanden geleden is een 
detectieonderzoek uitgevoerd
Volgens de gemeente heeft het 
detectieonderzoek heeft uitgewezen 
dat er ook een benaderingsonder-
zoek nodig is.
Gecerti�ceerde duikers die speciaal 
hiervoor zijn opgeleid, voeren dit 
onderzoek uit.

De gevonden objecten uit het detec-
tieonderzoek worden verder onder-
zocht door duikers.
Zij duiken naar het gevonden object 
en bepalen vervolgens of het om 
oud ijzer gaat of een mogelijk explo-
sief.
Het onderzoek met de duikers startte 
op 4 januari en wordt uiterlijk in de 
tweede week van januari afgerond. 
Het is een gecontroleerd en volledig 
veilig proces

Wat als er explosieven worden 
aangetro�en
Eventueel aangetro�en explosieven 
worden door de duikers van T&A 
Survey veiliggesteld en vervolgens 
overgedragen aan de explosieven-
opruimingsdienst (EOD).
De EOD verwijdert of vernietigt de 

aangetro�en explosieven op een 
daarvoor geschikte plek.
Het gaat om het gebied tussen de 

spoortunnel (de Traliebrug) aan de 
Leidsevaart in Vogelenzang en de 
Margrietenlaan in Hillegom.

Onderzoek explosieven Leidsevaart Vogelenzang

Foto: Bigstock.

Regio - Sinds 1 januari 2022 hebben 
alle gemeenten in regio Kennemer-
land de contracten voor het gebruik 
van de brandkranen opgezegd. 
Brandkranen zijn onderdeel van het 
drinkwaterleidingnetwerk. In onze 
regio zijn drinkwaterbedrijven PWN 
en Waternet verantwoordelijk voor 
de kwaliteit van het drinkwater. Met 
de tijd blijkt dat er minder water door 
de brandkraan stroomt. Dat is voor 
het dagelijks gebruik van bewoners 
geen probleem, maar wel voor de 
bluscapaciteit van de brandweer. Er 
is dan niet altijd voldoende druk voor 
de brandweer om mee te blussen. 
Vanaf nu neemt de brandweer blus-
water zelf mee.

Naast de watertankwagens heeft de 
brandweer zelfs nog veel meer in 
huis om een watertransport op te 

stellen en zo voortdurend aanspraak 
te kunnen maken op water en daar-
mee niet de drinkwaterleidingen te 
belasten. Dit is niet alleen beter voor 
de brandweer, maar ook voor het 
drinkwater.

Meer brandweervoertuigen 
Eigenlijk deed de brandweer dat al, 
water meenemen. In een tankauto-
spuit zit al standaard voldoende 
water om de eerste minuten mee te 
blussen. Nu wordt er meer brand-
weervoertuigen gealarmeerd om 
voor een eerste inzet genoeg water 
bij zich te hebben. Bij een gebouw-
brand wordt er nu meteen een 
watertankwagen meegestuurd.
Vanwege herinrichting van de woon-
wijk, werden brandkranen, brand-
palen en rode aanwijsbordjes voor 
de brandweer weggehaald. Wanneer 

Geen brandkranen meer, maar water-
wagens voor brandweer Kennemerland

Een brandweerteam. Foto: aangeleverd door Brandweer Kennemerland.

er werkzaamheden zijn zullen ge-
meentes, PWN of Waternet de brand-
kranen weghalen. De brandkranen 
zitten over het algemeen onder-
gronds en liggen daardoor niet in de 
weg. De twee drinkwaterbedrijven 
halen de brandkranen dan ook niet 
direct weg. Bij de kazernes blijven de 
brandkranen nog wel in gebruik. 
Deze worden als vulpunt gebruikt 
om de watertankwagens mee te 
vullen.
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Door Joke van der Zee 

Heemstede – Alles anders. Dat kun 
je gerust stellen over Brasserie Sanz. 
Per 1 januari heeft eigenaar Ruud 
Blom zijn goedlopende restaurant 
aan de Jan van Goyenstraat namelijk 
overgedragen aan Boudewijn Boon. 
Deze verandering brengt nog meer 
veranderingen met zich mee: zo 
wordt de naam Brasserie Boudewijn 
en zal het interieur een metamorfose 
ondergaan. 

Hoge noteringen 
Brasserie Sanz kende in zijn bestaan 
heel wat successen, zoals de vermel-
dingen in de befaamde Gault 
Millau Gids en steevast een notering 
in de Top-500 van beste restaurants 
in Nederland. Alleskunner Ruud 
toverde met zijn brigade niet alleen 
creatieve gerechten op tafel, maar 
bezorgde de gasten een ware bele-
ving. Allemaal onder het motto 
‘hoogwaardig eten voor een schap-
pelijke prijs’. Het verrassingsmenu 
werd erg populair. Na 21 jaar draagt 
Ruud het stokje over aan Boudewijn 
Boon. Deze 28-jarige chef-kok werkt 
al jaren bij Sanz. Hij zal een geheel 
eigen draai geven aan het etablisse-
ment hoewel het 4-gangenverras-
singsmenu blijft. “Het wordt een 
moderne formule met onder meer 
wat je tegenwoordig vaak ziet: 
‘shared dining’.  

Communicatief sterk  
Heb je er moeite mee, Ruud? “Nee, 
hoor. Ik heb al eerder met de 
gedachte gespeeld de brasserie van 
de hand doen maar dat doe je niet 
aan de eerste de beste. Boudewijn 
heeft zijn sporen wel verdiend. Hij 
kwam als leerling-kok bij ons en 
heeft daarna bij sterrenrestaurants 
‘Ratatouille’ en ‘Rijks’ in Amsterdam 
gewerkt. Hij is een tijdje gaan reizen, 
maar weer bij ons in de keuken 
gekomen”, vertelt Ruud. “Het leuke 

aan Boudewijn is dat hij een heel 
sociaal, klantgericht en communica-
tief sterk persoon is. Een restaurant 
bestieren is namelijk iets anders dan 
de keuken bestieren”, weet Ruud 
inmiddels. 

Lekker rust 
Op dit moment wordt Sanz omgeto-
verd tot een geheel nieuwe brasserie. 
De bekende paarse kleur die zo bij 
Sanz hoorde zal niet terugkeren. De 
in het oog springende grote apothe-
kerskast achter de ontvangstbalie is 
ontmanteld. “Maar dat is oké. Lekker 
zijn eigen ding laten doen”, vindt 
Ruud. Een aantal collega’s gaat 

verder met Boudewijn en een aantal 
vaste gezichten gaat – net als Ruud 
– iets anders doen. Nu ‘doet’ Ruud al 
twee jaar iets anders (erbij), namelijk 
werken als reisleider bij organisatie 
Djoser. Dit zal hij zeker verder oppak-
ken, maar eerst neemt hij de tijd om 
lekker uit te rusten.  “Hoewel ik dat 
moeilijk kan, stilzitten. Noem het 
onthaasten, maar dat is wat ik wil de 
komende tijd. Daarna wil ik iets gaan 
doen wat ik leuk vind. En ja, dat zou 
iets met horeca kunnen zijn, of iets 
heel anders.” Hij weet het nog niet. 
Wat hij wel weet: “Ik laat het netjes 
achter in goede handen”, aldus een 
tevreden ogende Ruud.

Nieuwe wind door Brasserie Sanz 

Ruud Blom: “Eerst onthaasten.”  Foto: aangeleverd.

Heemstede - GreenFit is snel, e�ec-
tief, veilig en lekker om te doen. Het 
nieuwe �tnessprogramma van FM 
HealthClub duurt namelijk maar 30 
minuten. De trainingen vinden in het 
Groenendaalse Bos plaats en is door 
de intensiteit uiterst e�ectief voor 
conditieverbetering, vetverbranding 
en krachttoename. 

In tweetallen leg je een sportief par-
cours af met 4 verschillende workout-
stations. Bij ieder station staat een 
trainer klaar die je helpt en motiveert 
tijdens de diverse oefeningen. 
Omdat je maar met twee personen 
per station traint kan de trainer 
iedere oefening aanpassen zodat alle 
deelnemers op hun eigen en juiste 
niveau trainen. De trainingen vinden 
iedere ochtend tussen 9:00 uur en 
12:00 uur plaats onder begeleiding 
van ervaren en gediplomeerde trai-
ners. “Onze leden reageren super 
enthousiast en zijn blij met dit 
nieuwe �tnessprogramma”, aldus 
Wouter Brans.

Geïnteresseerden kunnen kijken op 
de site van FM HealthClub of mailen 
naar info@fmhealthclub.nl.
Bellen heeft echter niet zoveel zin, 
aangezien de trainers voornamelijk 
in het bos te vinden zijn.

FM HealthClub lanceert met veel succes GreenFit

GreenFit in het Groenendaalse Bos. Foto aangeleverd door FM HeathClub. 

INGEZONDEN

Curieuze foto’s die Caroline Limpens naar de redactie stuurde, die als een 
‘lopend’ vuurtje nu waarschijnlijk rondgaan: afvalbakken met laarzen aan.
Caroline: “Ik heb geen idee wie het gedaan heeft, maar het heeft wel 
aandacht getrokken. De afvalbakken hebben laarzen aangetrokken.”

Afvalbakken met laarzen aan?

Heemstede - De expositie ‘Adriaan 
Pauw en Tijdgenoten’ voor ‘het 
Adriaan Pauw Jaar 2020’ in het Raad-
huis te Heemstede werd door corona 
uitgesteld tot dit jaar. Vanaf 14 
januari t/m 8 maart gaat deze expo-
sitie dan toch eindelijk van start en 
bent u van harte welkom om te 
komen kijken in de Raadzaal naar 
schilderijen en tekeningen van 
professionele en amateur kunste-
naars. Het geëxposeerde werk is 
gemaakt door cursisten en ex-
cursisten uit Heemstede e.o. van 
Marianne Vrijdaghs, docente bij 
Kunst Academie Haarlem en Wij 
Heemstede en lid van Cursus Collec-
tief Heemstede (www.ccheemstede.
nl). De opening van de expositie 
vindt op 20 januari plaats door 
burgemeester mevrouw Astrid 
Nienhuis. 

Prijsuitreiking en meestemmen
op Publieksprijs
Er zal ook een prijsuitreiking in 
besloten kring op 8 maart plaats-
vinden. De wethouder van cultuur, 
Sjaak Struijf, zal de 1ste, 2de en 
3de prijs uitreiken. De kunstwerken 
worden beoordeeld door een Beoor-
delingscommisie die bestaat uit: de 
heer Sjaak Struijf, wethouder van 

cultuur, de heer Ben Steinebach, lid 
van het Adriaan Pauw comité, de 
heer Pieter Berkhout, directeur v.d. 
Kunst Academie, mevrouw Ellen 
Wol�, beeldhouwster uit Heemstede, 
mevrouw Florentine van Eeghen - 
Elias. Daarnaast wordt de Publieks-
prijs uitgereikt, waar u op mee kunt 
stemmen. Dit gaat als volgt: doe het 
nummer van uw favoriete kunstwerk 
in de stembus in de raadzaal. De 
Publieksprijs wordt uitgereikt door 
mevrouw Florentine van Eeghen, 
nazaat van Adriaan Pauw, op 8 maart. 
Veel van het werk is ook te koop. 
Informatie hierover vindt u bij de 
stembus in de raadzaal. 

Expositie Adriaan Pauw en Tijdgenoten 
op het raadhuis van Heemstede

Adriaan Pauw geschilderd door 
Gerrard ter Borch.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Toen de kerk in 
gebruik werd genomen op 1 okto-
ber 1879, werd deze door de toen-
malige bisschop van Haarlem Mgr. 
P.M. Snickers geconsacreerd en op 
9 plaatsen gewijd (9 is namelijk 
een heilig getal).
De plaatsen waar de wijding 
plaatsvond, zijn te herkennen aan 
de tegels met kruis + kandelaar/kaars op diverse plaatsen aan de muren 
van het gebouw. 1 oktober is tevens de verjaardag van de patroonheilige 
van de St. Bavo (653). De parochie bestaat inmiddels al meer dan 400 jaar, 
de huidige St. Bavokerk is het 3e kerkgebouw gerekend vanaf het eerste 
houten kerkje (1694) aan de overkant van de Herenweg.

Bron: St. Bavo

St. Bavo -Berkenrode
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Velsen - Automobielbedrijf Velser-
beek uit Velsen viert dit jaar een wel 
heel bijzonder jubileum: het auto-
mobielbedrijf is maar liefst 75 jaar 
aangesloten bij BOVAG waarvoor het 
een speciale oorkonde ontving.  
 Velserbeek staat al decennialang 
bekend als een alom gewaardeerd 
bedrijf dat garant staat voor kwaliteit, 
betrouwbaarheid en garantie. ‘Die 
drie kernwaarden zijn precies waar 
bij BOVAG aangesloten bedrijven 
voor staan’, aldus Han ten Broeke, 
algemeen voorzitter van BOVAG. 
‘Zekerheid en vertrouwen zijn voor 
klanten van groot belang, Velserbeek 
biedt dat bij uitstek. En is daarom al 
75 jaar aangesloten bij onze vere-
niging.’ 

Historie BOVAG
BOVAG bestaat sinds 6 mei 1930. 
Veertig garagehouders spraken op 
die dag in het Utrechtse café-restau-
rant ‘Noord-Brabant’ over hun geza-
menlijke belangen en besloten zich 
te verenigen. Die avond werd de 
Bond van Automobielhandelaren en 
Garagehouders geboren.
In de loop der jaren sloten ook vele 
andere bedrijven zich aan, zoals 
tweewielerspecialisten, rijscholen, 
caravanbedrijven, wasstraten, tank-
stations etc. De welbekende BOVAG-
garantie voor gebruikte auto’s werd 
in 1965 ingevoerd en vijf jaar later 
volgde een soortgelijke garantiere-
geling voor onderhoud en reparaties. 
Inmiddels geldt de BOVAG-garantie 
voor vrijwel alle producten en dien-
sten die BOVAG-leden aanbieden.  

Historie Automobielbedrijf 
Velserbeek 
Na WOII opende Joh van der Horst 
(grootvader van de huidige directeur 
Johan van der Horst), nadat het gara-
gepand aan de Oranjestraat in IJmui-
den was gebombardeerd, opnieuw 
een garagebedrijf aan de Palmen-
straat. Kort hierna in 1946 verkeeg 
“Garage Joh van der Horst” het 
BOVAG-lidmaatschap.
In 1952 opende Joh een pand aan de 
Visserhavenstraat in IJmuiden waar 
hij tevens Opel dealer werd.
In 1960 werd door hem besloten een 
pand aan de Groeneweg te openen. 
Hier werd ook de naam Velserbeek 
geboren en ook werd het de Renault 
dealer van de gehele IJmond.
Per 1971 deed zijn zoon Joop zijn 
intrede als de nieuwe directeur van 
Velserbeek. 
In 2003 volgde Johan van der Horst 
zijn vader Joop op en luidde daar-
mee de derde gereratie in binnen het 
familiebedrijf. Hetzelfde jaar is het 
bedrijf verhuisd naar de huidige 
locatie van de Renault-vestiging aan 
de Kleermakerstraat in Velserbroek. 

Vanaf dezelfde locatie kwam hier 
vanaf 2005 het automerk Mazda bij. 
In 2010 is ook een Renault-vestiging 
geopend aan de Grijpensteinweg in 
Haarlem. In 2013 startte de uitbrei-
ding naar het automerk Hyundai, in 
een aparte vestiging in Velserbroek. 
Daarnaast biedt het Auto Reparatie 
Centrum (Auto RC) voor alle andere 
automerken onderhoud, reparaties 
en het verhelpen van storing.
Deze vestigingen samen maken dat 
Velserbeek service en mobiliteit 
garandeert binnen de Kennemer-
land, Haarlem en omstreken.

Meer informatie op:
www.velserbeek.nl/.

Automobielbedrijf Velserbeek is 75 jaar lid van BOVAG

Uit handen van de accountadviseur van BOVAG, Levien Meiresonne (rechts), ontvangt directeur van Velserbeek, Johan van der Horst (links), een speciale oorkonde.
Foto: aangeleverd door Velserbeek. 

Ook in 2022 staat het 
team weer voor u klaar!

VELSERBEEK WENST 
U EEN GELUKKIG 

NIEUWJAAR

Renault Velserbeek
Kleermakerstraat 71
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 28
www.renaultvelserbeek.nl

Hyundai Velserbeek
Wagenmakerstraat 2
1991 JA Velserbroek
Tel: 023 513 29 46
www.velserbeek.hyundai.nl

Mazda Velserbeek
Kleermakerstraat 63
1991 JL Velserbroek
Tel: 023 513 29 43
www.mazdavelserbeek.nl
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Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Vorig 
jaar werden de �ora en fauna in de 
rubriek ‘Ken uw tuin’ belicht. ‘Ken uw 
tuin’ pauzeert eventjes in de winter-
periode en daarom start in dit 
nieuwe jaar een nieuwe rubriek ‘Ken 
uw waterkant’, overigens niet minder 
interessant. Hier wordt het leven in, 
op en bij de waterkant onder de loep 
genomen.

De eerste a�evering gaat over een 
van de meest voorkomende water-
vogels aan de waterkant: de meer-
koet (Fulica atra). De meerkoet 
behoort net als zijn familielid de 
waterhoen (Gallinula chloropus) tot 
de rallen en bleshoenderen 
(Rallidae), een groep van middel-
grote moerasvogels. In tegenstelling 
tot andere rallen, die zich zelden 
laten zien en zich schuilhouden in de 
dichte vegetatie van het moeras, stelt 
de meerkoet open water op prijs. Ze 
zijn daarom veelvuldig te zien in 
onze wateren in de omgeving, vaak 
dan wel of niet in gezelschap van 
andere watervogels, zoals eenden. 

Verschil met de waterhoen
De meerkoet is met zijn witte bles en 
witte snavel makkelijk te onder-
scheiden van de gelijkende water-
hoen, die een rode snavel heeft, 
kleiner is en zelden in grote groepen 
is te zien. Bovendien houdt de water-
hoen zich liever op in ondiep water 
met dichtbegroeide oevers en heeft 
hij qua zwem- en looppoten een 
andere bouw dan de meerkoet. De 
waterhoen wordt in de volksmond 
ook wel ‘waterkip’ genoemd, zoals 
zijn Latijnse naam ‘Gallinula’ al doet 
doorschemeren.  
Het menu van de meerkoet bestaat 
uit kleine waterdieren, insecten, 
wormen, slakjes en jonge wortels van 
waterplanten. De meerkoet is een 
felle territoriumverdediger in de 
nabijheid van zijn/haar nest, dat vaak 
stevig gebouwd wordt tussen het 
riet. De broedtijd van de meerkoet 
duurt van maart tot mei en een nest 
kan zes tot negen eieren bevatten. 
Als er gevaar dreigt, rennen meer-
koeten rennend en trappend over 
het water, waardoor water opspat en 
de vijand in verwarring wordt 
gebracht.

Ken uw waterkant:
de trappende meerkoet

Meerkoet op zoek naar voedsel aan de waterkant. Foto: Bart Jonker.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Vorige week maakten 
wij melding van de dood van drie 
reeën in het Wandelbos Groenen-
daal, waarbij er zeker twee waren 
doodgebeten door honden. Ondanks 
de publiciteit moest op 31 december 
opnieuw worden vastgesteld dat een 
jong exemplaar de dood had 
gevonden. De pootafdrukken rond 
het kadaver lieten duidelijke sporen 
zien van de aanwezigheid van een 
hond. Op 31 december maakte een 
Heemsteedse inwoonster een 
wandeling in Groenendaal. Op het 
buitenste pad van het landgoed 
Mariënheuvel vond zij een openge-
reten reekal�e. De ingewanden 
waren al uit het karkas gehaald. De 
wandelaarster had helaas geen 
camera bij de hand en besloot op 1 
januari terug te gaan naar de plaats 
waar zij het dode dier had aange-
tro�en. Tot haar verbazing was het 
karkas op dat moment al 30 meter 
verplaatst. Er heeft zich kennelijk nog 
een dier gemeld om zich te goed te 

doen aan het vlees van de kleine ree. 
Terugkijkend naar de sporen vond de 
wandelaarster dat deze liepen vanaf 
de ingang van Thagaste richting het 
kadaver. 

Getuigen zijn er uiteraard niet, dus er 
is niet met zekerheid vast te stellen 
of een hond de dader is geweest. Het 
ree kan ook een natuurlijke dood zijn 
gestorven en een of meerdere hon- 
den daarna bezit hebben genomen 
van het karkas.
Heel vervelend allemaal dat dit ge- 
beurt in Groenendaal. De gemeente 
zoekt samen met de vereniging 
Vrienden van Wandelbos Groenen-
daal naar mogelijke oplossingen. 
Veel opties zijn er niet anders dan 
een beroep doen op hondenbezit-
ters hun hond(en) onder controle te 
houden en niet te wandelen in dat 
deel van het bos dat verboden 
gebied is voor viervoeters.

Het bos hermetisch afsluiten is niet in 
het belang van de vele recreanten 
die dagelijks Groenendaal bezoeken. 

Weer jonge ree in Groenendaal doodgebeten

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Haarlem - Een paar 
weken terug schreven wij in de Heem-
steder over de actie van veteranen-
voetballers van de Kon. HFC het plan 
was om de song ‘Pittsburgh in te 
Rain’ van teamgenoot Leon de Graa� 
in de top 2000 van Radio 2 te krijgen. 
Helaas is de stemming niet openbaar, 
zodat niemand weet hoeveel stem-
men op welke song zijn uitgebracht. 
Het kreeg, ondanks het niet opne-
men van het lied in de 2000 lijst op 
30 december een schitterend ver-
volg.  

Cadeautje
Op initiatief van RTV Noord-Holland 
en RTV Haarlem 105 kreeg het lied 
van onze plaatsgenoten Leon de 
Graaf en Alan Par�tt een tribute via 
het carillon van de Bavo Kerk aan de 
Grote Markt in Haarlem. In het bijzijn 
van zijn voetbalvrienden, echtgenote 

en Alan, nam Leon het cadeautje 
geëmotioneerd in ontvangst. Stads-
beiaardier Rien Donkersloot had de 
partituur gelezen en was direct 
enthousiast. Het is een heel goed te 
spelen nummer voor een carillon 
vond hij en werkte graag mee om dit 
werkelijkheid te laten worden. Zo 
kon het gebeuren dat de vrienden-
groep al ruim voor 11 uur op de 
Grote Markt aanwezig was om niets 
te hoeven missen. De meegebrachte 
kano’s en glühwein gingen van hand 
tot hand. Het aftellen kon beginnen.  

Song op hoogte
Klokslag 11 uur werden de eerste 
tonen van het intro hoorbaar. De rest 
van het nummer schalde op inge-
togen wijze over het plein. 
Meezingen mocht en Leon maakte 
daar gebruik van om de tekst nog 
even aan iedereen te laten horen. 
Hoog in de klokkentoren van de Sint 
Bavo nam Rien de felicitaties en dank 

via een heldere telefoonverbinding 
van Leon in ontvangst. Dit alles deed 
Alain Timmers, hij was het die in 
eerste instantie de oorspronkelijke 
actie was gestart en riep uit dat 
Bohemian Rhapsody of welk ander 
nummer dan ook in de top 2000 
nooit op een dergelijk hoog niveau 
was gespeeld.

Hij had helemaal gelijk, want wie 
heeft zijn song op een meter of 75 
hoogte terug gehoord. Als volgende 
verrassing voor Leon en Alan kwam 
de mededeling dat het winkelend 
publiek in het centrum van Haarlem 
het lied nog regelmatig zal kunnen 
horen tijdens het winkelen. Het 
wordt nl. opgenomen op de 
afspeellijst.
Zichtbaar onder de indruk en 
voldaan keerden Leon en Alan terug 
naar Heemstede waar zij nog lang 
zullen nagenieten van deze bijzon-
dere ochtend in Haarlem.

Song op het Bavo-carillon is veel indruk-
wekkender dan een top 2000-notering

V.l.n.r.: Leonde Graa�, zijn echtgenote Marie-José en Alan Par�tt. Foto: Eric van Westerloo.

Enkelen trotseerden dapper het water van de Heemsteedse Haven bij de nieuwjaarsduik. Fotograaf: Ger de Barbanson.

Heemstede - Na een voorzichtige 
driepersoonspoging een jaar eerder, 
werd er op 1 januari van dit jaar wel 
een serieuze nieuwjaarsduik in de 
nieuwe ingerichte Heemsteedse 
Haven gehouden. Een gezamenlijk 
initiatief van enkele Havendreef-
bewoners met spelers uit een
senioren HBC-voetbalteamteam had 
de stoute schoenen aangetrokken 

om bij 12 graden luchttemperatuur 
de sprong te wagen. 

Yves Pijlman, voetballer en oud RCH-
doelman: “Het moest nu toch maar 
eens echt gebeuren. We hadden er al 
lang genoeg over gepraat.” En dus 
was het voor deze groep bikkels om 
14 uur het moment om van de 
nieuwe aanlegsteiger het diepe 

havenwater in te springen. Na a�oop 
was er een pan warme Glühwein om 
de zwemmers een beetje op te 
warmen en mochten de supporters 
meegenieten. Nu maar afwachten of 
het een jaarlijks terugkerend ritueel 
gaat worden. In deze zwemploeg 
was er nog niemand te vinden die 
zich over de toekomst al wilde uit-
spreken. 

Nieuwjaarsduik in Heemsteedse haven
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Een nieuw jaar met nieuwe 
ronden, nieuwe kansen! Deze 
puzzel wordt u aangeboden 
door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 10 januari 17 uur 
naar redactie@heemsteder.
nl, onder vermelding van 
kruiswoordpuzzel, voorzien 
van uw naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 

Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. voorjaarsbloem; 7. groente voor de soep; 12.
rekenopgave; 13. plaats in Noord-Holland; 14. nachtroofvogel;
15. veiligheidsraad (afk.); 17. hete vulkaan vloeistof; 19. uit-
stapje (trip); 21. Rolls Royce (afk.); 22. oude wijnmaat van vier
ankers; 24. plaats in Zuid-Holland; 27. bezit van een boer; 28.
uiting van verkoudheid; 30. Ned. luchtvaartmij. (afk.); 31. ver-
hoogde muzieknoot; 32. Europeaan; 33. godin van het onheil;
35. blaasinstrument; 37. gong; 38. eilandengroep in de Atlanti-
sche oceaan; 41. aanhechting van twee stukken; 42. lopen
voor je conditie; 44. behaagziek; 46. inham van een zee; 47.
Engelse lengtemaat; 48. voormalige vorst van Monaco; 49.
familielid; 50. Baltische taal; 52. ver naar beneden; 54. inspui-
ting van vocht; 56. cafébuffet; 58. waadvogel; 61. landcode van
Israël 62. betaalloket; 64. een zekere; 65. marterachtig dier; 67.
pasvorm; 68. wandversiering; 70. kampeerverblijf; 72. roem en
aanzien; 73. historische infanterist; 76. nieuw (Lat.); 77. gods-
dienst (afk.); 78. hoffeest; 79. schaaldier; 81. laag getij; 82.
horizon; 83. jaargetijde; 84. streling; 86. groot zoogdier; 87.
gemalen biefstuk.

Verticaal 1. hoofdstad van Cuba; 2. verbrandingsrest; 3. hals-
boord; 4. hoofd van een moskee; 5. telwoord; 6. drukmachine;
7. wintergroente; 8. insect; 9. gedekte tafel; 10. oude lengte-
maat; 11. koude neerslag; 16. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 18. ambacht; 20. vordering; 21. opstootje; 23. mid-
delbaar economisch en administratief onderwijs (afk.); 25.
gering en niet breed; 26. land in zuidoost Azië; 27. deel van een
fietswiel; 29. zin in het gevecht; 32. uitgangspositie (start); 34.
plechtige belofte; 36 kreeftachtig schaaldiertje; 37. reuzens-
lang; 39. sierlijke zwemvogel. 40. marterachtig roofdiertje; 42.
zijn geboortedag vieren; 43. larve van de langpootmug; 45.
onderricht; 46. slaapplaats; 51. Erasmus Universiteit Rotter-
dam (afk.); 53. roem en aanzien; 54. verwoestende ramp; 55.
parmantig (trots); 56. stevig stuk hout; 57. oevergewas; 59.
deel van de voet; 60. wijnmaand; 62. harde steensoort; 63.
opplakbriefje; 66. gymnastiektoestel; 67. los en pulverig; 69.
sociaal economische raad (afk.); 71. ontkenning; 73. familielid;
74. zwemvogel; 75. eigenaardig; 78. stof met schadelijke wer-
king; 80. slaghout bij cricket; 82. kunstmatige inseminatie (afk.);
85. dierengeluid.
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Heemstede/Bloemendaal – In 
december en januari verstuurt de 
Belastingdienst ongeveer 4 miljoen 
voorlopige aanslagen inkomstenbe-
lasting over 2022. Ook in Noord-
Holland ontvangen veel mensen een 
voorlopige aanslag. Veel Nederlan-
ders kijken direct of binnen enkele 
dagen of de gegevens en bedragen 
op hun voorlopige aanslag kloppen. 
En ook gedurende het jaar staan 7 op 
de 10 mensen stil bij de gevolgen 
van veranderingen op de voorlopige 
aanslag. Dat blijkt uit een � itspeiling 
in opdracht van de Belastingdienst.

Met de voorlopige aanslag kunnen 
mensen in het lopende jaar alvast 
geld terugkrijgen van de Belasting-
dienst, of juist gespreid belasting 
betalen. Bij veranderingen is het 
verstandig de voorlopige aanslag te 
controleren en zo nodig te wijzigen: 
bijvoorbeeld als je in 2022 meer of 
minder inkomen hebt, trouwt of uit 
elkaar gaat, een nieuwe hypotheek 
afsluit of je huidige hypotheek over-
sluit. Controleren en wijzigen kan 
ook gedurende het jaar. Hiermee 
kunnen mensen voorkomen dat zij in 
2022 maandelijks te veel belasting 
betalen of te weinig terugkrijgen. 
Bovendien staan zij niet voor verras-
singen bij de de� nitieve aanslag over 
2022.

Goed controleren
De voorlopige aanslag is een schat-
ting gebaseerd op de meest recente 
gegevens waarover de Belasting-
dienst beschikt: de voorlopige aan-
slag 2021 of de laatste de� nitieve 
aanslag inkomstenbelasting. Voor 
iedereen die een voorlopige aanslag 
ontvangt, is het belangrijk om de 
gegevens en de bedragen op de 
aanslag goed te controleren. 
Kloppen de gegevens niet? Bijvoor-
beeld door veranderingen in de 

hoogte van het inkomen of van 
aftrekposten, zoals hypotheekrente 
of zorgkosten? Dan is het belangrijk 
om de voorlopige aanslag te wijzigen 
via Mijn Belastingdienst op belas-
tingdienst.nl.

Wijzigingen gedurende het jaar
Driekwart van de Nederlanders staat 
stil bij het controleren en wijzigen 
van de voorlopige aanslag als er iets 
verandert in de privésituatie, zo laat 
de � itspeiling zien. Bijvoorbeeld als 
ze trouwen of gaan scheiden. En 7 op 
de 10 controleert de voorlopige 
aanslag als er iets verandert met de 
hypotheekrente. Denk aan het over-
sluiten van de hypotheek of het 
afsluiten van een nieuwe hypotheek. 
In dergelijke gevallen wijzigt bijna de 
helft van de Nederlanders de voorlo-
pige aanslag zelf via Mijn Belasting-
dienst op belastingdienst.nl. 20% 
vraagt hierbij hulp. Bijvoorbeeld aan 

vrienden, familie of een boekhouder.
“Het niet wijzigen van de voorlopige 
aanslag kan tot gevolg hebben dat er 
uiteindelijk een groot verschil zit 
tussen die voorlopige aanslag en de 
de� nitieve aanslag”, zegt Heleen 
Bisscho� -Moonen, als ketenmanager 
Inkomenshe�  ngen bij de Belasting-
dienst verantwoordelijk voor de 
voorlopige aanslag.
“Dit is natuurlijk vooral vervelend als 
te veel ontvan-gen bedragen moeten 
worden terugbetaald, of als er bij de 
aangifte van volgend jaar moet wor-
den bijbetaald. Daarom is het erg 
belangrijk om regelmatig stil te staan 
bij de voorlopige aanslag, vooral als 
je hem ontvangt en als er iets veran-
dert in je leven.”

Meer weten?
Kijk op www.belastingdienst.nl/wps/
wcm/connect/nl/voorlopige-
aanslag/voorlopige-aanslag.

Verandering in 2022? Wijzig de voorlopige aanslag

Online aangifte doen. Foto aangeleverd door Belastingdienst.

ACHTER HET FORNUIS

Deze week gaan we de Amerikaanse 
keuken in en maken we zelf een verse 
cajunkruidenmix. Met Cajun wordt het 
deel van de bevolking van de Ameri-
kaanse staat Louisana bedoeld.
De term Cajun wordt ook in hun taal, muziek en keuken aangeduid.
De stad New Orleans is bijvoorbeeld vermaard om haar cajunkeuken. 

De cajunkruidenmix is tamelijk pikant en pittig. Iedere Amerikaanse (Cajun)-
familie heeft zo haar eigen recept. Ze kunnen in alle soorten gerechten 
worden toegepast, zoals vlees, vis- en schaaldiergerechten. Ook zijn cajun-
kruiden heerlijk op barbecuevlees. De meeste mensen maken cajun-
kruidenmix van gedroogde kruiden. Dat kan ook natuurlijk, maar wij 
maken een versie met overwegend verse kruiden. Veel smakelijker! 

Benodigdheden:

Doe alle ingrediënten in de keukenmachine/blender en maal de kruiden 
� jn. U kunt uw gerechten insmeren met deze kruidenmix. Weet wel: hoe 
langer de cajunkruiden intrekken, hoe pittiger. Succes en eet smakelijk! 

Zelf cajunkruidenmix maken

ACHTER HET FORNUIS

De term Cajun wordt ook in hun taal, muziek en keuken aangeduid.

• 1 keukenmachine of blender
• 1 halve ui � jngehakt
• 3 tenen kno� ook � jngehakt
• 3 takjes verse tijm
• 2 kleine verse cayennepepers
• 1 takje verse dragon
• Zeezout naar smaak

•  3 takjes verse oregano of 
majoraan

• 1 theelepel chilipoeder
• 1 takje verse munt of basilicum
•  Nog pikanter: extra cayenne-

peper toevoegen naar smaak. 

Ook gamba’s zijn heerlijk om te grillen met cajunkruiden. Foto: Bigstock.
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worden ze gerooid. Hiervoor is een 
kapvergunning vereist. Particulieren 
moeten die zelf aanvragen bij de 
gemeente. Staat een boom op de 
monumentenlijst, dan heb je ook een 
kapvergunning nodig als de boom dood 
is. Mooie stammen gaan naar een zagerij 
om er meubels van te maken, hout van 
wilgen en populieren wordt gebruikt 
voor pallets en klompen. Het resterende 
houtafval wordt versnipperd of verkocht 
als brandhout.

Eikenprocessierups
De laatste paar jaar rukt de 
eikenprocessierups ook in Bloemendaal 
op. De haartjes van deze rups kunnen 
ernstige gezondheidsproblemen 
veroorzaken. Bram: “De eigenaar van 
de grond waarop de boom staat is 
verantwoordelijk voor het bestrijden van 
de rups. Particuliere boomeigenaren 
kunnen ze door ons laten weghalen met 
een speciale stofzuiger.” 

Ook uw bomen laten onderhouden? 
Versteeg Boomverzorging
info@versteegboomverzorging.nl
www.versteegboomverzorging.nl 
023 - 584 5312

we in Overveen nog veertien hectare bos 
gedund. Het oorspronkelijke eiken- en 
beukenbos stond vol met esdoorns. Die 
moesten weg om het bos weer lucht te 
geven.”

Ziekte en droogte
Schimmels, bacteriën en insecten kun-
nen de gezondheid van bomen aantas-
ten. Ze verliezen dan bijvoorbeeld  al in 
de zomer veel blad of het blad verdort 
voortijdig. Ook zwarte, vochtige plekken 
op de stam of scheuren en gaten in de 
stam wijzen op een ziekte. Dan is het ver-
standig een professionele boomverzor-
ger in te schakelen. Daarnaast hebben 
bomen last van de droogte. “Water geven 
heeft weinig zin,” aldus Bram, “want 
vooral oudere bomen drinken duizen-
den liters grondwater. Je kunt beter be-
strating uit de tuin halen en meer groen 
aanleggen.” 

Wanneer bomen ziek zijn, schade 
veroorzaken of in de weg staan 

advertorial

Vakkundige verzorging houdt bomen gezond

Snoeien doet groeien
Bomen produceren zuurstof, bieden
beschutting, geven schaduw en leveren
voedsel aan vogels, dieren en insecten.
Ze zijn van levensbelang en bovendien
prachtig om te zien.

Boomverzorger Bram Versteeg groeide
op tussen het monumentale groen van
Landgoed Elswout, waar zijn liefde voor
bomen ontstond. Hij startte 36 jaar ge-
leden zijn eigen bedrijf in Zwaanshoek.
Onderhoud aan bomen is specialistisch
werk, dat vakmanschap en kennis vereist.
Daarnaast moet je beschikken over het
nodige materieel, zoals hoogwerkers,
zaagmachines en freesgereedschap. Voor
Versteeg Boomverzorging is geen boom
te groot of te hoog.

Het bedrijf werkt meestal in opdracht
van gemeenten en andere overheden,
die hun openbaar groen door Versteeg
laten onderhouden. In een bosrijke
omgeving als Bloemendaal is altijd veel
werk te doen. Bram: “Onlangs hebben 

tekst: Maaike Brouwer (Bee Media)

Bij Sint Jacob begrijpen we dat één levensfase niet uw hele verhaal vertelt. En dat wij beter
voor u kunnen zorgen als we u goed kennen. Want uw leefwereld vormt onze zorg.

Bosbeek • JacobKliniek • Klein België • Meerhoeve • Nieuw Delftweide • Nieuw Overbos • Schalkweide • Sint Jacob in de Hout

Wij zien wie u nu bent.
En wie u ooit was.

wil
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Regio - De afgelopen weken heeft 
GGD Kennemerland de vaccinatie 
capaciteit �ink opgeschaald. Onder 
meer door in Haarlem een nieuwe 
grote locatie te openen en door het 
aantal lijnen op P4 Lang Parkeren bij 
Schiphol meer dan te verdubbelen. 
Als gevolg hiervan is er in de regio 
Kennemerland voldoende ruimte 
voor iedereen om snel de boosterprik 
te halen.

Met name op de grootste locatie (P4 
Lang Parkeren bij Schiphol) staan 
nog ruim voldoende slots open. GGD 
Kennemerland roept mobiele men-
sen zonder afspraak op om dit zo 
snel mogelijk te doen. Wie nu een 
afspraak maakt, kan komende week 

al terecht voor de booster. Ook op de 
andere locaties is ook nog beperkt 
plek beschikbaar. Een nieuwe 
afspraak kan gemaakt worden via:
coronavaccinatie-afspraak.nl of via 
tel.nr. 0800 7070.
Mensen geboren in 1989 en 1990 of 
eerder kunnen online een afspraak 
inplannen bij de GGD’en voor een 
corona boostervaccinatie.

Aantal gezette vaccinaties deze 
week weer toegenomen 
In de laatste week van het jaar (23 
t/m 29 december) zijn er 27.071 
vaccinaties gezet door GGD Kenne-
merland.
Deze week is de capaciteit nog meer 
opgeschaald. Dan kunnen op maxi-

male capaciteit meer dan 50.000 
mensen langskomen voor een boos-
terprik.

Vaccinatielocatie P4 Lang Parkeren 
bij Schiphol vanaf komende week 
tot 22.15 geopend
De vaccinatielocatie op P4 Lang Par-
keren bij Schiphol is sinds maandag 3 
januari vijf dagen per week geopend 
tot 22.15 uur. Dit is de grootste vacci-
natielocatie van GGD Kennemerland. 
Hiermee is het voor iedereen die nu 
een afspraak maakt mogelijk om op 
korte termijn een boosterprik te ha-
len. Wekelijks kunnen daar ruim 
30.000 mensen gevaccineerd worden.   

Bron: GGD Kennemerland

Wekelijkse corona-update GGD: 
voldoende plek voor boosterprik

INGEZONDEN COLUMN GGD

De kerstbomen zijn de deur weer 
uit en de laatste oliebollen zijn 
genuttigd. Het jaar 2022 is 
begonnen. Vanaf deze plek wens 
ik iedereen een mooi, gelukkig en 
vooral gezond jaar toe. 
Vraag die bij veel mensen leeft is 
hoe dit jaar er dan uit gaat zien. 
Blijft het coronavirus ons in zijn 
greep houden of gaat het vacci-
neren opleveren dat kinderen 
weer naar school kunnen, 
bedrijven weer open kunnen of 
we weer eens naar een feestje 
kunnen? Hoopgevend is dat leer-
lingen van het basis- en voort-
gezet onderwijs weer naar school 
kunnen en ook de sportfaciliteiten 
voor jongeren onder de 18 wat 
zijn verruimd. Een klein licht-
puntje, maar zoals we weten “een 
zwaluw in de lucht, maakt nog 
geen zomer”.

We zien, ondanks de grote vlucht die de boostercampagne inmiddels 
heeft gemaakt en een afname van de opnames in de ziekenhuizen, het 
aantal meldingen van covid-19 weer licht toenemen. De lockdown waarin 
we nu nog zitten, is vooral bedoeld om ons goed voorbereid te laten zijn 
op wat er mogelijk nog komen gaat. De verwachting is nog steeds dat het 
hoge niveau van het aantal besmettingen veel vraag naar huisartsenzorg 
laat ontstaan, de ziekenhuisdruk stijgt. Dat terwijl de situatie in de zorg 
benard is omdat daar ook veel uitval is te zien van personeel. Hoewel het 
niet met zekerheid is te voorspellen, is de verwachting dat we nog wel 
een aantal periodes voor de boeg hebben waarin we ofwel meer ruimte 
krijgen om gewoon ons ding te kunnen doen dan wel ons moeten 
schikken in beperkingen.

Dat ademt uit dat er geen einde aan de pandemie lijkt te komen en we 
nog steeds van iedereen, jong en oud, werkgever of werknemer, een o�er 
vragen. Dat vraagt ook van ons allemaal een vermogen om mee te 
bewegen. “Je kunt de golven niet stoppen, maar je kunt wel leren surfen”. 
Kortom laten we in de huidige situatie een aanknopingspunt vinden om 
te onderzoeken hoe we er beter mee weten om te gaan en wat het ons 
kan opleveren. Dat is hartstikke nodig, omdat sommige ondernemers de 
moed in de schoenen is gezakt, jongeren het gevoel hebben dat hun 
jeugd weglekt en mensen boos zijn. Het is nodig dat iedereen die het niet 
makkelijk heeft met de beperkingen of die er anders in staan, aandacht 
krijgen vanuit hun (sociale) omgeving. Zodat zij zich gezien, gehoord en 
herkend voelen in de last die zij te dragen hebben en met onze steun 
weer in balans kunnen komen. 

Kortom we hebben nodig dat er in deze donkere tijden lichtpuntjes zijn. 
Als we met elkaar veel lichtpuntjes maken, kan dat een grote lichtbol 
worden die weer gaat stralen in 2022. Een bron van energie voor ons alle-
maal. Die ons ertoe brengt om aandacht te geven aan elkaar – niet even 
een vluchtig contact – door vragen te stellen, begrip te tonen en een 
helpende hand uit te steken. Een schouderklopje of bemoedigend woord 
maakt al het verschil. Laten we met elkaar er gewoon een leuk jaar van 
maken!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Wat gaat 2022 ons brengen?

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.

Heemstede/Bloemendaal - Alweer 
het laatste corona-overzichtje van 
het afgelopen jaar. Nooit gedacht dat 
Covid-19 ons zo lang zou bezig-
houden de afgelopen twee jaar. In 
het najaar en winter ging de 
pandemie van kwaad tot erger. In de 
zomermaanden zag de wereld er 
weer hoopvoller uit, om in het najaar 
weer terug te keren naar meer 
besmettingen. Het beleid van de 
overheid was vaak niet te door-
gronden. Het RIVM werd opper-
machtig, want de politiek stond door 
kennisgebrek buitenspel.  

Logica ontbreekt
Bij veel maatregelen ontbrak de 
logica. Zo kon je het café pas in na je 
test app te hebben getoond. Liep je 
naar de bakker aan de overkant, dan 
was er geen enkele beperking. Dit 
snapte niemand. De anti-vaccers 
groeven zich steeds verder in, al zijn 
er de laatste week van december 
twee prominenten uit het antibol-
werk als ongevaccineerde overleden.  

Het ziet er naar uit dat de pandemie 
nog wel even zal aanhouden totdat 
het voorjaar, net als afgelopen jaar, 
voor een verdere verlichting kan 
zorgen. Bijna 21.000 Nederlanders 
zijn tot op heden overleden aan 
covid. Vooral de groep tussen de 80 
en 90 jaar sprong eruit met rond de 
40% sterfgevallen op de voet 
gevolgd door de groep daarboven 
en daaronder met meer dan 20% 
sterfgevallen. Dat niemand gespaard 
blijft, blijkt uit de groep 0 t/m 60 
waar nog altijd 1% tot 10% sterft. Per 
dag belanden er op dit moment 157 
mensen per dag in het ziekenhuis en 
bezetten nu 1.250 verpleegbedden. 
Per dag komen er 27 patiënten op de 
IC bij, al is de stijging minder dan 
voorheen.  

Negatieve sprong
462 patiënten liggen in een IC-bed 
op 2 januari en blijven daar meestal 
zeer langdurig. In Heemstede en 
Bloemendaal maakte het aantal posi-
tief getesten een enorme negatieve 

sprong na de feestdagen. In Heem-
stede werden er op 2 januari 47 in-
woners positief bevonden. In Bloe-
mendaal zelfs 63 inwoners. Dat 
bracht Heemstede op een totaal op 
183 (week 51: 144). In Bloemendaal 
in week 52 177 besmette personen. 
Dat bracht het totaal op 177, waar 
dat in week 51 nog 99 waren. Niet 
zo’n fraaie afsluiting van het vorige 
kalenderjaar en een nog mindere 
voor de start van 2022. Er werden 
gelukkig geen inwoners opgenomen, 
ook niet op de IC’s. Er stierf ook 
niemand in de afgelopen week, dus 
dat is positief.  

Deze week verwachten wij nieuwe 
mededelingen van het kabinet. De 
basis- en middelbare scholen gaan 
op 10 januari weer open. Verdere 
versoepelingen van de andere maat-
regelen zullen nog tot minimaal 14 
januari duren.
Dat op die datum alle maatregelen 
niet langer van kracht zijn, lijkt op dit 
moment een utopie.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 52

Heemstede/Bloemendaal - De 
nieuwe omicronvariant van het
coronavirus verspreidt zich heel snel. 
Daarom is het belangrijk dat alle 18-
plussers een afspraak maken voor de 
boosterprik als hun geboortejaar aan 
de beurt is. Dat is uiterlijk rond 7 jan-
uari. Maar wat is een boosterprik, waar-
om is het nodig? In dit artikel worden 
5 veelgestelde vragen beantwoord.

1. Wat is een boosterprik?
Als je gevaccineerd bent, heb je al 
één of twee prikken gehad. De boos-
terprik is een extra prik die werkt als 
oppepper, waardoor je beter be-
schermd bent.

2. Waarom zijn er boosterprikken 
nodig?
De extra prik is nodig om twee rede-
nen. Ten eerste helpt de boosterprik 
de bescherming tegen het corona-
virus hoog te houden. Ook tegen 
nieuwe mutanten, zoals de omicron-
variant. Ten tweede geven mensen 
na een boosterprik het virus minder 
snel door aan anderen. Hierdoor kan 
het virus zich minder snel versprei-
den. Als er meer boosterprikken 
worden gezet, zijn er meer mensen 
beter beschermd en komen er min-

der mensen in het ziekenhuis. Of er 
later nog meer boosterprikken nodig 
zijn, weten we nog niet. Daar wordt 
continu onderzoek naar gedaan.

3. Wie kan de boosterprik krijgen?
Iedereen die minstens drie maanden 
geleden gevaccineerd is of corona 
heeft gehad kan de boosterprik 
krijgen. 60-plussers, mensen die in 
een zorginstelling wonen en zorgme-
dewerkers die contact hebben met 
patiënten konden als eerste de boos-
terprik halen. Deze groepen hebben 
meer risico om besmet te raken. Als 
ouderen corona krijgen worden ze 
vaker ernstig ziek en in het zieken-
huis opgenomen. Inmiddels heeft al 
een groot gedeelte van deze groep 
een boosterprik gehad. Als 
18-plusser kan je online een afspraak 
maken, zodra je geboortejaar aan de 
beurt is. Dit is uiterlijk rond 7 januari. 
Welke jaartallen aan de beurt zijn 
kun je zien op coronavaccinatie.nl/
booster. Je hoeft niet te wachten op 
de uitnodigingsbrief om een afspraak 
te maken.

4. Welke bijwerkingen kun je 
krijgen van de boosterprik?
Voor de boosterprik worden de 

vaccins van P�zer en Moderna ge-
bruikt. De bijwerkingen die je kunt 
krijgen zijn dan ook precies hetzelfde 
als bij eerdere prikken met deze 
vaccins. Dit betekent dat je pijn kunt 
krijgen op de plek waar de prik is 
gezet, wat vermoeider kunt zijn en 
hoofdpijn kunt hebben. Sommige 
mensen hebben ook last van koorts, 
spierpijn, gewrichtspijn, rillingen, 
misselijkheid en braken.

5. Kun je een boosterprik nemen 
als je zwanger bent, wilt worden of 
borstvoeding geeft?
Uit onderzoek blijkt dat de vaccins 
die worden gebruikt voor de boos-
terprik veilig zijn als je zwanger bent, 
zwanger wilt worden of borstvoe-
ding geeft. Daarom is het advies om 
gewoon de boosterprik te halen. Als 
zwangere vrouw is de kans groter dat 
je ernstig ziek wordt door corona. 
Ook kan het voor problemen in de 
zwangerschap zorgen als je tijdens je 
zwangerschap besmet raakt met het 
coronavirus.

Heb je nog andere vragen over de 
boostervaccinatie? Kijk dan op 
coronavaccinatie.nl/booster of bel 
naar 0800-1351.

Vijf vragen over de boosterprik

De boosterprik. Foto: Bigstock.
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Heemstede/Bloemendaal - Onze feestdagenfotowedstrijd is ten einde. De redactie 
ontving allemaal mooie inzendingen, waarvoor hartelijk dank. Nu wacht William Dobbe 
van Tuincentrum De Oosteinde de moeilijke taak een winnaar uit te kiezen, die een 
kamerplantencadeaubon wint van maar liefst 100 euro. We houden het nog even spannend, volgende week maken we 
de winnaar bekend. Hierbij nog een toegift van de laatste inzendingen.

Laatste foto’s van de feestdagenfotowedstrijd: een toegift

“Hierbij mijn inzending voor de 
feestdagenfotowedstrijd”, vertelt 
Jasperina de Vries.

“Het is mijn zelfgemaakt kerststuk 
geworden. Helaas door corona kon 
ik niet naar een workshop toe, dus 
ben ik maar zelf aan de slag gegaan 
en met succes. Een leuke middag en 
elke dag kijk ik met plezier naar mijn 
kerststuk. De beste wensen voor 
2022”, aldus Jasperina.

Zelfgemaakt 
kerststuk

Loes de Bot stuurde deze opmerkelijke foto.
“Op aandringen van verschillende kanten stuur ik bij dezen een foto van 
ons kerstdiner, geheel in coronatenue. Het was een bijzondere belevenis”, 
aldus Loes.

Privé coronadiner

“Op de valreep stuur ik jullie graag mijn balkonfoto in decembersfeer op”, 
vertelt Lenn Sanders. “Aangezien ik als 90-jarige helaas de foto niet meer 
zelf kan maken, heeft mijn dochter uit Spanje die tijdens de kerst bij mij 
op bezoek was, de kiek gemaakt. Veel succes met de leuke wedstrijd en ik 
ben heel benieuwd naar de winnende foto”, aldus Lenn.

Balkonfoto in decembersfeer 

Marja de Jong-Jager stuurde deze 
foto van hun engeltjeskoor. Ze 
vertelt: “Deze foto laat de engeltjes 
zien die wij in de loop van de jaren 
gespaard hebben. Na iedere skiva-
kantie in Noord-Italië kochten wij er 
een.
Dat is al meer dan 20 jaar gele-
den. Iedere kerstperiode zingen ze 
ons toe!”

Engeltjes zingen ons 
iedere kerstperiode 
toe

“Dit is mijn jongste zoon Christopher van vijf jaar oud”, vertelt Judith 
Kronenburg.  “Nog maar net gesetteld in ons nieuwe huis in de Oude 
Posthuisstraat, mogen we meteen de kerstboom opzetten. Helaas bleek 
de stekker van de kerstlampjes kwijt en moesten we een aantal dagen 
wachten tot de nieuwe lampjes binnenkwamen. Christopher kon niet 
wachten om aan de slag te gaan toen de lampjes eenmaal binnen waren. 
‘s Morgens was hij nog niet eens helemaal aangekleed en ging hij al 
lekker aan de slag”, aldus Judith. 

Christopher kon niet wachten

“Een kast in kerstsfeer, kerst-
ballen en wat eigen keramiek 
objecten vormen warm geheel”, 
vertelt Ciska Smits bij deze foto.

Kast in kerstsfeer

Jet van Vrede zond deze gezellige 
foto in. “In de Slottuin is mijn tuin 
een van de meest uitbundig 
versierde tuinen”, vertelt ze. 
“Met voor het keukenraam sterren, 
in de tuin twee kerstbomen met 
veelkleurige lampjes en om de hoek 
verlichting in de vorm van vogels. 
Ook te zien op de foto is het voeder-
huisje en de palen met voer, voor de 
vogels uit de buurt. Die vliegen af 
en aan”, aldus Jet. 

Uitbundig 
versierde tuin
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Regio - Ieder jaar organiseren Spre-
kersbureau ZijSpreekt en Mediaplat-
form Vaker in de Media (VIDM) de 
Vrouw in de Media Awards. 23 Pro-
cent van de experts in het nieuws is 
vrouw. Met de awards willen de orga-
nisatoren vrouwelijke experts en 
rolmodellen aanmoedigen om zicht-
baar in de media te zijn. Naast de 
landelijke Vrouw in de Media Award 
is er ook een Vrouw in de Media 
Award per provincie. Tot 20 decem-
ber 2021 konden kandidaten voor de 
Vrouw in de Media Award 2021 Noord-
Holland via Vrouwindemedia.nl 
worden voorgedragen.

Regionale Vrouw in de Media 
Award
Bij de voordracht werd gekeken naar 
deskundige vrouwen die regelmatig 
en/of op indrukwekkende wijze in 
beeld waren in 2021. Per provincie 
werd door een regionale jury een 
selectie van �nalisten gemaakt. De 
jury voor Noord-Holland bestaat uit 
Vivian Acquah (juryvoorzitter), Inclu-
sieve Workplace Wellness Advocate, 
Isabella Prins, presentator/verslag-
gever bij NH, radio en televisie, 
Corine de Vries, hoofdredacteur 
Noordhollands Dagblad, Haarlems 
Dagblad, Leidsch Dagblad, Gooi- en 

Eemlander en IJmuider Courant, 
Mirjam Hubregtse, expert pro�lering 
en personal branding, managing 
partner trainingsbureau Room to 
Grow en Winnares Vrouw in de Media 
Award 2019 Noord-Holland en June 
Hoogcarspel, radiopresentator NH.

De genomineerden
De genomineerden voor de Vrouw in 
de Media Award 2021 Noord-Holland 
zijn:
• Maaike van der Aar, landelijk bestuur-

der FNV Jeugdzorg, Purmerend, 
strijdt voor een drastisch versim-
pelde en betere jeugdzorg. Progres-
sief onderhandelaar, sparringspart-
ner en adviseur. Zet stevig in op de 
emancipatie van,- en een betere 
positie voor (ervarings)professionals 
in de jeugdzorg.  

• Sara Alaoui-Dekker, ervaringsdes-
kundige seksueel geweld, 
Amsterdam, is een ervaringsdes-
kundige die anderen ondersteunt in 
het verwerkingsproces van seksueel 
misbruik. Ze maakt gebruik van een 
menselijke aanpak,

• Fides Lapidaire, social designer, 
Amsterdam, pakt maatschappelijke, 
sociale en complexe vraagstukken 
aan en geeft daar vanuit de kunst-
hoek een alternatief perspectief op.

• Anja Schouten, burgemeester van 
Alkmaar, Alkmaar, is recent 
benoemd tot de burgemeester van 
Alkmaar, voorheen politiechef 
Eenheid Noord Holland. 

• Stella de Swart, armoede- en schul-
denexpert, Amsterdam, adviseert 
politieke partijen, stichtingen en 
het bedrijfsleven. Als adviseur en 
spreker bestrijdt Stella armoede en 
schulden als maatschappelijke 
problemen. Ze biedt creatieve en 
inspirerende oplossingen. Ze 
schreef het boek “Armoede krijg je 
gratis” (18 juni 2021). In De Balie 6 
oktober 2021: De echte waarde van 
werk.

• Saundra Williams, programmadirec-
teur Masterplan Zuidoost, 
Amsterdam, is een verbinder in 
Amsterdam Zuidoost om kansenge-
lijkheid te versterken. Zet 
Amsterdam ZO positief op de kaart.

Vanaf 3 tot 28 januari kan er op de 
genomineerden gestemd worden 
op vrouwindemedia.nl. De week 
daarna wordt de winnares bekend 
gemaakt en afhankelijk van de maat-
regelen wordt de award ook in die 
week uitgereikt. De winnares 
ontvangt een beeld gemaakt door 
kunstenares Ellen Buchwaldt. 

Genomineerden Vrouw in de Media 
Award 2021 Noord-Holland bekend

Regio - De oudste Lionsclub in de 
Haarlemmermeer is weer halverwege 
met de grote punten- en muntenin-
zamelactie. Het is de 10e inzameling 
op rij.  

Douwe Egbertspuntenactie
De Lionsleden willen nog een keer 
proberen om de mijlpaal van meer 
dan 1 miljoen Douwe Egbertspunten 
te evenaren. 
Vorige actie leverde landelijk weer 
een record op van 99.000.000 punten 
die goed waren voor 204.000 pakken 
ko�e. De Haarlemmermeer leverde 
daar ruim 1.2 miljoen punten aan bij. 
Dat resulteerde dat erbij de Voedsel-
bank Haarlemmermeer 2612 pakken 
ko�e werden bezorgd. 
Fantastisch voor de mensen die 
wekelijks een voedselpakket ophalen 
om er een aantal keren per jaar een 
pak Douwe Egberts ko�e in te tref-
fen.  

Oud en vreemd geldactie 
Naast de inzameling van Douwe 
Egbertspunten, loopt tegelijkertijd 
de inzameling van oud en vreemd 
geld.   
Wel een heel andere actie met een 
ander goed doel. Het blijkt dat veel 
mensen na hun vakanties nog wat 
munten en/of bankbiljetten hebben 
liggen. Dan is het mooie gelegenheid 
om het te doneren aan het goede 
doel.

Het verzamelde geld wordt in eerste 
instantie gesorteerd door de leden 
van de Lionsclub. Het overige wordt 
landelijk gedaan. De vorige actie 
bracht 103 kilo munten en een grote 
stapel bankbiljetten op. 
Met de opbrengst worden oogopera-
ties uitgevoerd, door veelal Neder-
landse oogartsen, in b.v. Nepal. Voor 

slechts € 30,- kan een blinde weer 
zien. Via het ‘Robin Hood’-systeem 
waar de rijken wat meer betalen, 
zodat de armen ook geopereerd 
kunnen worden. Sinds de start zijn er 
al 73.333 oogoperatie uitgevoerd. 
U kunt de punten en munten inle-
veren op ongeveer 40 inlever-
adressen in de Haarlemmermeer.  

Een aantal verzorgingshuizen en ook 
een aantal kerken doen mee.
Nu ook in de supers van Spaarndam, 
Halfweg tot Aalsmeer en Kudelstaart. 
Van Bennebroek, Heemstede tot 
Osdorp.

Voor beide acties mag alles in 1 doos. 
De acties lopen tot en met 17 januari. 

Lionsclub Haarlemmermeer houdt 
punten- en munteninzamelactie

Inzamelbox Lions Club. Foto aangeleverd door Lions Club Haarlemmermeer.

Regio - De aardgasvrije plannen van 
Noord-Hollandse gemeenten bieden 
nog alle kansen om voordelig voor 
bewoners uit te pakken. Maar die 
bewoners moeten dan wel nu met 
grote urgentie voorrang krijgen.
Dit valt op te maken uit onderzoek 
dat Energie Samen Noord-Holland, 
de koepel van energie- en warmte-
coöperaties, liet uitvoeren naar de 
zogenoemde Transitie Visies Warmte.  
  
Op 31 december 2021 moest elke 
gemeente een Transitie Visie Warmte 
(TVW) hebben, zo is afgesproken in 
het Klimaatakkoord van 2019. In deze 
documenten moet te lezen zijn hoe 
gemeenten tijdig denken over te 
gaan op duurzame vormen van 
verwarming van dorpen, wijken en 
buurten. Energie Samen Noord-
Holland (ESNH), de provinciale 
koepel van ongeveer tachtig energie- 
en warmtecollectieven zonder winst-
oogmerk, besloot alle uitgekomen 
Transitie Visies te onderzoeken op 
onder meer de ruimte en zeggen-
schap voor bewoners en initiatieven 
en de logica van gekozen tech-
nieken.  
  
Een opvallende uitkomst van het 
onderzoek is dat gemeenten zeer 
wisselend omgaan met de mogelijk-
heden voor zeggenschap en initiatief 
van bewoners en lokale onderne-
mers. Hoewel het om hun eigen 
energie gaat, zijn wijken ingedeeld 
voor bijvoorbeeld ‘een collectief 
warmtenet’ of ‘individueel all electric’ 
met minimale inspraak van de 
mensen die daar wonen en werken. 

“Dat is vragen om moeilijkheden”, 
aldus Aernoud Olde, coöperatief 
directeur van ESNH. “Het gaat om het 
verwarmen van de woningen van 
bewoners, een eerste levensbe-
hoefte. Daar gaan de mensen zelf 
over, dat is zelfs vastgelegd in de wet. 
Het is goed wanneer de overheid 
perspectief biedt over hoe de wijk 

aardgasvrij kan worden, maar dat 
kan niet over de hoofden van de 
mensen heen. Zij betalen straks 
bovendien de rekening.” 

Olde ziet echter ook veel kansen. 
“Ons onderzoek suggereert dat 
gemeenten vaak niet goed weten 
hoe ze met bewoners en bedrijven 
om moeten gaan. De opdracht die zij 
vanuit het Rijk kregen biedt daartoe 
ook weinig houvast. Ook de capaci-
teit en middelen in de organisatie 
worden node gemist. Als energie- en 
warmtecoöperaties hebben wij al 
vele jaren ervaring opgedaan met 
duurzame energieprojecten.

De kennis die we nu aan het opdoen, 
verzamelen en verspreiden zijn, kan 
de warmte-opdracht van gemeenten 
sterk verlichten. Soms gaat gemeen-
telijk samenwerken met bewoners al 
erg goed, zoals in sommige Gooise 
gemeenten. Maar meestal is er nog 
een verandering nodig in de houding 
van de gemeente richting bewoners 
en energiecollectieven. Alleen als we 
maximaal samenwerken slagen we in 
het volbrengen van een warmtetran-
sitie die voor bewoners en bedrijven 
alle voordelen brengt.”  
  
De Transitie Visie Warmte is slechts 
een eerste stap in de warmtetransitie. 
Daarna volgt, geheel volgens 
protocol van het Klimaatakkoord, het 
Wijkuitvoeringsplan en ten slotte 
realisatie van de gemaakte plannen 
Olde: “Als je de mensen alle infor-
matie en voldoende zeggenschap 
biedt, is er heel veel mogelijk. Wij 
zeggen: ga door met besparen en 
isoleren in eigen huis, maar wacht als 
inwoners niet op plannen van 
bovenaf. Begin met kennis vergaren 
over de warmtetransitie en organi-
seer je in je eigen wijk.”  
  
Het gehele onderzoek is terug te 
lezen op de site van Energie Samen 
Noord-Holland.  

Noord-Hollandse warmteplannen 
nog niet erg op bewoners gericht 

Pittoresk plaatje kerk Vogelenzang
Vogelenzang - Een prachtig pittoresk plaatje schoot Bart Jonker afgelopen 
weekend van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Vogelenzang, 
midden in het landschap. 






