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Bloemendaal aan Zee – Brrr… het is 
natuurlijk altijd weer een frisse 
bedoening en even �ink doorbijten 
en afzien tijdens de traditionele 
nieuwjaarsduik. Toch deerde dat de 
vele enthousiastelingen niet. Zij trot-
seerden dapper het frisse water afge-
lopen Nieuwjaarsdag, op diverse 
plekken in Nederland. De nieuwjaars-
duik is door de jaren uitgegroeid tot 
een jaarlijkse traditie en is een niet 
meer weg te denken fenomeen.  Het 
voelt een beetje als het oude jaar 
2022 van je afspoelen en fris het 
nieuwe jaar 2023 induiken.  Als het 
ware jezelf zegenen en dopen met 
de positieve verwachtingen in goede 
gezondheid van het nieuwe jaar. Zo 
ook op het Bloemendaalse strand, 
waar de Bloemendaalse Reddingsbri-
gade de grote nieuwjaarsduik had 
georganiseerd. Echter, velen namen 
individueel of in klein groepsverband 
zelf een duikje in zee. De Bloemen-
daler ging eens kijken op het strand 
bij Parnassia.

“Beter om even in het water te 
blijven”
Jenna en Annemee waren enkele van 
deze dapperen, die het ruime sop 
van de Noordzee over zich heen 
lieten komen. De buitentemperatuur 
schommelde rond de 11 graden en 
het zeewater was ongeveer 7 graden 
Celsius op dat moment. Jenna: “Het is 
voor mij de eerste keer. Ik vind het 
wel een spannend spektakel en heb 
dit altijd al een keer willen doen.” 
Annemee is echter een gevorderde 
‘dipper’. “Ik kom uit het noorden van 
Nederland”, vertelt ze. “Daar dip ik 
regelmatig in een meertje waarvan 
het water nog kouder is, slechts 4 

graden. Uit haar woorden blijkt dat 
ze best wat ervaring heeft. Ze geeft 
daarom nog even een tip mee. “De 
meesten springen bij een nieuwjaars-
duik er snel even in en rennen dan 
vervolgens snel weer de zee weer 
uit”, vervolgt ze. “Daardoor heb je het 
ook sneller koud. Beter voor je 
lichaam is om even in het water te 
blijven, zodat je kunt wennen aan de 
watertemperatuur, dan heb je het 
minder snel koud.”

Polar bear plunges
De nieuwjaarsduik staat bekend 
onder de noemer ‘winterzwemmen’, 
oftewel zwemmen in ijskoud water. 
De eerste nieuwjaarsduik nooit werd 
in 1920 gehouden in Canada, met 
het doel geld in te zamelen voor 
liefdadigheid. 

Een goed doel is nu nog steeds vaak 
onlosmakelijk verbonden aan de 
nieuwjaarsduik. In de Verenigde 

Staten en Canada heten deze duiken 
‘polar bear plunges’ en de winter-
zwemverenigingen worden daarom 
ook wel ‘polar bear clubs’ ge-
noemd. 
De eerste nieuwjaarsduik in Neder-
land vond in 1960 in Zandvoort 
plaats. Sindsdien kreeg de nieuw-
jaarsduik veel navolging in Neder-
land.

(Bron: website ‘Is Geschiedenis’).
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Ook deze moedige mannen snel even op de foto alvorens ze de zee induiken. Brrr…daar gaan ze dan!

Nieuwe zendmast bij 
Caprera ingepast in 
het groen
Bloemendaal - Sinds januari 
treedt de permanente telecom-
zendmast, net buiten wandel-
park Caprera de�nitief in 
werking. Dit besluit is door de 
gemeente genomen, zodat de 
tijdelijke zendmast op het par-
keerterrein bij restaurant “bij de 
C” kan worden verwijderd.
De tijdelijke zendmast was daar 
geplaatst nadat de oorspronke-
lijke mast, tussen de huizen aan 
de Hoge Duin en Daalseweg, in 
2018 was afgebroken door een 
storm. De nieuwe plek voor de 
zendmast - op een steenworp 
afstand van de tijdelijke mast - is geko-
zen na uitgebreide inspraak van 
omwonenden, de telecombe-
drijven en Stichting Ons Bloe-
mendaal. De mast komt in de 
bosjes net buiten het wandel-
park Caprera, zodat de (donker-
groen geschilderde) apparatuur-
kasten en hekwerk daaromheen 
wegvallen in het groen.

Betrokkenheid van buurt
Wethouder Henk Wijkhuisen is 
blij dat er nu een nieuwe mast 
staat:  “Er was grote betrokken-
heid vanuit de buurt, en dat heb 
ik enorm op prijs gesteld. Zo zijn 
we tot een oplossing gekomen 
waarbij het fundament van de 
mast zoveel mogelijk wegvalt in 
de bossen. Natuurlijk poets je 
een mast van 40 meter niet 
zomaar weg. Maar deze hoogte 
is nodig om verzekerd te zijn van 
een goede telecomontvangst 
waar ook meerdere providers 
gebruik van kunnen maken.”

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De juiste oplossing 
van de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is: ‘Van een kale kip valt niets te 
plukken’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is T. Sluyter de gelukkige 
winnaar geworden. Deze winnaar 
kan de prijs, de gevulde AH-tas, 
afhalen bij Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 te Heemstede.
De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

VERRASSENDE 
MUSEA

In dit nummer:
Het Nederlands Transport 
Museum in Nieuw-Vennep
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Santpoort-Noord – Twee fraaie klas-
sieke uitvoeringen �ankeren 
wederom ’t Mosterdzaadje aan de 
Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.  

Pianiste Lucia Paradiso 
Op zaterdag 14 januari om 15 uur 
treedt in ‘t Mosterdzaadje de 
befaamde Italiaanse pianiste Lucia 
Paradiso op. Naar haar komst, voor 
het eerst in ‘t Mosterdzaadje, wordt 
reikhalzend uitgekeken. Lucia Para-
diso heeft een programma samenge-
steld met Duitse Romantiek op het 
hoogste niveau. Muziek van Robert 
Schumann (Papillons, op.2 en 
Faschingschwank aus Wien op. 26), 
Clara Schumann-Wieck (4 Pièces fugi-
tives op.15 en Drei Romanzen op.21) 
en Johannes Brahms (Klavierstücke, 
op.118) 
Het echtpaar Schumann en de jonge 
Brahms. Een hechte vriendschap en 
grote waardering voor elkaars 
werken. Clara Wieck, de concertpia-
niste van wereldformaat, trouwt 
ondanks tegenwerking van haar 
vader met de grote componist 
Robert Schumann. De jonge Brahms 
wordt in het grote gezin gastvrij 
ontvangen en Schumann noemt 
hem een genie. Na de dood van 
Robert is de mysterieuze band tussen 
Clara en Johannes altijd gebleven. De 
muziek van Brahms heeft Lucia Para-

diso op cd gezet. Ze zal er vast wel 
meenemen voor verkoop.  
Lucia Paradiso, komt uit Matera, Zuid-
Italië. Daar aan het Conservatorium 
studeerde zij af met eervolle vermel-
dingen. Viel in de prijzen op interna-
tionale concoursen. Vervolgens 
specialiseerde zij zich in kamermu-
ziek en in de Suzuki lesmethode voor 
gebruik in het onderwijs. 

TRIO 258 voor de ultieme klankkleur 
Zondag 15 januari om 15 uur treedt 
TRIO 258 op in ‘t Mosterdzaadje. 
Pianiste Lestari Scholtes, violist 

Eduardo Paredes Crespo en cellist 
Leonard Besseling, zijn drie bevlogen 
musici met een rijke kamermuziek 
historie in binnen- en buitenland. Ze 
hebben een programma samenge-
steld met werken van Beethoven (trio 
op 70 nr 2 in Es groot), Rachmanino� 
(variaties uit trio nr 2 in D en Prelude 
in B klein ‘the Return’),  Sjostakovitch 
(trio nr 2) en Ravel (‘Le Jardin 
Feerique’).  
Het pianotrio ontstond in 2015 in de 
repetitieruimte aan de Keizersgracht 
258 in Amsterdam. De verdieping 
boven het atelier van vioolbouwer 
Matthieu Besseling. Hij bouwde daar 
de cello voor zijn zoon. Het trio trad 
op in onder meer het Concertge-

bouw Amsterdam en Tivoli Vreden-
burg, was te gast in diverse Radio4 
- programma’s en bij Podium 
Witteman. Ze schitterden op het 
Storioni Festival. Geïnspireerd door 
hun gedeelde passie voor kamermu-
ziek, zijn de leden van TRIO 258 
voortdurend samen op zoek naar 
een zo krachtig mogelijke verbinding 
met de muziek én met hun publiek.  

Meer informatie op tel.: 023-5378625 
www.mosterdzaadje.nl  
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Toegang vrij. Collecte na 
a�oop met richtlijn €10,-
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 8 januari 10u.
Eerste Zondag na Epifanie,
Doop van de Heer.
Voorganger: nog niet bekend. 
Lezingen: (onder voorbehoud) 
Jesaja 42,1-9 en Mattheus 3,13-17.
Dienst te volgen via: www.kerk-
dienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Nieuwjaarsdienst, zondag 8 
januari, 10u. Ds. H. van Popering.
Na de dienst is er ko�edrinken 
met oliebollen.
De diensten kunt u volgen via: 

www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

DORPSKERK BLOEMENDAAL
Kerkplein 1, Bloemendaal
Zondag 8 januari, van 10 - 11u.
Dr. Matthias Smalbrugge.
www.dorpskerkbloemendaal.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 8 januari, 10u.
Ds. Arie Molendijk.
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
AH, Zandvoortselaan 169, Heemstede
All Dente, Kerkplein 15, Bloemendaal
Bieb, Kerklaan 6, Bennebroek
Bieb, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
De Rijp, Bloemendaalseweg 134 Bloemendaal
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Fleurage, Kennemerweg  24-32, Bloemendaal
Gall en Gall, Schoollaan 24, Bennebroek
Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
Groh Clinic, Korte Kleverlaan 36, Bloemendaal
Hemeltje, Bloemendaalseweg 102, Bloemendaal
Huis te Bennebroek, Binnenweg 6 , Bennebroek 
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Kleine Centraal, Tetterodeweg 4, Overveen
Koelewijn, Bloemendaalseweg, Bloemendaal
Kraantje Lek, Duinrustweg 22, Overveen
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Papyrium, Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
Restaurant Vogelenzang, Vogelenzangseweg 182, Vogelenzang
Rutte Delicatesse, Bloemendaalseweg 20, Bloemendaal
Visspecialist, Deken Zondaglaan, Vogelenzang
Vooges, Bloemendaalseweg 141, Bloemendaal
Wildhoeve, Donkerelaan 285, Bloemendaal

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

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij 
over Bloemendaal voor de redactie? 
Laat het ons weten via: 
redactie@bloemendaler.nl.

Lees in onze colofon hoe dit werkt.  

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Bloemendaal – IVN Zuid-Kennemer-
land houdt op zaterdag 7 januari een 
wandelexcursie rond de Oosterplas, 
van 10-11.30 uur. Tijdens deze 
excursie genieten van het duinland-
schap. Hoe zijn de duinen ontstaan 

en welke veranderingen hebben zich 
in de afgelopen eeuw voorgedaan? 
Wie zijn hier bij betrokken geweest 
en welke invloed hebben de exoten 
op de biodiversiteit in de duinen? En 
welke invloed hebben de mensen 
gehad op de duinen? Ieder jaarge-
tijde heeft zijn schoonheid en er is 
altijd genoeg te zien. 
In de winter lijkt de natuur stil te 
staan, maar hoe bereiden de bomen 
en planten zich voor op de koude 
tijden. En als we geluk hebben 
kunnen we aan de sporen zien, in de 
sneeuw of het zand, welke dieren in 
de duinen voorkomen. 
In ieder jaargetijde is er dus vol-
doende te leren over de duinen. 
Vanaf het uitzichtpunt Starrenberg 
heb je een mooi gezicht op de 
duinen. Zowel de binnenduinrand als 
het strand zijn vanaf dit punt te zien. 
Start: Parkeerplaats NPZK, bij het 
informatiebord ingang Bleek en Berg 
aan de Bergweg in Bloemendaal. 

Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland. Reser-
veren/aanmelden (verplicht) via 
www.np-zuidkennemerland.nl.
Info di. t/m zo. via 023-5411123.

Excursie rondje Oosterplas

De Oosterplas. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.

Trio 258. Foto: Gijs Besseling. De Italiaanse pianiste Lucia Paradiso. 
Foto aangeleverd door ‘t Mosterd-
zaadje.

Italiaanse pianiste Lucia Paradiso en TRIO 258 
treden op in ‘t Mosterdzaadje
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het was 
te proberen. Een twaalftal steden en 
dorpen had een totaal verbod op het 
afsteken van vuurwerk ingesteld. 
Redelijk onschuldig vuurwerk zoals 
sterretjes en mooie siervuurwerk 
mocht nog wel. Echter, in alle steden 
en dorpen waar een verbod van 
kracht was werd dat massaal gene-
geerd. Ook in Heemstede werd er 
weer kwistig gestrooid met knallen 
en vuurpijlen, waaruit de meest 
prachtig waaiers van gekleurde ster-
retjes neerdaalden. De zware knallen 
waren dit jaar stukken minder dan in 
voorgaande jaren. Het op bommen 
gelijkend vuurwerk was niet of 
nauwelijks aanwezig. Handhaving 
was in geen velden of wegen te 
bekennen. Het is voor de dames en 
heren handhavers ook een ondoen-
lijke opgave. Op iedere straathoek 
een handhaver inzetten is onmoge-
lijk. Als je al een groepje aantreft dat 

illegaal aan het knallen is, dan is het 
de vraag wie stak het af. Het ooglui-
kend toestaan lijkt te werken. Helaas 
moest er na een vechtpartij in de 
Zeelandstraat, waarbij een minder-
jarige zou zijn mishandeld, twee 
Heemsteedse jongens van 18 jaar 
aangehouden. De mishandelde 
jongen heeft aangifte gedaan. In de 
grote steden was het andere koek. 

Vernielingen, vechtpartijen met de 
politie werden na middernacht al 
gemeld. Oog en gehoorschade 
kwam het meeste voor. Een jongen 
verloor twee vingers. 
In Heemstede bleven verdere 
excessen uit, mens en dier werden 
redelijk gespaard en na een uurtje in 
het nieuwe jaar wordt de rust weer 
gewaardeerd.

Heemstede en Bloemendaal negeren 
massaal afgekondigd vuurwerkverbod 

Vuurwerkverbod massaal genegeerd, vuurwerkrommel op straat. Foto: Bart Jonker

LEZERSPOST

De gemeente Heemstede wil, de 
units waar Oekraïners en andere 
vluchtelingen wonen, ondanks 
alle bezwaren, verplaatsen naar 
diverse speelterreintjes van onze 
kinderen. Waarom kunnen ze 
niet gewoon blijven staan waar 
ze nu staan? De bewoners op de 
Sportparklaan hebben er naar 
mijn inziens helemaal geen last 
van, evenals de mensen bij de 
Leidsevaart. De gemeente heeft 
ze juist keurig neergezet met 
alle onkosten die er gemaakt 
zijn. In de Patrijzenlaan hoek 
Glipperweg ligt al een jaar of vijf 
een braakliggend terrein waar 
maar niets aan gedaan wordt. Is 
dat geen prachtige plek om daar 
units neer te zetten? Het ziet er 
dan weer wat verzorgender uit. 
Er kunnen er wel zoveel ge-
plaatst worden dat onze vluch-
telingen een �jn dorpje hebben, 
voor Heemstede is het hele pro-
bleem opgelost en de kinderen 
houden gewoon hun speelgele-
genheid. Heemsteedse raad: 
vergader nog een keer en maak 
eens een goede beslissing. 

Bep Uitendaal-Nederstigt, 
Heemstede

Heemstede, waar 
ben je mee bezig?

ONBEKEND HEEMSTEDE

Door Harry Opheikens

Binnenweg 123 behoort tot het in 
1937 gebouwde huizenblok Binnen-
weg 117-131. De toen-foto komt uit 
de beeldbank van het NHA en is van 
1972. De nummers 121 en 123 staan samen op de foto. 

In het Haarlems Dagblad van 16 april 1914 wordt A. Weijers 
genoemd op de toenmalige Binnenweg 123 met een gevon-
den voorwerp: een fantasiehoed. Op 29 mei stond A. Weijers 
weer in de krant, nu met een zilveren armband als gevonden 
voorwerp.  

In het adresboek van Haarlem van 1 januari 1923 wordt J.J. 
Hoes, smid van de gasfabriek op Binnenweg 123 als bewoner 
genoemd. Vervolgens staat Binnenweg 123 niet in adres-
boeken vermeld tot aan de bouw van het huidige pand. In de 
Eerste Heemsteedsche Courant van 17 februari 1938 wordt de 
heropening van het kledingmagazijn van C.J.J. Smoorenburg 
op Binnenweg 123 vermeld, hij komt van Binnenweg 132.
Hij moest uitbreiden. Vervolgens wordt in de Eerste Heem-
steedsche Courant van 2 september 1938 wederom een 
uitbreiding vermeld, nu met bedrijfskleding op Binnenweg 
225. Tot en met 1940 zit Smoorenburg op nummer 123 en zelfs 
de nummers 125 en 127 worden in advertenties meegenomen. 

De Eerste Heemsteedsche Courant van 18 april 1940 toont de 
uitnodiging voor de opening op donderdag 18 april van 
‘Corsettenhuis Prinses’ op Binnenweg 123. Op de bovenwoning 
woont sinds 1940 R. Koiter, oud gezagvoerder Kon. Ned. Paket-
vervoers Mij. Hij wordt op dat adres genoemd tot en met het 
adresboek van Heemstede van 1971. 

Reyngoud zat al op Binnenweg 121, het adresboek van 1 
januari 1948 vermeldt vervolgens ook ‘Reyngoud’s Corsetten-
huis’ op Binnenweg 123. Onder verschillende benamingen 
werd er geadverteerd. Zo stond er soms in advertenties ‘Corset-
terie Reyngoud’, ‘Reijngoud Wala Corsetterie’ (jaren 60), ‘Wala 
speciaalzaak’, ‘Reynhoud Lingerie’ (jaren 70).
In mei 1970 bestond Reyngoud Corsetterie 30 jaar, in maart 
1971 een receptie na het gereedkomen van een �inke verbou-
wing en in mei 1980 het 50-jarig bestaan van de �rma Reijn-
goud. Het adresboek van Heemstede van 1 januari 1993 vermeldt Reyngoud nog steeds op de nummers 121-123. 

Na Reyngoud heeft Free Record Shop in het pand gezeten (Bron: Librariana). Game Mania Heem-stede wordt op 
internet vermeld op Binnenweg 123. In augustus 2013 werd het ‘Lincherie’. Daarvoor heette het ‘Lindessa Donker’. 
Anno 2023 is het nog steeds ‘Lincherie’. 

De nu-foto van Harry Opheikens is van 1 januari 2023. Mocht u informatie of oude foto’s van de panden van de 
Binnenweg hebben, dan kunt u terecht via heemsteder@hvhb.nl (H. Opheikens).
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Binnenweg toen en nu 
(50)

HVHB zoekt kandidaten 
voor Erfgoedprijs

Heemstede - Wie komt er dit jaar in 
aanmerking voor de Erfgoedprijs van 
de Historische Vereniging Heem-
stede-Bennebroek (HVHB)?  
Elke twee jaar beloont de HVHB een 
initiatief op het gebied van cultureel 
erfgoed in Heemstede of Benne-
broek met een prijs. Deze prijs, voluit 
de ‘Burgemeester David Eliza van 
Lennepprijs’, is ingesteld in 2015 ter 
gelegenheid van de honderdvijf-
tigste geboortedag van deze ver-
maarde burgemeester.  
De HVHB is op zoek naar initiatieven, 
genomen door particulieren of door 
erfgoedinstellingen, die in 2020 of 
2021 zijn gerealiseerd. Er is een breed 
scala aan mogelijkheden. Het kan 
gaan om de restauratie van een 
historisch pand, het weer zichtbaar 
maken van een monument, het reali-
seren van een kunstwerk in de 
publieke ruimte, het in ere herstellen 
van een traditie, de publicatie van 
een boek of een website. 
Uit de voorgestelde kandidaten zal 
een onafhankelijke jury, die onder 
leiding staat van de Heemsteedse 
architectuurhistoricus Wim de Wagt, 
drie nominaties kiezen, en daaruit 
weer één winnaar. Tijdens de voor-
jaarsbijeenkomst van de HVHB in juni 
dit jaar ontvangt de winnaar, naast 
‘eeuwige roem’, een kunstwerk, 
speciaal ontworpen en uitgevoerd 
door de Heemsteedse kunstenaar 
Rosita van Wingerden.  
Eerdere winnaars van de Erfgoedprijs 
waren: de Trambrug in Bennebroek, 
het herstel van de pui van het pand
J. Zijlstra Hz. aan de Raadhuisstraat, 
de restauratie van het Wapen van 
Heemstede, de restauratie van het
St. Luciaklooster, het onderhoud en 
de instandhouding van het Engelse 
park op Hageveld en Stichting Huis 
te Manpad. Kandidaten kunnen tot 
28 februari worden ingediend bij 
Ellen Kerkvliet, secretaris van de jury, 
via: ellenkerkvliet@gmail.com. 

Creatieve inloop Molenwerf 

Heemstede - Ook deze maand is er 
in de Molenwerf, Molenwerfslaan 11 
in Heemstede een creatieve middag 
met begeleiding van Gaby Godijk op 
donderdag 5 en 19 januari van 14.00 
- 15.30 uur. Er wordt steeds een an-
dere activiteit aangeboden. Kosten 
€3,-. Als u wilt meedoen, meldt u zich 
aan bij Gaby Godijk 06-14234580.





6 inderegio.nl • 4 januari 2023CULTUUR

Bennebroek – ‘Boeren in 2023’ Is de 
titel en het onderwerp in het Tref-
puntcafé tijdens de eerste bijeen-
komst van het nieuwe jaar op vrijdag 
6 januari vanaf 20 uur, aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek.  
Het afgelopen jaar is In ons land 
geen beroepsgroep zoveel in het 
nieuws is geweest als die van de boer 
en waar zoveel over te denken en 
zeggen valt. Het bekende boeren-
echtpaar Wilma van Steenbergen en 
Martin van der Peet zal deze avond in 
de vorm van een interview het hemd 
van het lijf worden gevraagd over de 
actualiteit van het boerenleven, hoe 
het zo is gekomen en hoe het verder 
moet. Martin en Wilma runnen boer-
derij Hoeve Overleg.  Alles als melk-

veehouder en een boerenlandwinkel 
erbij. Het leven en werken van de 
boer anno 2023 verdient deze avond 
een brede zo niet alomvattende 
belichting met alles wat tussen 
Wakker Dier en Agractie in zit, lobby 
’s genoeg, maar het zal zeker over 
veel meer dan belangen gaan. Het 
welzijn en welbevinden van de boer, 
zijn(/haar) maatschappelijke impact, 
etc. Na a�oop van deze avond kunt u 
gewoontegetrouw na het interview 
vragen stellen of in discussie gaan. 
Welkom allen deze boerenavond met 
ko�e/thee. Het programma duurt 
inclusief pauze 1,5 uur van half 
negen tot tien uur. Gevolgd door 
napraat bij de nazit (met een 
drankje). De toegang is gratis. 

Boeren in 2023 in het Trefpuntcafé

Wilma van Steenbergen en Martin van der Peet. Foto aangeleverd door het Tref-
puntcafé.

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

14de eeuws Bosglas/Waldglas  
wordt op grote schaal in Wald-
glashütte geproduceerd voor de 
lokale markt. De typerende kleur 
groen, als weerspiegeling van de 
natuur, ontleent het van de lokale 
gebruikte grondsto�en.
Vanaf de 15de eeuw veroverde het 
Bosglas/ Waldglas vanaf de lokale 
markt de Europese markten. Van de 
Maigelein, Berkemeyer, koolstronkbeker tot uiteindelijk de befaamde 
Roemer. De Boheemse stijl is geboren.
In de 16de eeuw, tijdens de Gouden Eeuw, viel de betoverende groene 
glansook in het oog van de oude Hollandse meesters.
De Berkemeyer Roemer, Pasglas of koolstronkbeker, staan nog altijd �er 
pronkend op beroemde stillevens uit de Gouden Eeuw.
Een statige historie waarin dit groene glas haar betoverende glans nooit 
heeft verloren.

Bosglas

Vijfhuizen - Zaterdagavond 7 januari 
om 20.15 uur komt multitalent 
Thomas Beijer een pianoconcert 
geven in het sfeervolle Kunstfort, 
Fortwachter 1 in Vijfhuizen. 
Afgelopen week speelde Thomas in 
het Concertgebouw Amsterdam bij 
de serie Meesterpianisten, nu in de 
serie CruquiusConcerten, een 
concert dat u niet mag missen. 
In februari ontving pianist Thomas 
Beijer de Nederlandse muziekprijs. 
De Nederlandse Muziekprijs is de 
hoogste onderscheiding die door het 
ministerie van OCW aan een musicus, 
werkzaam in de klassieke muziek, 
wordt uitgereikt.  
Thomas Beijer is naast pianist ook 
nog componist, schrijver en tekenaar. 
Na een prachtig vroeg werk van 
Schumann speelt Thomas van zijn 

meest recente album Music for the 
mourning spirit onder meer Rudolf 
Eschers Arcana musea dona. Hij 
noemt het ‘Ravelliaans’, met een 
heldere Franse textuur en geheel 
eigen kleuren. Het soms tumultueuze 
werk wordt gevolgd door Manuel de 
Falla’s Cuatro piezas españolas. Muzi-
kale portretten van onder meer 
Andalusië, vol folkloristische invloe-
den en sprankelende lichtheid. Een 
meer nachtelijke sfeer heeft Chopins 
Sonate in b, waarmee Beijer zijn 
recital afsluit. 
Toegangsprijs inclusief consumptie: 
€25.- Zaal open:19.30 uur. 
Kaarten te bestellen via de website 
www.CruquiusConcerten.nl of via  
Stichting CruquiusConcerten,
p/a Anne Franklaan 64, 2135 HB 
Hoofddorp. Tel: 023-5293204.

Meesterpianist Thomas Beijer 
speelt in het Kunstfort Vijfhuizen

Meesterpianist Thomas Beijer. Foto aangeleverd.

Voorproefje Yeats 
door projectkoor 
Pablo Neruda bij
Boekhandel Blokker

Heemstede -  Zaterdag 7 januari 
om 15 uur geeft het projectkoor 
stichting muziekprojecten Pablo 
Neruda speciaal bij Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in 
Heemstede een voorproe�e 
geven van hun concert dat het 
koor in de Oude Kerk in Heem-
stede zullen gaan geven later 
deze maand:  ‘W.B. Yeats The 
Land of Heart’s Desire’: een 
muzikale vertelling. Zie het ook 
het aparte persbericht hierover 
op deze pagina. 
Het projectkoor ‘Pablo Neruda’ 
levert daarbij doorleefde bege-
leidende koorpartijen en brengt 
ook als koor zelf enkele gedich-
ten ten gehore.
Koor en solist worden begeleid 
door een ensemble van vijf 
instrumentalisten die voor de 
typische Ierse ambiance zorgen.
Meer informatie over dit koor via 
onderstaande link:
www.neruda.nl. 

Toegang vrij. Reserveren via 
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06-18336320.

W.B Yeats. Beeld aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Heemstede/Haarlem - Na een lange 
voorbereidingstijd is het bijna zover! 
De Stichting Muziekprojecten Pablo 
Neruda staat aan de vooravond van 
een drietal uitvoeringen van een 
unieke muziektheaterproductie 
geheel gewijd aan het leven en 
poëtische werk van de Ierse dichter 
W.B. Yeats.  
Componist Cees Thissen selecteerde 
samen met Yeats-kenner bij uitstek 
dr. Roselinde Supheert (Universiteit 
Utrecht) uit het omvangrijke poëti-
sche werk van deze Ierse Nobelprijs-
winnaar een veertiental teksten.  
De productie is zo bijzonder omdat 
de keuze van de teksten - voor het 
eerst in een theaterproductie - 
betrekking hebben op het gehele 
oeuvre en leven van deze dichter!  
In de voorstelling wordt de toeschou-
wer meegenomen naar een hotel-
kamer aan de Franse zuidkust, alwaar 

de oude Yeats terugkijkt op zijn 
leven: in rake toelichtingen en sfeer-
volle beelden re�ecteert hij op zijn 
leven en werk. Bariton David Visser 
neemt in deze productie de solopar-
tijen voor zijn rekening. Het project-
koor ‘Pablo Neruda’ levert daarbij 
doorleefde begeleidende koorpar-
tijen en brengt ook als koor zelf 
enkele gedichten ten gehore. 
Koor en solist worden begeleid door 
een ensemble van vijf instrumenta-
listen die voor de typische Ierse 
ambiance zorgen. De composities 
zijn een afspiegeling van de ontwik-
keling die Yeats als dichter en denker 
doormaakte. Zijn vroege werk is sterk 
geïnspireerd op oude Keltische ver-
halen die hem in zijn jeugd werden 
aangereikt. Dat levert prachtige, 
sprookjesachtige poëzie op. Gebeur-
tenissen in zijn leven, met name zijn 
‘relatie’ met een onbereikbare ge-

liefde Maud Gonne, de alles verwoes-
tende burgeroorlog in zijn geboorte-
land, de mediamieke visionaire 
gaven van zijn vrouw Georgie Hyde-
Leese en zijn toenemende melan-
cholie rond het ‘ouder worden’ bepa-
len mede de stijl van zijn werk.  
In deze bijzondere productie legt 
Yeats, dichter, toneelschrijver, visio-
nair, mysticus en vredeszoeker, op 
een verrassende wijze de relatie met 
onze tijdgeest en actualiteit!  

Een voorproe�e van de concerten 
vindt plaats op 7 januari om 15.00 
uur bij Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. 
Uitvoeringen van W.B. Yeats - The 
Land of Heart’s Desire: 
• Vrijdag 20 januari om 20 uur, 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem.  
• Vrijdag 27 januari om 20 uur, Oude 

Kerk, Wilhelminaplein 12, Heemstede.
• Zondag 29 januari om 15 uur, 
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, 
Haarlem. 

Toegang €22,- inclusief programma-
boekje met teksten en vertalingen. 
Kaarten bestellen en meer infor-
matie: www.neruda.nl. 

Muzikale vertelling over W.B. Yeats: ‘The Land of 
Heart’s Desire’ door projectkoor Pablo Neruda 

Bariton David Visser. Foto aangeleverd.

Vriendinnenclub met 
thema: ‘Voornemen’
Heemstede - Maandag 9 januari van 
14-16 uur is er bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede 
weer een Vriendinnenclub, waar deze 
keer in kleine groepjes het thema 
‘Voornemen’ wordt besproken. Het 
eerste uur wordt er in kleine groepjes 
gesproken over het thema  ‘Voor-
nemen’ aan de hand van een gedicht 
over dit onderwerp. Wanneer u liever 
niet deelneemt aan dit gesprek, bent 
u van harte welkom vanaf 15 uur. Als 
u al graag eerder met de deelnemers 
wilt kennismaken en nog niet op de 
e-mail lijst staat, neemt u dan con-
tact op met Corrie van Rijn op tele-
foonnummer 023 - 822 42 97 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen Swart 
van WIJ Heemstede: eswart@
wijheemstede.nl of 06- 40 30 45 98. 
Wilt u zich van aanmelden via boven-
staande telefoonnummers?
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Heemstede - Wie het jaar gezond en 
�t wil beginnen kan dit bij de FM 
HealthClub doen, waar je bij inschrij-
ving gratis tot februari kunt sporten. 
Met per maand opzegbare lidmaat-
schappen is dit een unieke kans om 
de sportschool aan de Kerklaan 113C 
in Heemstede eens te proberen.
Vele Heemstedenaren hebben het 
afgelopen jaar baat gehad bij de 
diverse programma’s die de sport-
school te bieden heeft. “Met name de 
pilates, yoga en personal training 
waren het afgelopen jaar zeer popu-
lair”, merkt Marja Heeremans, docent 

pilates op. De sportschool aan de 
Kerklaan wil ook in 2023 veel bete-
kenen voor Heemstedenaren en ge-
zien de drukte en de vele inschrij-
vingen lijkt dit ook te gaan gebeuren. 
De sportschool, die inmiddels 15 jaar 
bestaat, heeft haar succes volgens 
eigenaar Wouter Brans te danken aan 
de persoonlijke begeleiding, het 
totaalconcept, gezelligheid en 
unieke locatie. Geïnteresseerden 
kunnen langsgaan bij FM HealthClub 
op de Kerklaan 113C, achter De 
Zwart interieur of contact opnemen 
voor meer info: 023 5478171.

Drukke dagen bij 
Sportschool FM HealthClub

Interieur FM HealthClub. Foto aangeleverd door FM HealthClub.

Door Eric van Westerloo 

Haarlem - De traditie dat er op 1 
januari van het nieuwe jaar een voet-
balwedstrijd wordt gespeeld tussen 
voormalige Oranje internationals en 
de Kon. HFC ligt al weer jaren achter 
ons. Op zeker moment waren de 
voormalige toppers niet meer te 
porren voor een potje voetbal na een 
lange oud- en nieuwnacht. Daarbij 
kwam dat het eerste elftal van HFC 

veel te sterk is voor spelers die niet 
dagelijks meer trainen. De afspraak is 
nu dat er op de eerste zaterdag van 
het nieuwe jaar wordt gespeeld. HFC 
treedt met een gelegenheidselftal 
aan op het natuurgas. Er is vanaf 09 
uur van alles te beleven op het 
terrein aan de Spanjaardslaan 
(ingang Emauslaan). 
Naast de mannen moet ook de 
wedstrijd van de voormalige Leeu-
winnen worden. Zij treden wel aan in 

een sterke formatie, waarbij de 
huidige bondscoach Andries Jonker 
de dames zal coachen. De dames die 
in het veld komen hebben samen 
ruim 800 wedstrijden in het nationale 
team gespeeld. Hoewel lang nog niet 
alle namen bekend zijn gemaakt 
treedt Leonne Stentler zeker aan. Zij 
is een bekend gezicht geworden als 
analist bij de NOS. De dames tre�en 
het eerste vrouwenteam van de 
Koninklijke. Deze wedstrijd begint 

om 11.30 uur. Tussen deze twee 
wedstrijden door speelt een jeugd-
team van HFC (onder 13) tegen een 
andere oude verenigen namelijk HVV 
uit Den Haag. Ook dat is alweer jaren 
een traditie. Nog een bekende, de 
balvirtuoos Sou�ane Touzani laat 
zien wat hij met een bal kan tijdens 
een Freestyle event en pannatoer-
nooi, dat start om 13 uur. 

Ten slotte het hoogtepunt van de 

dag de voormalige internationals die 
aftrappen om 14.30 uur. Dat moet de 
kers op de nieuwjaarstaart worden 
met ook bij de mannen een �ink 
aantal bekende gezichten. HFC 
hoopt dat zij binnenkort eindelijk 
aan de bouw van een nieuw clubhuis 
en tribune kunnen beginnen. 
Hiermee zullen deze traditionele 
wedstrijden, naar zij verwachten, in 
2024 in een andere ambiance 
plaatsvinden.

Ex-internationals komen zaterdag 7 januari weer naar de Kon. HFC

Heemstede - Kindcentrum De Molen-
werf aan de Molenwerfslaan 7-9 in 
Heemstede, heeft een peuter-kleuter 
groep.  

De overgang van kinderopvang naar 
school, of het eerste moment naar de 
basisschool, is voor veel jongere 
kinderen een grote stap. Een span-
nende periode, voor zowel het kind 
als de ouder. Met deze peuter-kleuter 
groep zorgen Casca Kinderopvang 
en Kindcentrum De Molenwerf er-
voor dat dit een leuke en gemakke-
lijke stap wordt.  
Deze groep is volledig ingericht op 
het jonge kind. Peuters en jonge 
kleuters komen samen in één groep. 
Dit is van toegevoegde waarde voor 
de ontwikkeling van deze kinderen.  

In de groep werken zij spelenderwijs 
aan een georganiseerd aanbod, 
onder leiding van een kleuterleer-
kracht en een pedagogisch mede-

werker. De kinderen werken met 
dezelfde thema’s die de leerlingen 
van Kindcentrum De Molenwerf 
aangeboden krijgen.  

De kleuterleerkracht en de pedago-
gisch medewerker en zorgen ervoor 
dat de thema’s op het niveau van 
deze groep kleuters en peuters en 
wordt aangepast. Dat betekent dat er 
een rijk aanbod ontstaat waarin de 
peuters en kleuters spelenderwijs 
gaan ontdekken. Het spel, ontdekken 
en samen leren staat centraal.  

Ook voor ouders is de opzet van deze 
groep van toegevoegde waarde. Zij 
maken ook kennis met het ritme en 
reilen en zeilen van het basisonder-
wijs. Dit aanbod is boven op de 
bestaande voorzieningen die bij 
Kindcentrum De Molenwerf onder 
één dak te vinden zijn: van baby-
groep tot basisschool tot buiten-
schoolse opvang. 

Vanuit de kinderopvang naar de 
basisschool verloopt deze grote stap 
geleidelijk aan. Door het creëren van 
deze ‘overgangs-groep’, ontstaat een 
rustige afsluiting van de peutertijd 
en een goede start van de school-
loopbaan. De medewerkers en de 
lokalen in het gebouw zijn al 
bekende gezichten en plaatsen.  
Deze groep binnen Kindcentrum De 
Molenwerf is uniek in Heemstede. De 
intensieve samenwerking tussen 
kinderopvang en basisschool is 
uitdrukkelijk neergezet met de 
peuter-kleuter groep. Een veilige en 
vertrouwde omgeving voor kinderen 
en een passend aanbod wat aansluit 
op zowel de opvang als op het kleu-
teronderwijs zijn de basis voor een 
optimale ontwikkeling van kinderen.  

Wilt u meer informatie of inschrijven 
op deze groep? Neemt u gerust 
contact op met Marion Höcker via:
info@kcdemolenwerf.nl. 

Maak de stap kleiner met de peuter-kleutergroep op Kindcentrum De Molenwerf

Peuters. Foto aangeleverd door WIJ Heemstede

Heemstede - De Theaterkrant 
noemde haar de ‘ongekroonde 
koningin van het kleinkunstlied’. 
Vrijdag13 januari om 20.15 uur zingt 
Mylou Frencken in de voorstelling 
‘Aanwaaien’ haar tedere en poëtische 
liedteksten op een sfeervol verlicht 
podium in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 in Heemstede. Tegelijkertijd 
verbeeldt zandtekenares Gerrie 
Hondius de inhoud van de liedjes 
met krachtige zandtekeningen; 
vluchtige, steeds veranderende illus-
traties in zand worden op een 
lichtbak geprojecteerd op een 
scherm.  
Samen met de klanken van topgita-
rist Ronald Schmitz, schotelt dit trio u 
levende videoclips voor. 

Frencken en Hondius vertellen een 
verhaal over hoe breekbaar we zijn. 
Over ons leven, onze liefde en de 
moed om verder te gaan. Wat komt 
ons zomaar aanwaaien, waar moeten 
we hard voor vechten? Hoe houden 
we ons staande in een almaar werve-
lende wereld? Hoe behouden we bij 
tegenslag onze humor en ons lef? 
Hoe vinden we door onze boosheid 
heen, onze tederheid terug? 

‘Aanwaaien’ is een betoverende, 
intieme maar zeker ook grappige 
voorstelling waarbij je ogen en oren 
te kort komt ,maar daarna stap je 
gelouterd naar buiten.  

Mylou Frencken neemt in de Neder-

landse kleinkunst- en theaterwereld 
al jaren een geheel eigen plaats in. 
Ze zingt, schrijft en acteert en werd 
meerdere keren genomineerd voor 
de Annie M.G. Schmidtprijs.  

Ze werkt solo en in samenwerking 
met tal van andere artiesten. Daar-
naast doet ze frequent presentatie-
werk, publiceert ze columns en 
boeken en is ze de zingende 
barvrouw in de televisiequiz Met het 
Mes op Tafel. Samen met Gerrie 
Hondius was zij initiatiefnemer van 
het onlangs opgerichte theater De 
Liefde in Haarlem.  

Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

Mylou Frencken, Gerrie Hondius en Ronald Schmitz 
‘waaien aan’ in de Luifel

Mylou Frencken en Gerrie Hondius. Foto aangeleverd door Mylou Frencken.
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Door Joke van der Zee  

Heemstede – Welzijnsorganisatie 
WIJ Heemstede biedt een uitgebreid 
arsenaal aan activiteiten voor diverse 
doelgroepen. Ook voor kinderen: 
kleuters en tieners. Hiervoor is Plexat 
de aangewezen plaats, met als ‘honk’ 
een leuke ruimte in de Luifel. Hier 
kunnen kinderen spelen en leuke 
activiteiten doen maar Plexat is meer 
dan een plaats om te spelen. Dat 
horen we uit de mond van Lies Leen, 
samen met Mike Doodeman vaste 
kracht bij Plexat. Lies is opgeleid aan 
de kunstacademie en kan haar 
sociale en praktische creativiteit 
goed kwijt in deze baan, waar ze 
kinderen spelenderwijs veel mee-
geeft. 

Menig lezer van de Heemsteder is 
bekend met activiteiten die Plexat 
organiseert, zoals de Buitenboel en 
straatspeelavonden in de zomer 
maar ook bijvoorbeeld de jeugddisco 
en mix-disco, waar kinderen die 
beperkt zijn ook van harte welkom 
zijn. Wat misschien niet heel bekend 
is, is dat Lies en Mike ook op locatie 
programma’s opzetten. Dat kan zijn 
op scholen, in centra als De Molen-

werf of op de skatebaan… Daarnaast 
zijn er natuurlessen op het strand of 
gaan kinderen vuilprikken in de 
buurt. “Het verkennen van de buurt 
is iets dat ze heel leuk vinden”, aldus 
Lies. Ze legt uit dat de activiteiten die 
uit de koker van Plexat komen voor 
élk kind toegankelijk zijn. “Of het nu 
gaat om kinderen die ook naar 
hockey gaan of kinderen die uit een 
gezin komen waar problemen zijn. 
Want dat komt voor: kinderen van 
wie een ouder ernstig ziek is of waar 
zeer weinig geld is. Dan zijn er vluch-
telingenkinderen maar ook kinderen 
uit Oekraïne. Ieder is welkom bij onze 
activiteiten, waar de bijdrage in een 
gesloten enveloppe gaat. Het mini-
mumbedrag is 1 euro.”  

Naast het organiseren van spel en 
andersoortige activiteiten, dat in 
goede banen leiden, heeft Lies extra 
oog en oor voor problemen die leven 
rond het gezin van een kind.” Lies 
licht toe dat onderdeel van haar werk 
is dat ze een vertrouwenspersoon is 
voor de kinderen en ouders. “Onder 
het spelen laat een kind makkelijker 
iets los dan wanneer het met iemand 
aan tafel zit. Wanneer ik een kind zie 
dat bijvoorbeeld heel moe is, stip ik 

het aan. Desgewenst kan ik het er 
met de ouder(s) over hebben. Het 
mooie is aan de groep kinderen die 
hier komt dat deze zo divers is. Ze 
leren met elkaar omgaan, uit 
verschillende gezinssituaties, uit 
verschillende culturen en soms is er 
een taalbarrière, maar kinderen zijn 
juist heel geïnteresseerd in taal. Ze 
maken vaak gemakkelijk contact. 
Onze activiteiten verbeteren de 
sociale cohesie, ze verbeteren de 
leefwereld van kinderen. Ze leren 
met anderen om te gaan.”  

Vóór corona werden de kinderactivi-
teiten bezocht door een minder 
diverse groep. De laatste tijd zijn er 
meer kwetsbare kinderen bij. En zij 
zijn juist van harte welkom. Voor 
onenigheid of zelfs pesten tussen de 
kinderen is Lies alert. “Hier gebeurt 
dat niet, we houden het sociaal.” 
Verschillende onderdelen zijn een 
succes, zoals het Talentenhuis, waar 
kinderen talenten kunnen ontdekken 
en ontwikkelen. Zo is er een Lego 
workshop, daar ontdek je of je tech-
niek leuk vindt. Dan is er natuurles 
met een boswachter die van alles 
vertelt, leuke dingen maar ook 
minder fraaie zoals vervuiling in de 

zee. Een speurtocht die de kinderen 
zelf bedenken of happy stones, 
gemaakt van kastanjes. Er is ook een 
keer een buurtkrant opgezet. Voor-
beelden genoeg, met altijd als 
leidraad ontspannen spelen waarbij 
Lies een goed oog houdt op het 
sociale aspect. 

De activiteiten duren altijd zo’n 1 tot 
1,5 uur. Zij neemt de jonge kinderen 
onder haar hoede en collega Mike 
werkt meer met tieners. Lies vindt 
ook na zes jaar elke keer nog veel 

uitdaging in het werken met 
kinderen. Bijvoorbeeld ze met ideeën 
te laten komen. “Zo was er laatst een 
meisje dat zo graag eens naar de 
bioscoop wilde. Dat had ze in haar 
leven nog nooit gedaan. Dat hebben 
we toen georganiseerd.” Uit zo’n 50 
gezinnen gaan kinderen naar Plexat.  

Wil je meer weten over Plexat? Mail 
dan naar plexat@wijheemstede.nl. 
Het bevindt zich in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede.
Tel. 023–5483814.

Jongerenwerk bij Plexat: “Onze activiteiten 
versterken de sociale cohesie”

Kinderactiviteiten bij Plexat. Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.

LEZERSFOTO

Heemstede - Dat het een beetje rillen was in het water bij de nieuwjaars-
duik in de Heemsteedse Haven, is te zien op deze ingezonden foto door 
Andy Bellm.

Beetje rillen bij nieuwjaarsduik Heemstede - De winkel van Lopers 
Company by Enno aan de Binnenweg 
is gesloten. Van daaruit werden ook 
hardlooptrainingen gegeven. Deze 
stoppen gelukkig niet en gaan door 
onder de nieuwe naam Loopschool 
Enno. De opzet blijft grotendeels 
hetzelfde. Het nieuwe verzamelpunt 
op de maandag- en donderdag-
avond is de sportschool Nieuw Groe-
nendaal aan de Sportparklaan 18 in 
Heemstede. Verder komt er een trai-
ning bij op de zaterdagochtend 
vanuit Leyduin.

Om het jaar goed in te gaan start 
Loopschool Enno met een Nieuw-
jaarsRun. Deze is op zaterdag 7 
januari om 9 uur. Verzamelplaats is 
de parkeerplaats van Buitenplaats 

Leyduin., Woestduinweg 4 in Voge-
lenzang. Iedereen kan meelopen in 
zijn eigen tempo.

Voor alle info kun je terecht op:
www.loopschoolenno.nl of
www.loperscompanyheemstede.nl.

Start Loopschool Enno en NieuwjaarsRun

Begin het nieuwe jaar goed met hardlopen. Foto: Bigstock.

8 19 38 56  11 32 49 

12 40 36 46 5 17  25 43 15 59 

63 48 65 52  38 69 7 2 22 70

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 gewas 4 vaartuig 7 afhangend stuk vel 10 
putemmer 12 inham 14 spelleiding 16 in orde 18 in elkaar 
20 een weinig 21 pech 24 opperwezen 25 Laus Deo 27 pl. 
in Amerika 29 silicium 30 teerling 34 deel v.e. geschrift 
36 uitvoer 38 voegwoord 39 hallucinerend middel 40 
jaartelling 41 tegenover 42 onderdak 45 arbeidzaam 48 
bond 51 de oudste 53 bloedgever 54 United Nations 55 
stapel 57 aanbouw 59 gezond 60 aardnoot 62 maart (afk.) 
63 sluier 65 zwaardwalvis 67 part 68 vrucht 69 draagstuk 
70 zuiver.

Verticaal: 1 mensaap 2 kroonappel 3 sportartikel 4 kroon 
5 roofdier 6 Koninklijk Besluit 7 vaas 8 babybedje 9 boef 
11 water in Utrecht 13 houding 15 plechtige gelofte 16 
brandstof 17 riv. in Duitsland 19 godin v.d. dageraad 22 
regeringsvertegenwoordiging 23 vanzelfsprekend 26 
kloosterzuster 28 klap 30 wilde hond 31 omsingeling 32 
precies 33 besef 35 pausennaam 37 strafwerktuig 42 
herrieschopper 43 Ierse verzetsgroep 44 moskeetoren 46 
wenk 47 springbron 49 maatstaf 50 Europese zeestraat 52 
gebouw in Amsterdam 54 nachtvogel 56 knevel 57 beroep 
58 wees gegroet 59 rij 61 doctorandus 64 ijzerhoudende 
grond 66 reeds 67 dat is.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37

38 39 40 41

42 43 44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54

55 56 57 58 59

60 61 62 63 64

65 66 67

68 69 70

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton aan 
de Binnenweg 4 in Heemstede. Lekker 
puzzelen voor een heerlijke � es wijn. 
Begin 2023 rustig met deze non-
alcoholische Riesling. Eerst is er van 
deze smaakvolle Duitse druif 
een wijn gemaakt, waarna 
de alcohol eruit is gehaald. 
Omdat Riesling veel smaak 
heeft van zichzelf, is het 
resultaat een aromatische, 
droge ex-wijn met body. 
Echt een hoogwaardig 
alternatief voor wie geen 
alcohol mag of wil, of wie 
januari rustig wil beginnen.

Mail uw oplossing uiterlijk maan-
dag 9 januari, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, onder 
vermelding van kruiswoordpuzzel, 
voorzien van uw naam, telefoonnr. 
en e-mailadres. De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail waarmee de 
gewonnen � es wijn afgehaald kan 
worden bij Wijnkoperij De Gouden 
Ton in Heemstede. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd.
Succes!
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Heemstede - Zondag 8 januari kan 
in het nieuwe jaar weer urenlang 
gesnu�eld worden op de vlooien-
markt in Sportplaza Groenendaal aan 
de Sportparklaan 16 in Heemstede. 
Van 09.30 tot 16.00 uur zullen die 
dag ruim 100 deelnemers hun ver-
koopwaar, uitstallen in de sporthal. 
De vlooienmarkt is open van 09.30 
tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt 3,- euro per persoon (kinderen 
tot en met 11 jaar en onder begelei-
ding hebben vrij entree).

Voor meer informatie of reserverin-
gen kunt u bellen naar: organisatie-
bureau MIKKI, 0229-24 47 39 of 24 46 
49. Of kijk op internet: www.mikki.nl.

Snuffelen op 
vlooienmarkt in 
Sportplaza

Vlooienmarkt in Sportplaza. Foto aangeleverd door Organisatiebureau MIKKI.

AGENDA

VRIJDAG 6 JANUARI
Boeren in 2023 in het Trefpuntcafé. 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
Vanaf 20u. Gratis toegang. 

ZATERDAG 7 JANUARI
Trio Panache met Brahms en Beet-
hoven. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, collecte met richtlijn 
van €10,- wenselijk.
www.mosterdzaadje.nl. 

Meesterpianist Thomas Beijer in het 
Kunstfort Vijfhuizen. Fortwachter 1, 
Vijfhuizen. Om 20.15u. Kaarten (incl. con-
sumptie): €25.- via: 
www.CruquiusConcerten.nl of
tel: 023-5293204. 

Excursie rondje Oosterplas. Start: 
Parkeerplaats NPZK, bij informatie-
bord ingang Bleek en Berg aan de 

Bergweg, Bloemendaal. V.10-11.30u. 
Reserveren/aan-melden (verplicht) 
via: ww.np-zuidkennemerland.nl. 
Info di. t/m zo. via 023-5411123.

Voorproe�e Yeats door projectkoor 
Pablo Neruda bij Boekhandel 
Blokker. Binnenweg 138, Heem_
stede. Om 15u.
Toegang vrij. Reserveren via
info@boekhandelblokker.nl/of 
023-5282472/ app 06-18336320.

ZA 7 JANUARI T/M VR 31 MAART
Tentoonstelling ‘Ode aan het Land-
schap’ op Provinciehuis. Dreef 3, 
Haarlem. Vrije toegang tijdens 
openingstijden.

ZONDAG 8 JANUARI 
Fado-zangeres Magda Mendes: 
Portugese liedjes van de wind.
’t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, Sant-

poort-Noord. Om 15u. Toegang vrij, 
collecte met richtlijn van €10,- 
wenselijk. www.mosterdzaadje.nl.

Swingende Oude Kerk met Harbour 
Jazzband. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein 12 in Heemstede. Om 15u. 
Kaarten: €15,- inclusief een drankje 
na a�oop via www.oudekerk-
heemstede.nl.

T/M ZONDAG 8 JANUARI
Kerstcircus Haarlem met Hans Kok. 
Reinaldapark, Haarlem. Meer info en 
kaarten via:
www.nederlandsekerstcircussen.nl/. 

MAANDAG 9 JANUARI
Vriendinnenclub met thema: ‘Voor-
nemen’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. V.14-16u. Aanmelden 
via Corrie van Rijn, tel. 023 - 822 42 
97 of corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 

Swart: eswart@wijheemstede.nl,
tel. 06- 40 30 45 98.

VRIJDAG 13 JANUARI
Mylou Frencken, Gerrie Hondius en 
Ronald Schmitz met ‘Aan-waaien’ in 
de Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Om 20.15u.
Informatie en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

ZATERDAG 14 JANUARI
Concert Italiaanse pianiste Lucia 
Paradiso. ’t Mosterdzaadje, Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij. Collecte na a�oop met 
richtlijn €10,-. 

ZONDAG 15 JANUARI
Concert TRIO 258. ’tMosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Om 
15u. Toegang vrij. Collecte na a�oop 
met richtlijn €10,-.

Nieuwjaarsconcert Heemsteedse 
Kunstkring. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein 12, Heemstede. Om 14u. 
Toegang: gratis voor leden, voor niet 
leden: €10,-.

Het Myrthen Pianokwintet speelt 
muziek van Clara en Robert Schu-
mann. Gemeentehuis van Bloemen-
daal, Bloemendaalseweg 158,
Overveen. Om 11u.
Kaarten: €24,-. jongeren tot 26 jaar 
€12,- via www.muzenforum.nl of 
aan de zaal (alleen pin).

VRIJDAG 27 JANUARI
Uitvoeringen van W.B. Yeats - The 
Land of Heart’s Desire’. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein 12, Heemstede.
Om 20u. Toegang €22,- incl. 
programmaboekje.
Kaarten en meer informatie:
www.neruda.nl. 

Overveen - Op zondag 15 januari 
om 11 uur treedt het Myrthen 
Pianokwintet op in het gemeente-
huis van Bloemendaal aan de Bloe-
mendaalseweg 158 in Overveen.Het 
kwintet speelt muziek van Clara en 
Robert Schumann. De muziek wordt 
afgewisseld met voorlezingen door 
verteller Huib Ramaer.  

‘Dubbelportret’ is een vertelconcert 
over het opmerkelijkste liefdespaar 
uit de geschiedenis van de klassieke 

muziek: Clara en Robert Schumann. 
Clara trouwde in 1840 met compo-
nist Robert Schumann die piano 
studeerde bij haar vader, de bekende 
pedagoog Friedrich Wieck. Al op haar 
negende trad Clara op en vanaf haar 
dertiende maakte ze lange concert-
reizen. Ze was een geweldige 
pianiste, een verdienstelijke compo-
niste en een absolute ster in het 
muziekleven van die tijd. Haar zwaar-
bevochten huwelijk met Robert 
Schumann was liefdevol en poëtisch, 

maar kende ook veel problemen. Het 
huwelijk eindigde met de vroegtij-
dige dood van Robert in 1856. Clara 
bleef achter met acht kinderen. Ze 
stopte met componeren, maar bleef 
haar hele leven optreden en les-
geven.  
Het Myrthen Pianokwintet ontleent 
zijn naam aan de liederencyclus 
Myrthen opus 25, die Schumann in 
1840 schreef en opdroeg aan zijn 
bruid Clara. Het kwintet bestaat uit 
Yukiko Hasegawa (piano), Kilian van 
Rooij (viool), Momoko Noguchi 
(viool), Martin Moriarty (altviool) en 
Anastasia Feruleva (cello). Zij zijn stuk 
voor stuk gerenommeerde musici die 
ook als solist optreden. Het kwintet 
speelt Pianoconcert in a mineur, op. 7 
van Clara Schumann-Wieck en het 
Pianokwintet in es majeur, op. 44 van 
Robert Schumann.  
Het concert begint om 11.00 uur 
(zaal open 10.30 uur). Een kaart kost 
€24,-. Jongeren tot 26 jaar betalen 
€12,-. Kaarten zijn online te koop via 
www.muzenforum.nl en op de dag 
van het concert aan de zaal als het 
concert niet is uitverkocht (alleen 
pinbetaling). Op www.muzenforum.
nl vindt u meer informatie over het 
concert en de komende zondag-
ochtendconcerten.

Het liefdesverhaal en de werken van Clara en 
Robert Schumann door het Myrthen Pianokwintet

Pianiste Yukiko Hasegawa. Foto: Annelies van der Vegt. 

Heemstede - Op zondag, 8 januari 
om 15 uur kun je weer genieten van 
de meeslepende klanken van één 
van de oudste en beste traditionele 
jazzorkesten van Nederland, de 
Harbour Jazzband. Wees er dus snel 
bij.

De Harbour Jazzband is geen onbe-
kende in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein 12 in Heemstede. 
Hun nieuwjaarsconcert, iedere twee 
jaar, is al een traditie aan het worden. 
De stichting Vrienden van de Oude 
Kerk is daarom blij dat de band na de 
‘coronastop’ weer kan optreden in 
deze prachtige kerk. Na a�oop is er 
glühwein in de Pauwehof.
De Harbour Jazzband is in 1956 
opgericht in Rotterdam en heeft zich 
van oudsher toegelegd op de klas-
sieke jazzmuziek uit de jaren ’20, ’30, 
’40 en ’50 van de vorige eeuw. Denk 

aan Louis Armstrong, Duke Ellington 
en Glenn Miller. Degenen die al eens 
eerder een concert van deze band 
hebben meegemaakt, weten dat 
kwaliteit, inzet en enthousiasme van 
de musici borg staan voor een 
enorme sfeer tijdens de optredens.

De toegang is €15,- inclusief een 
drankje na a�oop. Je kunt kaarten 
online bestellen via de website:
www.oudekerkheemstede.nl/
nieuwjaarsconcert.
Ook kun je betalen aan de zaal (per 
pin of contant). Meld je dan wel van 
tevoren aan bij:
secretaris@oudekerkheemstede.nl. 
De baten van het concert komen ten 
goede aan het onderhoud van de 
kerk en het in oude luister herstellen 
van de tuin. Een opmaat naar de 
viering van 400 jaar Oude Kerk in 
2025!

Een swingende Oude Kerk met 
de Harbour Jazzband

De Harbour Jazzband. Foto aangeleverd.

Heemstede - Iedere maand worden 
er een aantal �lms gedraaid in de 
grote zaal bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Dit 
zijn vaak �lms met een actueel 
thema of mooie, gouwe ouwe �lms. 
De entree is €7,- per persoon. 
Op woensdag 11 januari om 19.30 
uur draait er een biogra�sche muzi-

kale drama�lm uit 2022. Donderdag 
12 januari is er een historische 
drama�lm (2022) en aansluitend 
lunch. De kosten van de �lm inclusief 
lunch zijn: €13,50.  
Wilt u de titel of inhoud van de �lm 
weten, belt u dan met:
023 – 548 38 28.  
Aanmelden voor de �lm kan via 
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 548 38 28. 

Films in de Luifel
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INGEZONDEN COLUMN GGD

Allereerst wens ik u voor 2023 veel 
geluk en gezondheid. Laat het een 
mooi jaar voor u gaan worden.
We hebben de kerstdagen en de jaar-
wisseling weer achter de rug. Hopelijk 
is het u goed bekomen. Mogelijk hebt 
u goede voornemers. Veel sterkte bij 
het realiseren daarvan.

In de periode tussen kerst en nieuw-
jaar kwam het nieuws naar buiten dat 
het coronavirus in China veel slachtof-
fers zou maken. Onder druk van de 
bevolking was door de Chinese autori-
teiten besloten om de jarenlange 
strenge regels los te laten. Gevolg was dat het virus vrij baan kreeg en dat 
liet zich ook zien in opnames in ziekenhuizen en overlijdens. De vraag die 
zich hierbij aandient is of wij ons zorgen hebben te maken. Lastig punt 
hierbij is dat China weinig data deelt (sinds 24 december helemaal geen 
coronacijfers meer). Dat brengt voor ons onzekerheid met zich mee, want 
we weten niet zo goed waar mee we van doen hebben of gaan krijgen. 
Anders dan in andere delen van de wereld is er in China niet grootschalig 
gevaccineerd en zijn mensen minder beschermd. 

Feit is in ieder geval dat het virus met het vervallen van de maatregelen 
alle gelegenheid krijgt om rond te gaan, waarmee er een risico bestaat 
dat het virus muteert en we niet weten welke gezondheidsrisico’s daar 
achter weg komen. 
Onzekerheid troef dus en dat baart zorgen. Reden voor het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Europees verband het 
gesprek aan te gaan hoe ons voor te bereiden op mogelijke nieuwe vari-
anten van het virus en meer verspreiding als gevolg van de toename van 
covid-19 in China en de verspreiding daarvan over de wereld door de vele 
reisbewegingen.

Een aantal landen heeft al besloten om alleen reizigers toegang te ver-
lenen als een recente negatieve test kan worden overlegd. In Nederland is 
daar op het moment van schrijven nog niet voor gekozen. Wel krijgen 
reizigers vanuit China op de luchthaven Schiphol een zelftest aange-
boden en krijgen ze informatie over wat te doen als ze corona hebben. 

Kortom, ondanks dat we dachten het nu wel achter de rug te hebben, zijn 
we toch weer druk om het virus buiten de deur te houden. U kunt helpen 
door zich te houden aan de algemeen bekende maatregelen. Bij klachten, 
blijf thuis en doe een zelftest en als de test positief is ga in isolatie.
Zorg voor voldoende frisse lucht, hoest en nies in je elleboog en was je 
handen. Bekende kost voor ons allemaal, dus draag je steentje bij zodat 
we niet crashen.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een vliegende start

Bert van de Velden.
Foto: aangeleverd door GGD 
Kennemerland.

Regio – Na een uiterst sterke groei in 
2021 – waarbij het gemiddelde 
hypotheekbedrag voor de aankoop 
van een woning met 10 procent 
steeg in vergelijking met 2020 – is dit 
jaar een keerpunt bereikt op de 
huizenmarkt. Zo is het gemiddelde 
hypotheekbedrag voor de aankoop 
van een nieuwe woning in het vierde 
kwartaal met 11 procent gedaald ten 
opzichte van dezelfde periode in 
2021. In december bedroeg de 
daling zelfs 13 procent in vergelijking 
met vorig jaar, de grootste daling 
ooit, blijkt uit cijfers van De Hypo-
theker. Bovendien ligt het gemid-
delde hypotheekbedrag met 298.000 
euro in het vierde kwartaal voor het 
eerst sinds twee jaar onder de grens 
van 300.000 euro.

Na jarenlange stijgende huizen-
prijzen en een historisch lage hypo-
theekrente, begonnen de rentes in 
januari van dit jaar voor het eerst te 
stijgen. De gemiddelde stijging van 
de hypotheekrente bedroeg in 2022 
ruim 3 procentpunt. Ter illustratie: in 
januari stond de 10-jaars rente met 
Nationale Hypotheekgarantie (NHG) 
op 1,1 procent, terwijl deze rente aan 
het begin van het vierde kwartaal 4,3 
procent bedroeg. Onder invloed van 
de stijgende hypotheekrente is de 
huizenmarkt al enige tijd aan het 
afkoelen. In het tweede kwartaal was 
dit voor het eerst zichtbaar. Hoewel 
er nog steeds sprake was van een 
stijging van de huizenprijzen, was 
deze minder sterk dan de periode 
ervoor. Per saldo is de prijsstijging op 
jaarbasis inmiddels �ink aan het 
afvlakken. De Nederlandsche Bank 
verwacht zelfs dat zowel in 2023 als 
2024 sprake zal zijn van een daling 
van de huizenprijzen (in totaal 6 
procent).

“Uit onze data blijkt dat de stijging 
van de hypotheekrente en de afvlak-
king van de stijging van de huizen-
prijzen ook e�ect heeft op het 
gemiddelde hypotheekbedrag. Als 
gevolg van de sterk gestegen hypo-
theekrente stijgen de maandlasten 
en kunnen huizenkopers minder 
lenen voor de aankoop van een 
woning. Dat vertaalt zich in een 
daling van het gemiddelde hypo-
theekbedrag”, vertelt René Lünne-
mann, franchisenemer van De Hypo-
theker in Haarlem. “Sinds het omslag-
punt in het tweede kwartaal is ieder 

kwartaal een sterkere daling zicht-
baar van het gemiddelde hypotheek-
bedrag, die nu zelfs is opgelopen tot 
11 procent. Deze daling zal in het 
eerste kwartaal van 2023 mogelijk 
iets afvlakken als gevolg van de 
hypotheekrente, die de afgelopen 
weken weer iets is gedaald met zo’n 
0,4 procentpunt. Dit kan op termijn 
resulteren in een minder sterke 
daling van het gemiddelde 
hypotheekbedrag.
Met name jonge huizenkopers 
hebben weer een voet tussen de 
deur op de huizenmarkt. Dit heeft 
vooral te maken met het stijgende 
woningaanbod. Zo staan woningen 
langer te koop en is er – door de 
minder gunstige markt – minder 
concurrentie van zowel doorstromers 
als beleggers. Ook is dit het laatste 
jaar waarbij de jubelton belastingvrij 
kan worden geschonken.”

Dalende trend in tweede kwartaal 
2022 ingezet
Terwijl zich in het eerste kwartaal van 
dit jaar nog een stijging (+8 procent) 
voordeed van het gemiddelde hypo-
theekbedrag ten opzichte van het 
jaar ervoor, is sinds mei een omslag-
punt bereikt. Sindsdien is een 
dalende trend zichtbaar: met een 
lichte daling in het tweede kwartaal 
(-1 procent) tot een iets sterkere 
daling in het derde kwartaal (-5 
procent). In het vierde kwartaal 
bedroeg de daling zelfs 11 procent 
ten opzichte van het laatste kwartaal 

van 2021. De sterkste daling is het 
afgelopen kwartaal zichtbaar onder 
55-plussers (-18 procent). 55-plussers 
worden relatief hard geraakt, aange-
zien er weinig passend woningaan-
bod in de vorm van levensloopbe-
stendige woningen is voor ouderen. 
In deze leeftijdsgroep bedraagt het 
gemiddelde hypotheekbedrag voor 
aankoop woning nu 220.000 euro, 
wat relatief laag is in vergelijking met 
andere leeftijdsgroepen. Dit komt 
volgens De Hypotheker vooral omdat 
veel ouderen al een (groot) deel van 
hun hypotheek hebben afgelost en 
vaak ook overwaarde hebben. Als het 
hen wel lukt om een passende 
woning te vinden, hebben zij vaak 
een lagere hypotheek nodig. De 
kleinste daling is zichtbaar bij jonge 
huizenkopers tot 35 jaar (-7 procent; 
293.000 euro).

Hypotheekbedrag voor aankoop 
woning sterkst gedaald in 
Noord-Holland
Tussen de provincies zijn grote ver-
schillen zichtbaar, al is in het vierde 
kwartaal in alle provincies – behalve 
in Zeeland (+8 procent) – sprake van 
een daling ten opzichte van dezelfde 
periode een jaar geleden. 
De grootste daling is zichtbaar in 
Noord-Holland (-14 procent) en
Zuid-Holland (-13 procent), gevolgd 
door  Friesland en Overijssel (-12 
procent).

Bron: De Hypotheker

Stijgende hypotheekrente leidt tot 
omslagpunt op woningmarkt

Omslagpunt op woningmarkt. Foto: Bart Jonker.

LEZERSPOST

Eind vorig jaar lazen we onder de titel Kerstschaamte de reactie van een 
medebewoner van de Geleerdenwijk op de resultaten van de petitie 
tegen de containerwoningen in de Geleerdenwijk. Wij delen zijn 
schaamte.

Naast de vraag naar het waarom van het initiatief van deze zogenaamde 
enquête, vragen we ons  ook af waarom de hele wijk erbij betrokken 
werd? Tenslotte heeft de aanwezigheid van de containerwoningen vooral 
invloed op het woongenot van de bewoners van de nabije woningen. Zij 
kunnen hun auto niet meer parkeren op het terrein waar de woningen nu 
staan en hun uitzicht richting Leidsevaart wordt belemmerd. 
We lopen regelmatig langs de containerwoningen met de hond en zien 
daar haast nooit iemand, laat staan dat deze mensen voor overlast 
zouden kunnen zorgen. Onze gedachten gaan dan juist uit naar de bewo-
ners van de woningen, aan het leven dat ze noodgedwongen moesten 
achterlaten, hun partner, familie, bezittingen, werk en hun woning. We 
voelen ons onmachtig en zouden iets voor ze willen betekenen om het 
verdriet en de angst van de bewoners te verminderen en zijn juist blij dat 
we tenminste als buurt deze opvang kunnen bieden.

Daarom kunnen we ons gewoon niet voorstellen, dat je deze mensen niet 
een plek gunt waar ze zich enigszins veilig kunnen voelen. We bo�en zo 
dat ons wiegje in Nederland stond en wonen in een van de prettigste 
gemeenten van Nederland. Waarom daar niet een klein beetje ruimte 
maken om deze slachto�ers van het geweld in hun land een (sober) 
onderdak te bieden?  Als wij zouden moeten vluchten, hopen we ook dat 
we elders opgevangen worden.

Brigitte Snoeks en Dolf de Gruijter, Heemstede

Reactie op lezerspost ‘Kerstschaamte’

Haarlem - Brijder Preventie verzorgt 
op woensdagavond 25 januari en 
woensdag 1 februari in Haarlem 
gratis informatieavonden. De 
avonden zijn bestemd voor partners/
kinderen/familieleden/vrienden van 
mensen met een verslavings-
probleem.

Tijdens deze avonden komt het 
volgende aan bod:
• Welke gevolgen kan het overmatig 

gebruik van alcohol en /of drugs 
hebben voor het lichaam, het 
denken en het gedrag?

• Wat is het e�ect van de verschil-
lende drugs?

• Wat is verslaving?
• Wat zijn de gevolgen voor de omge-

ving van verslaafde persoon?

• Hoe kunt u het beste met hem of 
haar omgaan?

• Welke grenzen kunt u stellen?
• Hoe voorkomt u dat uzelf of andere 

gezinsleden te veel in het gedrang 
komen?

• Welke hulpverlening is er voor 
verslaafden en mensen in hun 
directe omgeving?

• Hoe kunt u iemand met een versla-
ving helpen?

Aanvullende informatie
Deze twee avonden horen bij elkaar. 
Schrijft u zich daarom voor beide 
avonden in. De bijeenkomsten vin-
en plaats op woensdag 25 januari en 
woensdag 1 februari van 19.30 tot 
22.00 uur bij Brijder, op Schiphol-
poort 20  te Haarlem.

Er is voldoende gratis parkeer gele-
genheid voor de deur. Voor verdere 
informatie en inschrijving kunt u 
bellen met Brijder Haarlem, tel.: 088 
– 358 2260 of een e-mail sturen naar:
preventie@brijder.nl.

Informatieavonden over ‘Verslaving’

Verslavingsprolemen. Foto Bigstock.
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Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Nieuw-Vennep – Op een druilerige dag – als 
de natuur niet zo lokt – is het een leuk idee om 
een museum te bezoeken. Je kunt natuurlijk de 
bekende grote musea in Haarlem of 
Amsterdam bezoeken. Maar wist je dat de 
nabije omgeving, vaak op (elektrische)�etsaf-
stand, ook van alles te bieden heeft? Je hoeft 
de streek niet uit om iets bijzonders te zien, 
bijeengebracht door liefhebbers die hun 
collectie koesteren en die graag met jou willen 
delen. Laat je verrassen in… het Nederlands 
Transport Museum in Nieuw-Vennep.  

Het is niet heel vreemd als je nog niet eerder 
van het bestaan ervan gehoord had: het is een 
pop-up-museum. Een bijzondere collectie 
pronkstukken uit de Nederlandse transporthis-
torie is hier ondergebracht en ’hier’ is in dit 
geval het oude Bolsgebouw. Ooit werden er 
likeuren en ander gedestilleerd ontwikkeld. Het 
ruime leegstaande gebouw doet sinds 2017 
dienst als tijdelijk museum, maar het liefst was 
gekozen voor een blijvend onderkomen, in 
‘Park21’. Dat is een ontwikkelingsgebied in 
gemeente Haarlemmermeer waar plannen zijn 
voor een museumpark. Het bestuur en vrijwil-
ligers van het Transport Museum zouden het 
helemaal zien zitten om in dit park voor elke 
transportvorm (vliegtuigen, treinen, scheep-
vaart etc) een speciaal paviljoen in te richten. 
Helaas is er (nog) geen groen licht om naar een 
andere stek te verkassen. Tot die tijd zijn de 
bijzondere transportobjecten nog onderge-
bracht op het oude Bols-terrein, waar dan weer 
woningbouw is gepland. Wanneer en of/hoe 
dat doorgaat is nog niet duidelijk.  

Een route langs historische transportmiddelen 
is een fascinerende ‘trip down Memory Lane’. 
Het zijn de vliegtuigen, vrachtwagens, auto’s, 
tram- en treinstellen waar je je aan vergaapt, zo 
mooi zijn ze opgelapt en opgepoetst. Maar het 
is de bijbehorende informatie die je echt in een 
staat van nostalgie brengt. Bij een van de eerste 
koetsen wordt uitgelegd dat die gebruik-
maakten van wegen die de Romeinen al 
aanlegden. Sommige van die oorspronkelijke 
routes zijn er nog altijd. Daar sta je toch niet bij 
stil!
Een van de echte pronkstukken is een Douglas 
DC2, die net voor de Tweede Wereldoorlog 
tussen Australië en voormalig Nederlands-Indië 
vloog. Het vliegtuig doorstond een noodlan-
ding en staat na heel veel jaren nu in Nieuw-
Vennep. Je mag – onder begeleiding – ook 
even binnenkijken.  

Er is ook oorlogsmaterieel te zien. Zowel vlieg-
tuigjes als grond-transport. Een paar pronk-
stukken, waarvan liefhebbers zullen water-
tanden, zijn de Noorduyn Norseman C64a, de 
Cessna AT-17 Bobcat en de Consolidated 
PBY-5A Catalina. Wie ‘fan’ is van bijzondere 
auto’s komt zeker ook aan zijn trekken. Zo staat 
de Nuna5 zonneauto (volledig aangedreven 
door zonnecellen) er maar ook een bijzonder 
futuristische, méterslange auto die een combi-
natie lijkt tussen een autobus en een limousine: 
de superbus, ooit een paradepaardje van 
Wubbo Ockels. Terug naar de tijden van weleer 
met een paar prachtig uitziende scooters uit de 
jaren 50 van de vorige eeuw, ge�ankeerd door 
een Heinkel micro-auto. Zo’n kunstwerkje zie je 
tegenwoordig niet meer op de openbare weg. 
Dat geldt niet voor de museum-bussen. De 

Pronkstukken uit de transporthistorie in pop-up-
museum Nieuw-Vennep

nostalgische bussen – echte schoonheden - 
toeren op speciale dagen nog wel rond. Een 
ander bijzonder item is het metrostel ‘Zilver-
meeuw’. Ooit onderdeel van de eerste metrolijn 
in ons land, in Amsterdam, tegenwoordig 
museumwaardig. Grappig om er even in te 
gaan en op een van de stoelen plaats te 
nemen. Toen nog geen WiFi tijdens je reis…

In de grote ruimte van het tijdelijk onderkomen 
is genoeg te zien, er is ook veel informatie bij, 
via bordjes, QR-codes of �lmbeelden. Vrijwilli-
gers (in totaal 100!) zijn werkzaam vanuit 
diverse stichtingen (alle gericht op mobiliteit) 
en houden het museum draaiende. Hun 
enthousiasme is aanstekelijk. Zo zijn mensen 
bezig met restauratie van transportobjecten, 

geven rondleidingen, helpen met administratie 
en bemannen de kassa. Als er kinderen komen 
blazen ze een luchtkussen op.  
Er staan zo’n 125 objecten, sommige daarvan 
kunnen ook weer naar elders gaan, andere 
komen erbij: zo is de collectie altijd in ontwik-
keling. 

Het museum is geopend van dinsdag t/m 
zondag van 10.00 tot 17.00 uur en de entree 
kost €10,- voor volwassenen, €7,- voor kinderen 
tot 12 jaar; kinderen jonger dan 4 jaar mogen 
gratis naar binnen. Check ook de SRV-wagen, 
waar de museumwinkel in is gevestigd. 

Lucas Bolsstraat 7, Nieuw-Vennep. Website: 
https://nederlandstransportmuseum.nl.



194 januari 2023 • inderegio.nl NIEUWS

Regio - Een eend die alleen in de 
winter in Nederland te zien is, is de 
grote zaagbek. In de duinen zijn ze te 
spotten op grotere duinmeren, 
vooral op in�ltratieplassen die in 
sommige duingebieden zijn aange-
legd voor de drinkwaterproductie. 

Duinmeren 
In de Amsterdamse Waterleiding-
duinen zijn ze de hele winter te 
vinden, zolang de plassen tenminste 
niet zijn dichtgevroren. Je moet 
rustig zoeken: het zijn duikeenden, 
die vaak een tijdje onder water 

verdwijnen. Zijn snavel is lang en dun 
en heeft veel kleine, scherpe tandjes, 
dus vandaar: zaagbek. Erg handig om 
visjes mee te vangen, en niet meer te 
laten ontsnappen. 

Boterbuik 
Grote zaagbekken zijn forse eenden, 
duidelijk groter dan wilde eenden. 
De mannetjes zijn goed te 
herkennen aan hun donkergroene, 
bijna zwarte kop; en natuurlijk aan 
hun lange, dunne, rode ‘zaagbek’-
snavel met een haak aan de punt. 
Aan hun roomwitte borst en zij-

kanten, voor het oog een beetje geel, 
danken zij de bijnaam ‘boterbuik’.
De vrouwtjes hebben ook een lange 
dunne snavel met haak, die iets 
�etser van kleur is. Hun kop is bruin, 
meestal met een opvallende, warrige 
kuif aan de achterzijde. Het lijf is 
overwegend grijs, met een lichte 
borst. 

Echte wintergast 
De grote zaagbek is een echte 
wintergast. Van december tot en met 
februari verblijven ze in �inke 
aantallen in ons land, niet alleen in 
de duinen maar ook op het IJssel-
meer en in het rivierengebied. In het 
voorjaar en in de zomer zijn ze in hun 
broedgebieden, die zich uitstrekken 
van Noordoost-Europa tot grote 
delen van Siberië en Canada. Daar 
broeden ze langs rivieren en meren 
in grote holtes in oude bomen. 

Het aantal grote zaagbekken dat in 
Nederland overwintert,  neemt gelei-
delijk af. Door klimaatverandering 
vriest de Oostzee ’s winters minder 
snel dicht en kunnen de zaagbekken 
dichter bij hun broedgebieden 
overwinteren. 

Meer weten? Ga naar:
www.duinbehoud.nl.

Op zoek naar de grote zaagbek in het duin

De grote zaagbek. Foto: Nico van Kappel. 

Regio - In 2022 zijn volgens de o�-
ciële cijfers van BOVAG, RAI Vereni-
ging en RDC 312.129 nieuwe perso-
nenauto’s geregistreerd. Dat is 3,2 
procent minder dan in 2021.
In december 2022 werden 30.900 
nieuwe personenauto’s geregistreerd 
en dat was 12,3 procent minder dan 
in dezelfde maand in 2021. Net als in 
2021 kampte de autobranche afge-
lopen jaar met leveringsproblemen 
als gevolg van mondiale tekorten 
aan computerchips en andere 
onderdelen.

Voor het eerst sinds 2005 is Volks-
wagen niet het meest geregistreerde 
merk in Nederland; die eer gaat nu 
naar het Koreaanse merk Kia, dat 
vorig jaar de tweede plaats innam. 
Het aandeel elektrische auto’s in het 
totale aantal registraties was afge-
lopen jaar met 23,5 procent wat 
hoger dan een jaar eerder. In 2021 
bedroeg het aandeel EV’s in de 
nieuwverkoop 19,8 procent. 

Prognose 2023
Voor dit jaar verwachten BOVAG en 
RAI Vereniging dat er in totaal 
340.000 auto’s geregistreerd gaan 
worden. Een hoger aantal dan afge-
lopen jaar. Dit komt deels door voer-
tuigen die vorig jaar al besteld zijn. 
Het betreft dus deels een inhaalslag, 
aangezien de orderboeken van de 
dealers nog immer goedgevuld zijn 
en de leveringen vanuit fabrikanten 
weer op gang komen. De uiteinde-
lijke realisatie van deze prognose van 
de brancheverenigingen is in grote 
mate afhankelijk van de wereldwijde 
en binnenlandse economische en 
geopolitieke ontwikkelingen, niet in 

de laatste plaats ingegeven door de 
oorlog in Oekraïne.

Fiscale stimulering in 2023
Voor 2023 geldt net als afgelopen 
jaar voor zakelijke rijders een �scale 
bijtelling van 16 procent voor het 
onbeperkte privégebruik van een 
elektrische personenauto. Het maxi-
male bedrag waarover dit percen-
tage geldt is echter wel verlaagd van 
35.000 naar 30.000 euro. Over het 
meerdere van de consumentenprijs 
moet net zoveel bijtelling worden 
afgedragen als voor elke andere auto, 
oftewel 22 procent. Voor particuliere 
autokopers geldt in 2023 een 
subsidie van 2.950 euro voor de 
aanschaf of privélease van een elek-
trische auto van maximaal 45.000 
euro; afgelopen jaar was dat subsi-
diebedrag nog 3.350 euro. De totale 
subsidiepot is 67 miljoen euro groot 
en in 2022 was er halverwege het 
jaar al geen subsidie meer 
beschikbaar.

De meest geregistreerde modellen 
in 2022 waren:
1 Peugeot 208 (9.640 registraties met 
3,1 procent marktaandeel)
2 Kia Picanto (7.391/2,4 procent)
3 Kia Niro (7.277/2,3 procent)
4. Volvo XC40 (6.821/2,2 procent)
5. Opel Corsa (6.669/2,1 procent)

De meest geregistreerde merken 
in 2022 waren:
1. Kia (30.036 registraties met 9,6 
procent marktaandeel)
2. Volkswagen (25.993/8,3 procent)
3. Toyota (25.362/8,1 procent)
4. Peugeot (21.242/6,8 procent)
5. BMW (17.138/5,5 procent).

Lichte daling van de autoverkoop in 2022

Regio - In de drie Nederlandse 
brandwondencentra (Groningen, 
Beverwijk of Rotterdam) meldden 
zich tot nu toe 29  vuurwerkslachtof-
fers met brandwondenletsel. 
Hiermee is het totale aantal slachtof-
fers vergelijkbaar met vorig jaar. Een 
groot deel van de slachto�ers werd 
veroorzaakt door carbidschieten. 
Tijdens de vorige twee jaarwisse-
lingen lag het aantal vuurwerkslacht-
o�ers lager in vergelijking met 
eerdere jaren door het 
vuurwerkverbod.

Het brandwondencentrum van het 
Maasstad Ziekenhuis Rotterdam 
telde tijdens de jaarwisseling vier 
vuurwerkslachto�ers. “Dit aantal zal 
de aankomende dagen zeer waar-
schijnlijk nog stijgen.”, volgens brand-
wondenarts i.o. Keli Jansen. “Na 1 
januari komen er nog steeds nieuwe 
patiënten binnen. Sommige pati-
enten worden namelijk eerst opge-
vangen in een ander ziekenhuis of bij 
de huisarts, waarna ze voor een 
vervolgbehandeling worden door-
verwezen naar een brandwonden-
centrum. Belangrijk, want een juiste 
en snelle behandeling van ernstige 
brandwonden voorkomt vaak 
onnodig leed,” legt Jansen uit.

Artsen in het brandwondencentrum 
van het Rode Kruis Ziekenhuis 
hebben één vuurwerkslachto�er 
behandeld tijdens de oud & nieuw. 
“Alle drie de brandwondencentra 
zagen in november de eerste vuur-
werkslachto�ers al binnenkomen.”, 
vertelt kinder- en brandwondenchi-
rurg Annebeth de Vries. “Dit waren 
voornamelijk jongens tussen de 10 
en 14 jaar. Zij liepen derdegraads 
brandwonden op door ‘kindervuur-
werk’, veelal door stampen hierop, 
aangezet door TikTok-challenge. In 
veel gevallen was zelfs een operatie 

nodig voor een goed herstel.”
Voor het Martini Ziekenhuis was de 
jaarwisseling een drukke nacht met 
zeven opnamen en 17 behande-
lingen. Dertien mensen raakten 
gewond door carbidschieten. “We 
zijn ook vaak gebeld voor advies”, 
verpleegkundig specialist Ina van 
Ingen Schenau. “Huisartsen en 
ziekenhuizen weten ons ook goed te 
vinden voor behandeladvies. Deze 
expertiserol is duidelijk nodig tijdens 
de jaarwisseling voor de drie brand-
wondencentra. We verwachten de 
komende dagen nog een �inke stij-
ging van het aantal adviesvragen.”
Brandwondenzorg Nederland
De Nederlandse brandwondencentra 
in Groningen, Beverwijk en 

Rotterdam bieden op drie locaties 
top specialistische zorg voor  zowel 
volwassenen als kinderen met 
ernstige brandwonden. Deze drie 
brandwondencentra en de Neder-
landse Brandwonden Stichting 
werken intensief samen in de Alli-
antie Brandwondenzorg Nederland. 
Samen streven ze naar e�ectieve 
preventie van brandwondenletsel en 
de best mogelijke behandeling aan 
en zorg voor patiënten met 
brandwonden.

Meer informatie op:
www.brandwondenzorg.nl .

Bron en beeld: Nederlandse 
brandwondencentra.

2023 start met 29 vuurwerkslachtoffers 
in brandwondencentra Nederland

Vuurwerk.

Haarlem - Zaterdag 7 januari vieren 
Oekraïners in Haarlem Kerst. Hier-
voor heeft Haarlem4Ukraine vier 
koren uitgenodigd die kerstliederen 
en ander repertoire zullen zingen. 
Twee van de vier koren bestaan uit 
vluchtelingen. De Oekraïners willen 
met muziek hun dankbaarheid tonen 
voor wat er voor hen gedaan is het 
afgelopen jaar. Muziek verbindt. 
Daarom is iedereen van harte 
welkom om naar de Nazarener Kerk 
in Haarlem (Zijlweg 218) te komen. 
Het Kerstfeest, dat door Oekraïners 
traditioneel op 7 januari wordt 
gevierd, is van 17.00 tot 18.30 uur. 
Voor Oekraïners is Kerstmis een tijd 
van eenheid, warmte, dankbaarheid 
en vriendschap. Omdat zij een 
andere kalender hanteren, namelijk 
de juliaanse en niet de gregoriaanse, 
valt hun kerst op 7 januari. Maar ook 

op 25 december vieren sommigen 
Kerst. Belangrijker dan de datum is 
het gegeven dat de Oekraïners 
samen willen komen. Niet alleen een 
ontmoeting onderling, maar ook met 
Haarlemmers. Daarom komen er 
koren uit beide gemeenschappen en 
is iedereen van harte welkom. 
Op 7 januari zijn er uiteraard vrijwil-
ligers van Haarlem4Ukraine 
aanwezig. Zij kunnen vertellen over 
de diverse initiatieven die er sinds 
het uitbreken van de oorlog zijn 
bedacht om de Oekraïners in 
Haarlem, maar ook de mensen in 
Oekraïne te steunen. Zo zijn er 
diverse goede doelen gekozen: van 
ziekenhuizen tot organisaties die 
kinderen helpen.

Meer informatie daarover is te vinden 
op www.haarlem4ukraine.nl.  

Oekraïens Kerstfeest uit dankbaarheid en 
voor verbinding in Haarlem met vier koren

Oekraïens kinderkoor Haarlem. Foto aangeleverd door Haarlem4Ukraine.






