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Door Bart Jonker

Bloemendaal – Via Welzijn Bloemen-
daal iemand vinden om samen viool 
mee te spelen. Dat lukte de 96-jarige 
Joop Goudsmit, een man die 
ondanks zijn hoge leeftijd nog volop 
in het leven staat. Via Welzijn Bloe-
mendaal wist hij in contact te komen 
met violiste Simonetta Beenders. Zij 
vertellen hoe een en ander tot stand 
kwam.

Ik speel al 50 jaar viool
Joop Goudsmit: “Ik speelde van mijn 
8ste tot 14de jaar viool. Daarna heb 
ik pas de viool weer ter hand 
genomen toen ik een jaar of 45/46 
was. Ik heb tientallen jaren gepau-
zeerd, zelfs mijn vrouw wist niet eens 
dat ik viool kon spelen. Destijds 
hadden mijn kinderen met mijn viool 
gespeeld, die daardoor kapotging. Ik 
heb het instrument laten repareren 
en ik ben daarna weer begonnen 
met spelen. Zodoende speel ik nu 
weer 50 jaar viool, waarvan ik 40 jaar 
in de Haarlemse Muziekkamer heb 

gespeeld, die toen onder leiding 
stond van André Kaart. Daarnaast 
speelde ik mee in het orkest van 
Stichting Divertimento, dat onder 
leiding staat van twee professionele 
violisten. Door de coronaperikelen is 
dat even opgehouden. Na het over-
lijden van mijn vrouw in augustus die 
ik intensief lang als mantelzorger 
verzorgd heb, kwam ik alleen te 
staan. Ik had daardoor niet zoveel 
sociaal leven meer. Op mijn hoge 
leeftijd zijn al veel vrienden van mij 
overleden, dus veel van je sociale 
omgeving valt weg. Ik heb me toen 
gewend tot Welzijn Bloemendaal of 
zij iets konden betekenen en direct 
bij hen kenbaar gemaakt dat ik graag 
muziek maakte met de viool. Via 
Welzijn Bloemendaal kwam ik met 
Simonetta Beenders in contact. Met 
haar vond ik een gelijkgestemde om 
viool mee te spelen.”

Ouverture Rossini is niet makkelijk
Simonetta: “Zelf speel ik al 15 jaar 
viool. Ik werd destijds opgebeld door 
Welzijn Bloemendaal die mij vertelde 

dat ze een cliënt hadden die zo graag 
met iemand samen viool zou willen 
spelen. Dat was Joop Goudsmit. Ik 
vond dat prima. Ik stelde echter voor 
dat het misschien nog leuker zou zijn 
als hij ook in het Huismuziek Haarlem 
Orkest in Overveen ging meespelen, 
waar ik als violiste deel van uitmaak. 
Ik vroeg aan Joop of hij dat leuk vond 
en hij zei gelijk ja.

Dit orkest met circa 20 leden staat 
onder de bezielende leiding van diri-
gente Barbara Karst. We spelen van 
alles, zoals muziekstukken van Bach, 
‘Eine kleine Nachtmusik’ van Mozart 
en ‘De barbier van Sevilla’ (Il barbiere 
di Siviglia) van Rossini. Tevens staat 
er klezmer-muziek op ons program-
ma. Helaas is het repeteren met ons 
orkest er voorlopig even bij inge-
schoten vanwege de coronamaat-
regelen. We hopen dit weer snel te 
kunnen oppakken samen”, aldus 
Simonetta.
“De ouverture van Rossini was ik 
zojuist thuis aan het oefenen”, vertelt 
Joop enthousiast. Niet makkelijk, 

want het tempo van deze ouverture 
ligt behoorlijk hoog. Ik moet zelf mijn 
vingerzetting daarop afstemmen en 
mijn eigen stempel erop drukken. 
Het is duidelijk zwaardere kost, maar 
wel een leuke uitdaging”, aldus Joop 
Goudsmit.

Samen vrolijke noten strijken op de viool 
dankzij bemiddeling Welzijn Bloemendaal

V.l.n.r.: Simonetta Beenders en Joop Goudsmit repeteren samen viool. Foto: Bart Jonker.

WOZ-waarde 
nu op basis 
van vierkante 
meters
Bloemendaal - Uw gemeente
bepaalt elk jaar de WOZ-waarde 
van uw woning, bedrijfspand of 
stuk grond. Bij het berekenen 
van de WOZ-waarde wordt vanaf 
2022 gekeken naar vierkante 
meters in plaats van kubieke 
meters. Dit zorgt voor duidelijk-
heid en eenheid voor woning-
eigenaren. Wat voor invloed 
heeft dit op uw woning?
Meer informatie leest u ook op:
www.gbkz.nl. 

De gemeente Bloemendaal 
heeft ook een �lmpje met uitleg 
op haar website geplaatst, te 
vinden op: www.bloemendaal.
nl/actueel/
hoe-berekenen-wij-uw-woz-
waarde. 

Vierkante meters nu de sleutel voor uw WOZ-waarde. Foto Bigstock.

Vierkante meters nu de sleutel voor uw WOZ-waarde. Foto Bigstock.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede - De prijswinnaar van de 
kruiswoordpuzzel van vorige week is 
bekend. Er waren wederom vele 
inzenders in de race voor de felbe-
geerde gevulde boodschappentas 
van Albert Heijn. De juiste oplossing 
is: ‘Met je buren moet je wandelen 
niet handelen’.
Uit de loting van juiste oplossingen is 
Thea van der Schuit de gelukkige 
winnares geworden van de goedge-
vulde AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede.
De winnares is op de hoogte gesteld. 
Gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel met nieuwe 
kansen.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 16 januari, online dienst, 
aanvang 10u.
Voorganger: Ds. N. Scholten
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 16 januari om 10u.
Ds. J. de Goei.
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 16 januari: dr. Jan Greven 
(Blaricum). De vieringen kunnen 
alleen online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel. Bij het betreden van het 
gebouw zal men de coronacheck 
of een vaccinatiebewijs moeten 
tonen.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN
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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.

Bloemendaal - De gemeente Bloe-
mendaal doet onderzoek naar het 
dierlijk nachtleven. Op verschillende 
locaties binnen de gemeente zijn 
wildcamera’s geplaatst. Deze came-
ra’s brengen in beeld welke dieren er 
’s nachts actief zijn. 

Heeft u een beveiligingscamera 
rondom u huis hangen en heeft u 
daar nachtdieren op gezien die 
groter zijn dan een muis? Deel dit 
dan met de gemeente Bloemendaal. 
Ook foto’s van aangereden/dode 

nachtdieren kunt u mailen. Stuur uw 
gegevens inclusief foto en/of video 
tot maart via de volgende link: 
https://eloket.bloemendaal.nl/
mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs
=830811&mNch=jdbtxkf9f5. 

De beelden worden alleen gebruikt 
voor dit onderzoek.
Op de website:
www.zoogdiervereniging.nl/
zoogdiersoorten?�lterterm=205 
vindt u meer informatie over marter-
achtigen en andere zoogdieren.

Gemeente Bloemendaal zoekt 
camerabeelden nachtdieren 

De boommarter of edelmarter (Martes martes) is een echte nachtbraker.
Foto: Bigstock. 

Bloemendaal - Op zondag 23 januari 
treedt sopraan Johannette Zomer op 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal aan de Bloemendaalseweg 158 
in Overveen. Ze wordt begeleid door 
�uitist Peter Verduyn Lunel en pianist 
Hans Eijsackers. Voor dit concert is 
een prachtig programma samenge-
steld met muziek van o.a. Händel, 
Vivaldi, Bach, Brandts-Buys, Enesco 
en Pijper.

De Nederlandse sopraan Johannette 
Zomer is een zangeres met een inter-
nationale carrière. Ze werkte enige 
jaren als microbiologisch analist 
voordat zij in 1990 haar zangoplei-
ding begon aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam. 
Johannette Zomer zingt al ruim 
twintig jaar op topniveau. Opera, 
oratorium, kamermuziek, lied: in elk 
genre weet ze te excelleren. Het 

repertoire van Johannette reikt van 
de Middeleeuwen tot en met de 20e 
eeuw. Zij werkte met belangrijke 
barokspecialisten zoals Philippe 
Herreweghe, Ton Koopman en Frans 
Brüggen. Maar ook met dirigenten 
als Kent Nagano, Ivan Fischer, Daniel 
Harding, Valery Gergiev, Reinbert de 
Leeuw en Peter Eötvös. Voor haar CD 
met Bach cantates (begeleid door 
het Engelse ensemble Florilegium) 
ontving zij in 2008 een Edison.

Het concert wordt tweemaal uitge-
voerd om 10.30 uur en om 12.30 uur. 
Kaarten zijn uitsluitend online te 
koop via www.muzenforum.nl. Een 
kaart kost voor € 24,-. Jongeren tot 
26 jaar betalen €12,-. Mocht de lock-
down die geldt tot 15 januari worden 
verlengd en kan het concert niet 
doorgaan dan wordt het geld voor 
de gekochte kaarten teruggestort.

Sopraan Johannette Zomer treedt 
op in gemeentehuis Bloemendaal

Johannette Zomer. Fotograaf: Olivier Middendorp.

Bloemendaal - Heeft u tips of kopij over Bloemendaal voor de redactie? Laat 
het ons weten via redactie@bloemendaler.nl. Lees in onze colofon hiernaast 
hoe dit werkt.  

Heeft u kopij of tips voor de redactie?

Zandvoort - Veel mensen weten 
sinds oktober 2021 al de weg te 
vinden naar het Erfrechtloket, waar 
vakspecialisten geheel kosteloos 
klaarstaan om vragen te beant-
woorden over het erfrecht en aanver-
wante onderwerpen.
De initiatiefnemers van Stichting 
Erfrechtloket Nederland zijn mr. Neill 
Buijze (onder meer gespecialiseerd in 
�scaal recht en estate planning), mr. 
Fleur Rietbergen (familierecht juriste) 
en Ellen Joan Padt (erfrechtspecia-
list). Alle vragen op het gebied van 
testamenten, (erf-)belasting bespa-

ren, schenken, nalatenschappen 
enzovoort zijn welkom. Iedereen 
heeft recht op gratis informatie en 
advies. 

Iedere eerste dinsdag van de maand 
is het Erfrechtloket geopend van 
12.00 tot 16.00 uur. Het Zandvoorts 
Museum is gevestigd aan de 
Swaluëstraat 1. Het is op afspraak 
echter ook mogelijk om op een 
andere dag af te spreken.   
Kijk op www.erfrechtloketnl.nl voor 
meer informatie of bel 085 - 0 60 10 
70.

Gratis inloop Erfrechtloket Zandvoorts Museum

Bloemendaal – Bij een woning aan 
de Rijperweg is dinsdagmiddag 4 
januari een overval gemeld. Rond 
15.00 uur is de politie gealarmeerd. 

Meerdere eenheden reden op vanaf 
de Bloemendaalseweg. Ook een poli-
tiehelikopter hing korte tijd boven 
Bloemendaal. Al snel bleek dat er 
geen sprake was van een overval. Het 
was loos alarm.

Melding overval blijkt loos alarm

Foto: NieuwsFoto.nl / Laurens Bosch.
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Heemstede - Nederlanders zijn sinds 
het begin van het coronavirus, in 
maart 2020, 30% minder gaan be-
wegen. Sportscholen zijn maanden 
dicht geweest en teamsporten als 
voetbal en hockey konden in be-
perkte mate of zelfs niet beoefend 
worden.  
Ook nu zitten we weer in een lock-
downperiode. Toch is buitensporten 
in beperkte mate wel mogelijk. Je 
kunt buiten gaan wandelen, �etsen 
of hardlopen

Loop je al hard, maar wil je meer aan 
je techniek doen, dan kun je gaan 
trainen bij Lopers Company by Enno. 
Loop je nog niet hard, maar wil je het 

wel leren? Ook dan kun je daar te-
recht. Op donderdag 20 januari start 
een nieuwe cursus Hardlopen voor 
Beginners. Door een langzame op-
bouw, waarbij hardlopen met stuk-
ken wandelen wordt afgewisseld, 
leer je in 13 weken om 40 minuten 
aaneen te kunnen hardlopen. Er is 
nog plaats voor nieuwe cursisten, 
dus schrijf je snel in. 

Alle informatie hierover staat op 
www.loperscompanyheemstede.nl. 
Bellen kan ook naar 0620 41 00 66 of 
loop binnen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in Heem-
stede. Daar kun je gelijk alle antwoor-
den op je vragen krijgen. 

Start weer met curus hardlopen

Buiten sporten en oefeningen doen.  Fotograaf: Ton Hofstra.

Heemstede/Bloemendaal - De 
winnaar van onze feestdagenfoto-
wedstrijd is bekend. William Dobbe 
van Tuincentrum De Oosteinde had 
er nog een hele kluif aan om uit alle 
inzendingen de winnende foto te 
kiezen.
Uiteindelijk is de Araucaria (apen-
boom) van Quenten de Vries de 
winnende foto geworden. William 
Dobbe: “Ik vind het zo leuk dat deze 
boom 45 jaar geleden bij mijn ouders 
is gekocht, slechts 25 cm hoog. Dat 
die nu 4,5 meter hoog is, vind ik heel 
bijzonder.”
Binnenkort wordt de cadeaubon 
voor kamerplanten van maar liefst 
100 euro aan de winnaar overhan-
digd. Van harte gefeliciteerd!

Winnaar feestdagenfotowedstrijd bekend

De winnende foto van de apenboom van Quenten de Vries.

Haarlem – Na een intensieve zoek-
tocht van de politie en veel vrijwilli-
gers is op vrijdagmiddag 7 januari op 
de Leidsevaart het lichaam van de 
vermiste Sam Hooftman aangetrof-
fen, die door verdrinking is over-
leden. 

Sinds donderdag 6 januari 00.40 uur 
werd de 17-jarige Sam Hooftman uit 
Overveen vermist.
Hij werd voor het laatst gezien toen 
hij na een feestje in Heemstede bij 
vrienden vertrok uit een woning aan 
de Leidsevaartweg, vlakbij station 
Heemstede-Aerdenhout. Hij zou 
rond 00.40 uur op zijn �ets zijn 
vertrokken om terug te �etsen naar 

zijn huis in Overveen, waar hij nooit 
is aangekomen. 
Op de plek op de Leidsevaart waar 
Sam Hooftman is overleden, betui-
gen veel mensen hun steun door 
bloemen neer te leggen.

Bron: Politie.nl

Lichaam vermiste Sam Hooftman na 
zoektocht aangetroffen in Leidsevaart

Heemstede – Op woensdag 12 
januari is er weer de Knutselclub 
(5-10 jaar), van 13.30 tot 15.00 uur bij 
WIJ Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11 in Heemstede. 
Iedere woensdag kunnen kinderen 
superleuke en originele kunstwerken 
maken van klei, papier, hout en stof, 
die vaak te maken hebben met de 
jaargetijden of de feestdagen. 

Kosten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost € 22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samen doen.

Vanwege de corona moet je je nu wel 
van tevoren aanmelden. Dat kan 
door een appje te sturen naar 
06-14234580 van begeleider Gaby 
Godijk. 

De Knutselclub is er weer

Heemstede – Op woensdag 12, 19 
en 26 januari is er weer een inloop-
moment van WIJ Heemstede op 
Plein1 op Julianaplein 1 in Heem-
stede. 

Heeft u een leuk idee voor uw buurt? 
Hulp nodig bij het invullen van een 
moeilijk formulier? Wilt u een maatje 
voor een praatje? 

Oók voor al uw andere vragen. Elke 
woensdag van 9.00 - 11.00 uur zitten 
de medewerkers van WIJ Heemstede 
op Plein1 klaar voor alle inwoners 
van Heemstede die met een vraag, 
op welk gebied dan ook, bij hen 
terecht kunnen.

Loopt u eens binnen en stel uw 
vraag.

Inloopmoment WIJ Heemstede op Plein1

LEZERSPOST

Schokken op de energiemarkten zijn geen nieuw feno-
meen. De overgang naar wind- en zonne-energie is dat 
wél. Er wordt minder geïnvesteerd in vervuilende 
fossiele brandsto�en. Maar de vraag is nog niet weg. 
De gasprijs is vorig jaar spectaculair gestegen. De vraag 
is nu of de prijs van ruwe olie ook die kant op gaat. 
Meer reizen betekent meer vraag naar ruwe olie. 
Overheden hebben een verkeerde boodschap afge-
geven over de energietransitie. Het idee dat je door het 
sluiten van nucleaire reactoren meer duurzame energie 
krijgt is onzin. Op korte termijn moeten steenkool en 
gas het gat opvullen. 
Zorgen over een fysiek tekort aan gas zijn er niet ten 
onrechte. De ondergrondse gasbergingen in Nederland 
zijn in deze tijd van het jaar nog nooit zo leeg geweest. 
Tegelijkertijd is de binnenlandse gasproductie door het 
dichtdraaien van de gaskraan in Groningen sterk 

geslonken en leiden spanningen tussen Rusland en 
Oekraïne tot grote nervositeit op de gasmarkt. 
Het is triest dat de regering is teruggekomen op het 
besluit om het Groningse gas weer te gaan winnen. 
Helemaal voor de Groningers. Maar in mijn ogen kan 
de regering niets anders. Er dient zekerheid worden 
geboden voor energievoorziening en een royale 
compensatie voor de getro�enen in Groningen. 
Jammer dat er nog geen nucleaire ondersteuning is 
van aan aantal kleine modulaire kernreactoren die deze 
problemen zouden hebben opgelost. Deze centrales 
worden in fabrieken samengesteld en kunnen binnen 2 
á 3 jaar draaien.  Kosten?  2,3 miljard euro. Ieder kern-
centrale voorziet ruim 300.000 huishoudens (500.000 
personen) van schone stroom. Heel Kennemerland is in 
een keer uit de stroomproblemen. Ruimte? Op 2 voet-
balvelden kan een dergelijke centrale worden geïnstal-
leerd. Waar wachten we op? 

Ben van der Bruggen, Heemstede

Van het gas af?  Wacht nog even!

Heemstede - Dankzij een meerjarige 
samenwerking tussen de gemeente 
Heemstede en EHBO Heemstede 
kunnen de bewoners en zij die 
werken in de gemeente Heemstede 
al sinds 2016 jaarlijks gratis deel-
nemen aan de burgerhulpverlening 
reanimatie trainingen, waarna men 
binnen de gemeente actief zal zijn 
als burgerhulpverlener.
Een burgerhulpverlener is getraind in 
het uitvoeren van een reanimatie. Bij 
een reanimatie alarmering worden 
burgerhulpverleners opgeroepen 

om, in afwachting op de ambulance, 
binnen 6 minuten na alarmering, te 
starten met de noodzakelijke 
reanimatie.

Ook in 2022 kan dankzij de samen-
werking met de Gemeente en EHBO 
Heemstede voor alle mensen die 
wonen en/of werken in Heemstede 
weer de gratis reanimatie (herha-
lings) training verzorgd worden.
Is je reanimatiecerti�caat verlopen of 
verloopt het binnenkort? Meld je dan 
snel aan voor één van de geplande 

gratis reanimatie herhalingstraining. 
Nog geen reanimatie diploma? Meld 
je snel aan voor één van de basisop-
leidingen en wordt ook burgerhulp-
verlener. Meld je snel aan want de 
plaatsen zijn, mede door de nog 
altijd geldende corona regels, 
beperkt via: www.ehboheemstede.
nl/burgerhulpverlening/#inschrijven

Mocht je vragen hebben of extra 
informatie wensen neem dan gerust 
contact op via info@ehboheemstede.
nl of rechtstreeks via 06-22035444.

Gratis reanimatietrainingen in Heemstede

Burgemeester Astrid Nienhuis op bezoek bij EHBO Heemstede. Foto: aangeleverd door EHBO Heemstede.
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LEZERSFOTO

Heemstede - Marianne Wever 
maakte deze foto. “Misschien ook 
als tip voor anderen? Heb je een 
tuin, dan hoef je je afgetuigde kerstboom-
zonder-kluit niet weg te doen”, 
vertelt ze erbij.  “Je kunt er bijvoor-
beeld een vogelvoederkerstboom 
van maken. Laat het in de stan-
daard staan en zet het in je tuin; 
hang er (in het bovenste deel) in 
plaats van kerstslingers, pindaslin-
gers in en in plaats van kerstballen, 
vogelvetbollen. 
Je kunt anders ook de takken 
losknippen, die kunnen dienstdoen 
als extra afdekking bij vorstgevoe-
lige planten/struiken. De naalden 
verteren vanzelf. De stam kun je 
ook (her)gebruiken, bijvoorbeeld 
als steunhout”, aldus Marianne 
Wever.

Tweede leven voor kerstboom

Heemstede – Een vrouw heeft 
maandagochtend 10 januari de 
brandweer gebeld nadat er rook in 
haar woning kwam in Heemstede. 
Rond kwart voor zeven spoedde de 
brandweer zich naar de Valken-
burgerlaan. De brandweer ging op 

onderzoek uit. In het ondergelegen 
restaurant bleek een mistgenerator, 
gekoppeld aan een inbraakalarm, te 
zijn afgegaan waardoor de rook in de 
woning was gekomen. Na een 
controle van de brandweer kon de 
woning weer worden vrijgegeven.

Brandweer in actie vanwege mistgenerator

Foto: Michel van Bergen.

LEZERSPOST

Met verbazing kijk ik iedere dag 
naar de reclame van stichting 
dierenlot op de tv, met name naar 
dat hertje wat de �es krijgt.
Op 3 januari werd om omstreeks 
20.15 uur een reebokje aangereden 
op de Glipperdreef. Het beestje 
vluchtte onze tuin in.
De politie kwam langs en we 
kregen te horen dat de Dierenam-
bulance niet kwam. Er werd 
iemand van faunabeheer opge-
roepen. Ruim een uur later kwam 
de persoon in kwestie en zei dat het beestje afgemaakt moest worden.
Mijn maag draaide zich om hoe alles verliep, er werd niet gekeken of het 
beestje nog kon staan. Hij besloot het arme diertje met een mes te 
doden, dit duurde een aantal minuten en hij was vreselijk aan spartelen 
en tegenstribbelen en schreeuwen. Mijn tuin zat onder het bloed en 
hebben s’avonds nog staan schrobben. Waarom geven ze dat beest niet 
gewoon een spuitje? Omdat hij nog op iemands bord moet belanden?
Is er geen humanere manier dan in zijn hart te steken met een mes? 
Dat beestje heeft gestreden voor zijn leven , ik zit er nog steeds mee 
vandaar dat ik dit verhaal wil delen

T. Helminck, Heemstede

Dierenlot?

Heemstede/Bloemendaal/
Haarlem – De winnaars van de strip-
tekenwedstrijd zijn beloond met hun 
prijs. Tijdens de Kinderboekenweek 
in oktober heeft de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland 154 inzendingen 
ontvangen van de striptekenwed-
strijd.
Stripmaker Alex van Koten koos vier 
winnaars uit, die thuis hun prijs in 
ontvangst mochten nemen. De 
winnende tekeningen, maar ook alle 
andere strips zijn vanaf nu te zien in 
een virtueel museum.

Uitreiking in kleine kring
Veel jonge stripmakers gingen aan 
de slag met het thema van de 
Kinderboekenweek: ‘Worden wat je 
wil’. Allemaal borduurden ze verder 
op het eerste plaatje van Alex van 
Koten en maakten ze het stripverhaal 
af. Ondanks de coronamaatregelen 
konden de winnaars in het zonnetje 
gezet worden: zij werden allemaal 
thuis bezocht.

De strip van Tamara (9) won de 
hoofdprijs en is afgedrukt in de 
kinderkrant Jong 023. Daarnaast won 
zij een mooi boekenpakket en certi�-
caat. De nummers twee Reza (8), Kyra 
(6) en Fenna (11) werden ook thuis 
verrast met een certi�caat en 
boekenpakket speciaal voor hen 
samengesteld.

Virtueel museum
De overige stripverhalen worden niet 
zomaar weggelegd. Het is duidelijk 
dat iedereen zijn best heeft gedaan 
en de creativiteit spat van de wedstrijd-
formulieren af. Daarom hebben we 
een virtueel museum ingericht waar-

in alle stripverhalen te bewonderen 
zijn. Heb je zelf meegedaan aan de 
striptekenwedstrijd? Ga dan snel op 
zoek naar jouw verhaal op: www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl/
over-ons/nieuwsoverzicht/online-
stripmuseum.ht.

Striptekenwedstrijd Bibliotheek
Zuid-Kennemerland wordt in stijl afgesloten

De jonge winnende stripmakers. 

De expositie van ingezonden striptekeneningen. Foto’s: aangeleverd door Bibliotheek Zuid-Kennemerland.

Haarlem - Afgelopen week begon 
Marc de Beyer als nieuwe algemeen 
directeur van Teylers Museum. 
Marjan Scharloo, die per 1 januari 
aftrad, overhandigde hem symbo-
lisch de sleutel van de voordeur. Stan 
Kaatee, voorzitter van de Raad van 
Toezicht: ‘Directeurswisselingen bij 
Teylers Museum komen niet vaak 
voor, de laatste was in 2001. De over-
dracht van Marjan Scharloo aan Marc 
de Beyer is dus best een bijzonder 
moment. Ik ben blij met zijn komst 
en de Raad van Toezicht heeft er alle 
vertrouwen in dat het museum klaar 
is voor de toekomst!’

Teylers Museum hoopt weer zo snel 
mogelijk open te gaan. Op veler 
verzoek is de tentoonstelling Vogel-
pracht, met de mooiste vogelafbeel-
dingen uit de collectie van Teylers 
Museum, verlengd tot en met 29 mei 
2022. Zodra bekend is wanneer de 
musea open kunnen, wordt het weer 
mogelijk om tickets (om) te boeken.

Marc de Beyer nieuwe directeur Teylers Museum

Marjan Scharloo overhandigt de sleutel van Teylers Museum aan Marc de Beyer. 
Foto: Wiebrig Krakau.
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Door Bart Jonker 

Heemstede – De Heemsteedse �jn-
schilder Gabe de Vries exposeert met 
twintig van zijn vervaardigde schilde-
rijen op Plein1 op het Julianaplein 1 
in Heemstede. Deze expositie loopt 
van 11 januari tot en met 28 februari. 
Wie wil weten hoe oud-Heemstede 
en omgeving er vroeger uitzagen, 
dient zeker te gaan kijken naar deze 
fraaie en unieke werken, die een zeer 
gedetailleerde indruk hiervan weer-
geven. Als geen ander weet Gabe de 
Vries de nostalgische historie van 
Heemstede en omgeving met �jne 
penseelstreken van olieverf tot leven 
te brengen met de beelden van hoe 
het ooit was. Pittoreske tafereeltjes 
van alle seizoenen, buitenplaatsen 
en gebouwen die er wel of niet meer 
zijn, heeft hij eervol vereeuwigd in 
zijn werken. Een genot om naar te 
kijken. De passie voor schilderen is 

reeds in de jeugd van Gabe de Vries 
ontstaan. Zijn eerste schilderij 
maakte hij rond zijn 15de jaar, toen 
hij het ‘Straatje van Vermeer’ naschil-
derde. Dit eerste werk hangt nog 
steeds bij hem thuis in de gang. “Ik 
gebruikte hiervoor de tubetjes verf 
van mijn vader, die in de oorlog schil-
derde”, vertelt Gabe trots.
“Ik had vroeger op school al goede 
cijfers voor tekenen. Het �jnschil-
deren is altijd al voor mij een 
ontspanning geweest. Ik schilder 
mijn taferelen door zwart/wit 
ansichtkaarten, oude prenten of 
beelden uit historische tijdschriften 
te gebruiken.” Gabe de Vries heeft 
deze prenten allemaal keurig gedo-
cumenteerd in mappen, met de 
datum. 

Zo schilderde Gabe onder meer tafe-
relen van de boerderij van Van Schie 
en de Prinsenlaan, de Oude Kerk, de 

Zandvaartkade van vroeger en de 
Bosch en Hoven met het Bulleho�e 
naast de zwemvijver. Ook schilderde 
hij een werk met de dageraad van 
Bennebroek en de grenspaal met 
Heemstede.

“Omdat ik vanuit zwart/wit prenten 
schilder, pas ik zelf de kleuren toe, 
zoals het geweest zou moeten zijn. 
Heemstede en omgeving zijn mijn 
leefgebied: ik vind alles mooi om te 
schilderen en te verbeelden wat er 
was. Tijdens het schilderen bijt ik me 
vast in die oude tijd: de historie komt 
dan helemaal tot leven. Door deze 
historie zo tre�end weer te geven 
blijft een mooi stukje historie van 
onze omgeving bewaard. Juist 
omdat in de loop der tijd veel zaken 
zijn verdwenen en niet meer 
bestaan”, aldus Gabe de Vries. 

De toegang tot deze expositie is vrij.

Fijnschilder Gabe de Vries exposeert 
met nostalgische schilderijen op Plein1

Fijnschilder Gabe de Vries aan het werk. Foto: Bart Jonker.

Regio - In de week van 30 december 
2021 t/m 5 januari 2022 (week 1) 
waren er in Kennemerland 4.681 
nieuwe besmettingen (848 per 
100.000 inwoners). Dit zijn er 1.521 
meer dan vorige week (+32,5%). Na 
een daling van een aantal weken op 
rij, is er deze week een �inke stijging 
in het aantal besmettingen. 

In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen in week 1 
hoger t.o.v. de week ervoor. Daarbij 
lieten de 10-19 en 20-29-jarigen de 
grootste stijging zien. De 0-9-jarigen 
lieten als enige groep juist een daling 
zien in het aantal besmettingen t.o.v. 
de week ervoor. Het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners lag in 
week 1 veruit het hoogst onder de 
20-29-jarigen (1.622 per 100.000 
inwoners).

In alle gemeenten lag het aantal 
besmettingen in week i hoger t.o.v. 
de week ervoor. Het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners lag in 
week 1 het hoogst in Heemstede 
(1.005 per 100.000 inwoners), al zijn 
de verschillen tussen de meeste 
gemeenten niet heel groot.

In diezelfde week 1 zijn er 21.493 
testen afgenomen door GGD Kenne-
merland. Dit zijn er 6.480 meer dan 
vorige week (15.013). Het aantal 
afgenomen testen laat voor het eerst 
sinds halverwege november weer 
een stijging zien.

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. Het geniet wel de voorkeur 
om een afspraak te maken.

Veel plek voor afspraak 
boosterprik
In week 1 zijn er 42.300 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 342 eerste prikken (1%), 479 
tweede prikken (1%), 25 derde 
prikken (0%) en 41.454 booster-
prikken (98%). In week 1 zijn er bijna 
dubbel zoveel boosterprikken gezet 
ten opzichte van de week ervoor.

De afgelopen weken heeft GGD 
Kennemerland de vaccinatie capaci-
teit �ink opgeschaald. Onder meer 
door in Haarlem een nieuwe grote 
locatie te openen en door het aantal 
lijnen op P4 Lang Parkeren bij Schip-
hol meer dan te verdubbelen. Als 
gevolg hiervan is er in de regio 
Kennemerland voldoende ruimte 
voor iedereen om snel de boosterprik 
te halen. Afgelopen week zijn meer 
dan 40.000 prikken gezet.

Met name op de grootste locatie (P4 
Lang Parkeren bij Schiphol) staan 
voor komende week nog ruim vol-
doende slots open. GGD Kennemer-
land roept mobiele mensen 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 loca-
ties is ook nog beperkt plek beschik-
baar.

Een nieuwe afspraak kan gemaakt 
worden via coronavaccinatie-
afspraak.nl of 0800 7070. Alle 
mensen van 18+ kunnen online een 
afspraak inplannen bij de GGD’en 
voor een corona boostervaccinatie.

Wie van 17 tot en met 30 januari een 
afspraak voor een vaccinatie heeft in 
Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren, 
Schiphol) kan deze nu vervroegen 
naar komende week (10 tot en met 
16 januari). Wegens de succesvolle 
opschaling is er extra ruimte ont-
staan. Neem hiervoor contact op met 
0800-7070. Let op: vrije inloop is niet 
mogelijk.

Vaccinatiegraad in Bloemendaal 
en Heemstede het hoogst
Van de 12-17 -arigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 69% 
volledig gevaccineerd. Dit percen-
tage ligt iets hoger dan de landelijke 
vaccinatiegraad voor 12-17-jarigen. 
Van de 18-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 83% 
volledig gevaccineerd.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
12-plussers woonachtig in regio 

Kennemerland, is minstens 82% vol-
ledig gevaccineerd. De percentages 
voor 18-plus en 12-plus zijn in lijn 
met de landelijk vaccinatiegraad voor 
de betre�ende leeftijdsgroepen.

Wanneer wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeenten Bloemendaal, Heem-
stede en Uitgeest en ligt deze boven 
het landelijk gemiddelde voor 12-
plussers. In Beverwijk blijft de vacci-
natiegraad achter en ligt deze onder 
het gemiddelde voor 12-plussers.

Coronavaccinatie bij kinderen van 
5 tot en met 11 jaar
Ook voor kinderen van 5 tot en met 
11 jaar zonder verhoogd medisch 
risico komen coronavaccinaties 
beschikbaar. Vanaf 18 januari krijgen 
kinderen een uitnodigingsbrief met 
belangrijke informatie over de vacci-
natie tegen corona. Ouders kunnen 
dan de GGD bellen om een afspraak 
te maken voor hun kind. De kinderen 
krijgen 2 prikken met een kinder-
dosis van het BioNTech/P�zer-vaccin.

Door de maatregelen tegen de 
wereldwijde uitbraak van het corona-
virus kunnen kinderen soms niet 
naar school, sport of met vriendjes 
spelen en kunnen er spanningen 
thuis ontstaan. De coronavaccinatie 
voor kinderen helpt de verspreiding 
van het virus te beperken. En kan 
eraan bijdragen dat strenge maatre-
gelen die nadelig zijn voor kinderen 
niet genomen hoeven worden. De 
Gezondheidsraad noemt dit indirecte 
gezondheidswinst, een bijkomend 
voordeel.

Bij kinderen onder de 12 jaar beslis-
sen de ouders of zij hun kinderen wel 
of niet laten vaccineren. Het kabinet 
vindt het erg belangrijk dat ouders 
voor hun kinderen een goede afwe-
ging kunnen maken. Daarom volgen 
de komende tijd zoveel mogelijk 
handvatten en informatie. (bron: 
Rijksoverheid)

Bron: GGD Kennemerland.

Wekelijkse corona-update GGD:
aantal besmettingen stijgt met 30%

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het 
nieuwe jaar begon zowel met goed 
als met slecht nieuws. Het slechte 
nieuws is dat het aantal besmet-
tingen in beide dorpen spectaculair 
steeg. In Heemstede werden 330 
personen positief getest op Covid-19 
en in Bloemendaal zelfs 330, meer 
dan verdrievoudigd t.o.v. een week 
eerder. Het positieve is dat er nie-
mand deze week, zover bekend, is 
opgenomen in het ziekenhuis of is 
gestorven. Omdat de registraties van 
ziekenhuisopnames niet up-to-date 
zijn, kwam er over de afgelopen 
week nog een nagekomen bericht 
dat er in week 52 alsnog twee inwo-
ners van Heemstede staan geregis-
treerd als opgenomen in het zieken-
huis.  

Landelijk niet anders 
Ook landelijk is het beeld niet anders. 
De dagelijkse positief geteste inwo-
ners van Nederland breekt record op 
record. Deze week werden er op een 
haar na 200.000 inwoners positief 
bevonden. Het goede nieuws is dat 
mensen van het nu ronddwalende 
omicronvirus minder ziek worden. 
Omdat nog niet alles bekend is over 
deze laatste variant, is het OMT en 
daarmee de rijksoverheid voorzichtig 
met het doen van voorspellingen. 
Iedereen ervaart de huidige maatre-

gelen als een grote hindernis om het 
normale leven te kunnen oppakken. 
Vooral de middenstand heeft het 
zwaar. Voor veel ouders en kinderen 
is het een opluchting dat per maan-
dag 10 januari de scholen weer open 
zijn. 

De druk op de ziekenhuizen neemt 
gelukkig af. Er liggen momenteel 
1.073 mensen in een ziekenhuisbed 
en 397 inwoners liggen op een 
IC-afdeling. Dit alles geeft de artsen 
en verpleging een beetje lucht. 
Uitgestelde operaties kunnen weer 
mondjesmaat doorgang vinden. 
Stelde RIVM-voorman Jaap van
Dissel aan het begin van de coro-
nauitbraak dat het dragen van een 
mondkapje onzin is, nu bijna twee 
jaar later adviseert het RIVM om op 
meer plaatsen mondkapjes te gaan 
dragen. Zelf buiten tijdens drukte op 
markten en zo. 

Vrijdag 14 januari volgen er nieuwe 
berichten over hoe het nu verder 
gaat met de lockdown. De nieuwe 
mondkapjes regels komen dan zeker 
aan bod.

Met het vertrek van minister Hugo de 
Jonge zal de nieuwe minis-ter Ernst 
Kuipers de mededelingen samen met 
premier Rutte doen. Of Kuipers een 
ander geluid zal laten horen dan zijn 
voorganger valt niet te verwachten.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 1

Foto: Bigstock.
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Regio - Buiten spelen in de winter 
moet vanzelfsprekend worden. 
Terwijl kinderen in de zomer-
maanden gemiddeld 17 uur per 
week buiten spelen, is dit in de 
koude maanden slechts 8 uur per 
week. Daarentegen brengen 
kinderen veel meer tijd achter een 
schermpje door. IVN Natuureducatie 
en kinderopvangorganisatie Human-
kind willen met de campagne ‘Hartje 
Winter’ dit tij keren. In de provincie 
Noord-Holland doen 385 kinderop-
vanglocaties sinds maandag 10 
januari mee met de eerste landelijke 
editie.

Buiten spelen in het groen is goed 
voor de motoriek, concentratie en 
gezondheid, zo bewijst wetenschap-
pelijk onderzoek. Desondanks is 
buiten spelen sterk op zijn retour. 
Vijftien procent van de kinderen 
speelt überhaupt nooit buiten 
(onderzoek Kantar Public in opdracht 
van Jantje Beton) en in de winter-
maanden wordt ruim vijftig procent 
minder buiten gespeeld dan in de 

zomer (onderzoek Mulier Instituut). 
Bijna de helft van de kinderen is in de 
wintermaanden amper 5 uur per 
week buiten te vinden

Succesvolle proef
IVN Natuureducatie en kinderop-
vangorganisatie Humankind hebben 
om die reden de handen ineenge-
slagen en het buitenspeelpro-
gramma ‘Hartje Winter’ ontwikkeld. 
Dit programma, boordevol winterse 
activiteiten en spelletjes buiten, 
heeft de afgelopen drie winters als 
pilot gedraaid op locaties van 
Humankind. Vanwege het grote 
succes wordt het nu gratis aange-
boden aan alle kinderdagverblijven 
en bso’s in Nederland en daarbuiten, 
zodat alle kinderen in de opvang 
hiervan kunnen pro�teren. In heel 
Nederland doen ruim 3700 kinderop-
vanglocaties mee.

‘In de winter is naar buiten gaan een 
extra uitdaging. Het is koud en nat, 
wat de drempel verhoogt. Maar het 
is natuurlijk wel heel gezond,’ licht 

Marijke Koekkoek, manager Pedago-
giek en Kwaliteit van HumanKind het 
programma toe. ‘Daarom is er echt 
gekozen voor activiteiten waar 
iedereen blij van wordt, zoals spelen 
met de wind, schilderen in de 
sneeuw, winters koken en verhalen 

vertellen rond een kampvuur. De 
boodschap is: naar buiten gaan is 
leuk.’

Het buitenspeelprogramma ‘Hartje 
Winter’ loopt van 10 tot en met 28 
januari 2022.

Landelijke campagne voor buitenspelen in de winter

Plezier maken in de winter. Foto: Bigstock.

KORT
Michiel Reeskamp 
publiceert ‘Op zoek naar 
waarheid in twintigtwintig’

Haarlem - In de verhalende 
essaybundel ‘Op zoek naar waar-
heid in twintigtwintig’ wordt de 
lezer op een originele manier 
meegenomen op een zoektocht 
naar antwoorden op diverse 
vraagstukken, waarbij onder-
werpen als vrijheid, tolerantie en 
waarheidsvinding worden 
uitgediept. 
Het is ergens in januari 2020 
wanneer de Haarlemse horeca-
ondernemer Pepijn in het park 
wandelt. Een wandeling die het 
begin zal zijn van een onver-
wachte en inspirerende reis. Zijn 
interesse voor �loso�e en zijn 
honger naar kennis worden 
bevredigd door de ontmoeting 
met de oude �losoof Alexander. 
Door de coronacrisis staat 
Pepijns leven op zijn kop. Tegelij-
kertijd groeit zijn verlangen om 
te schrijven over alle gebeurte-
nissen die hem aan het denken 
hebben gezet in deze turbulente 
tijd. We volgen Pepijn op zijn 
weg door 2020, waarbij actuele 
thema’s worden uitgediept 
vanuit een �loso�sche 
invalshoek. 

Over de auteur
Michiel Reeskamp (1977) is 
werkzaam als piloot in de 
burgerluchtvaart en besloot de 
coronacrisis te benutten voor 
het schrijven van zijn eerste 
boek: ‘Op zoek naar waarheid in 
twintigtwintig’.
ISBN: 9789464501803, meer 
informatie: www.boekscout.nl.

Aanhoudingen na beroving 
op treinstation

Haarlem/Santpoort-Zuid - Drie 
jongens beroofden woensdag-
middag 5 januari een 21-jarige 
man uit Heemskerk onder 
bedreiging van geweld op 
station Haarlem. Rond 16.40 uur 
werd het slachto�er beroofd van 
eigendommen door drie 
jongens op een perron op 
station Haarlem. De drie jongens 
dreigden geweld te gebruiken 
als de 21-jarige Heemskerker zijn 
eigendommen niet zou afgeven. 
Na de beroving stapten de drie 
jongens in een trein.  

Ter hoogte van station Sant-
poort-Zuid werd de bewuste 
trein rond 17.30 uur tot stilstand 
gebracht met gesloten deuren. 
De politie heeft de trein door-
zocht en heeft, aan de hand van 
signalementen van de 
verdachten, een 14-, een 16- en 
een 17-jarige jongen uit Velsen 
aangehouden. 

Bron: Politie.nl 

Regio - Het �etsen als duurzame 
vorm van mobiliteit en recreatie staat 
volop in de belangstelling. Niet al-
leen in Nederland, maar in heel Euro-
pa. Op 19 en 20 januari passeren tij-
dens de online International Bicycle 
Tourism Conference (IBTC) de laatste 
ontwikkelingen op dit gebied de 
revue.
De lockdowns als gevolg van corona 
hebben het �etsen in Europa een 
boost gegeven. Tal van steden 
legden in versneld tempo �etspaden 
aan. Herbert Tiemens, beleidsadvi-
seur van de gemeente Utrecht, 
�etste afgelopen zomer naar de 
wereld�etsconferentie Velo-city in 
Lissabon. Onderweg sprak hij met 
lokale beleidsmakers en �etslobby-
isten en maakte hij de balans op na 
een jaar corona. Zetten de overheden 
de �ets en de �etser inderdaad op 1? 
Op de IBTC hoor je zijn conclusie.

Fietsland Luxemburg
De Luxemburgse ministers Lex Delles 
en François Bausch richten tijdens de 

IBTC de schijnwerpers op het Groot-
hertogdom, dat langzamerhand 
uitgroeit tot een �etsparadijsje met 
tal van goed aangelegde �etspaden 
en bovendien gratis ov. Hoe hebben 
de Luxemburgers dat voor elkaar 
gekregen en wat is er nodig om zo’n 
�etsparadijs te kunnen scheppen?
Deens routenetwerk
Ook vanuit Denemarken horen we 
positieve geluiden op �etsgebied. De 
uitrol van een landelijk netwerk van 
�etsers, wandelaars en ander ‘traag 
verkeer’ staat daar in de planning. 
Inmiddels loopt er een proefproject 
in vier landelijke gebieden. Marco 
Berends van Danish Cycling Tourism 
geeft een keynote over de uitda-
gingen rond het project en de opge-
dane inzichten over de toegepaste 
methodiek.

De strategie van Aragón
Het �etstoerisme als wapen tegen 
ontvolking. Het lijkt misschien verge-
zocht, maar in de Spaanse regio 
Aragón is dit een onderdeel van het 

�etsbeleid. De regionale minister 
José Luis Soro Domingo vertelt over 
‘De Strategie’, een werkdocument 
met 25 strategieën om het �etsen te 
stimuleren.

Utrecht Fietsstad
Ook is er aandacht voor de ontwik-
kelingen in Nederland en België. 
Champ Bouwman staat op het 
virtuele podium met zijn relaas over 

de transformatie van Utrecht naar 
een echte �etsstad en Johan Vanswij-
genhoven licht het icoon-�etsroute-
project in Vlaanderen toe. Ook is er 
nieuws uit Finland, waar eind vorig 
jaar een bikepackingroute is gereali-
seerd en een tweede bikepacking-
route in de planning staat.

Kijk voor het programma op:
Ibtconference.com.

IBTC: Ruim baan voor de fietser

Fietsen in Luxemburg. Foto aangeleverd door IBTC.

Haarlem – Voor de zoveelste keer is 
het Tributeconcert RIPLive in het 
Haarlemse Patronaat verplaatst naar 
een nieuwe datum. Er kunnen geen 
garanties worden gegeven bij het 
doorgaan op 3 maart vanwege de 
huidige coronamaatregelen. Inmid-
dels is de organisatie twee jaar verder 
en wordt er nagedacht over een 
eerbetoon aan overleden (pop)
artiesten van de afgelopen drie jaar. 
Omdat er in 2020 én 2021 geen 
eerbetoon is geweest vanwege de 
lockdowns en andere maatregelen, is 
de productie in 2022 nokvol met 
helden die voorbij gaan komen. “We 
bekijken nog even hoe we dat gaan 
doen, want we kunnen uiteraard niet 
iedereen de revue laten passeren,” 
legt bedenker Hans Goes uit. Samen 
met organisator Alain Timmers is hij 
achter de schermen bezig om de 
komende productie neer te zetten. 

Timmers: “Er zijn verschrikkelijk veel 
grote artiesten heengegaan de afge-
lopen drie jaar. Normaal gesproken 
herdenken we artiesten uit één jaar. 
Dat zou dan in de komende editie 
gaan over onder meer Charlie Watts 
(Rolling Stones), Rafaella Carra en 
bijvoorbeeld Jim Steinman. Maar we 
kunnen niet zomaar voorbijgaan aan 
eerdere overleden grootheden. Denk 
aan Mark Hollis (Talk Talk), Keith Flint 
(The Prodigy), maar ook aan Kenny 
Roger, Marie Frederikson (Roxette), 
Liesbeth List en Spencer Davis. 
Daarom bekijken we hoe we in het 
nieuwe programma stil kunnen staan 
bij voorgaande jaren.” 
De corona en de bijbehorende maat-
regelen hebben er bij de organisatie 
aardig ingehakt. Voor de vierde keer 
wordt de show nu naar een andere 
datum verplaatst. “We hopen natuur-
lijk dat de vertrouwde gezichten en 

stemmen van vorige edities weer 
meedoen,” zegt Goes. Tributeconcert 
RipLive heeft de afgelopen jaren een 
vaste line-up opgebouwd aan 
artiesten die meedoen. Yorick van 
Norden, Beatrice van der Poel, 
Monique Klemann (Lois Lane) en 
Freek de Jonge. “Helaas is een van 

onze vaste gasten van het eerste uur 
in 2020 overleden. Bob Fosko was 
vanaf het allereerste begin bij RipLive 
betrokken. Uiteraard staan we in de 
nieuwe editie stil bij zijn verscheiden.” 

Meer informatie via:
www.patronaat.nl.

Tributeconcert RipLive wordt 
wederom verplaatst

Monique Klemann. Fotogra�e Hans van Leuven.
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Door Mirjam Goossens

Heemstede – Met de feestdagen voor de deur schreven de ondernemers 
van het winkelcentrum Raadhuisstraat & Binnenweg een fotowedstrijd uit 
met de opdracht: Maak een foto van een feestelijke etalage of van een mooi 
artikel dat je hebt gekocht op de Binnenweg of Raadhuisstraat en zet je 
fraaiste kiek op Facebook. Ondanks het feit dat de meeste winkels vrijwel 
direct de deuren moesten sluiten werd er massaal gereageerd. De vakkun-
dige jury koos de 5 beste foto’s, waarbij gelet werd op originaliteit, kwaliteit 
en het decembergevoel. De winnaars ontvingen op maandag 10 januari 
hun prijs, een cadeaubon van 150 euro te besteden bij hun favoriete winkel 
of horecazaak. Pien Keizer – de Vries en Marit Spruijt wonnen een bon van 
Beluga, Shirley Ouwerkerk mag shoppen bij Moskito, Eline Sweers is blij met 
een cadeau-bon van Intertoys en Dorien Kohl gaat binnenkort uit eten bij 
Brasserie De Canette. Bedrijfsleidster Esther Dorgelo van modewinkel 
Moskito en Bas de Jong, BIZ-centrummanager van het Heemsteedse 
winkelcentrum, overhandigden de cheques aan de winnaars.

Winnaars fotowedstrijd van winkelcentrum Heemstede bekend

Op de foto: de prijswinnaars Pien Keizer-de Vries, Shirley Ouwerkerk en Eline Sweers met Centrummanager Bas de Jong en Esther 
Dorgelo van Moskito. Foto: Mirjam Goossens.

Foto: Pien Keizer-de Vries.

Foto: Dorien Kohl.

Foto: Shirley Ouwerkerk.

Foto: Marit Spruijt.

Foto: Eline Sweers.
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WOENSDAG 12 JANUARI
Knutselclub (5-10 jr). De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V. 13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of een kaart voor 5x €22,50. 
Aanmelden verplicht via app naar 
06-14234580 van Gaby Godijk.

WOENSDAG 12, 19 EN 26 JANUARI
Inloopmoment WIJ Heemstede. 
Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede. V.9-11u.

DINSDAG 18 JANUARI
Trefpuntlezing over het Normaal 
Amsterdams Peil. De Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. V.13.30-1530u. 
Entree €5,- Aanmelden is verplicht 
via: www.wijheemstede.nl,

info@wijheemstede.nl, of tel.nr. 
023 - 5483828.

WOENSDAG 19 EN 26 JANUARI 
Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink. Losse 
avonden. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 19.30u. Kosten per 
avond: € 22,50. Meer info:
06 - 50815697. Aanmelden is 
verplicht via: www.wijheemstede.
nl, info@wijheemstede.nl, of tel.nr. 
023 - 5483828. 

TOT EN MET 28 FEBRUARI 
Expositie �jnschilder Gabe de Vries. 
Historische taferelen van 
Heemstede en omgeving. Locatie 
Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede. Gratis toegang.

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Bij het betreden van de kerk is aan de 
linkerkant in de zijbeuk tussen de twee biechtstoelen 
het beeld van de St. Bavo patroonheilige van de kerk en 
parochie.
De biechtstoelen zijn nog in de oude staat en dateren 
uit 1881. Een geschenk van meju�rouw Lucia Kervel bij 
haar intrede in de congregatie van de ‘Petites Soeurs 
des Pauvres’ (De kleine zusters van de armen) vervaar-
digd op het atelier van de gebroeders Magry en Snic-
kers te Rotterdam.
De kerk bezit vier biechtstoelen waarvan de derde en 
vierde schenker onbekend zijn gebleven.

Bron: Archief St. Bavo

Patroonhelige St.Bavo

Vogelenzang – Het einde van de 
lockdown is nu nog niet met zeker-
heid bekend, maar zaterdag 15 janu-
ari, één dag na het nu geplande 
einde, hoopt het repaircafé in Voge-
lenzang de deuren weer openen.
De organisatie volgt ook weer de dan 
geldende coronamaatregelen, zoals 
het tonen van de QR-code of vacci-
natiebewijs en gebruik van mond-
kapje.
Het repaircafé is ruim opgezet waar-
door afstand houden goed mogelijk 
is.
Bezoekers kunnen dan weer terecht 
voor allerhande reparatiewerk, 
mechanisch, elektrisch, kleine 
kledingreparaties, bijouterieën en er 
is ook een computerdeskundige 
aanwezig. Mocht u twijfelen of een 
bepaalde reparatie in aanmerking 
komt om aan te leveren, dan kunt u 
vooraf contact opnemen.
De bedoeling is dat de bezoeker zelf 

aanwezig blijft tijdens de reparatie. 
Die kan tijdens het wachten een 
consumptie gebruiken aan de gezel-
lige praattafel.

Openingstijd van 10.00 tot 13.00 uur 
in Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2. Aanleveren van repara-
ties vóór 12.30 uur.
In principe zijn de reparaties gratis, 
maar er wordt een reële vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het onder-
steunen van het repaircafé. Daar-
naast dienen uiteraard de onder-
delen worden betaald. 

Voor vragen over een eventuele 
reparatie of de opening, e-mail naar: 
repaircafevogelenzang@yahoo.com 
of bel via 06-53561413. 
Geïnteresseerden kunnen per email 
aangeven om op de hoogte te 
worden gehouden van de openings-
dagen.

Repaircafé in Vogelenzang 
hoopt te openen op 15 januari

Repaircafé. Foto: aangeleverd door organisatie repaircafé.

Door Bart Jonker

Heemstede – Een saamhorige Vrij-
heidslunch voor alle inwoners op 
donderdag 5 mei rond Plein1? Ja, u 
hoort het goed. Van 12 tot 15 uur 
vindt dan voor iedereen in 
Heemstede de Vrijheidslunch 
‘Heemstede hapt’ plaats. Met een 
bont pluimage aan kleurrijk gedekte 
tafels. Aanjager voor dit initiatief is 
Ellen Meuwese, bekend van haar 
kaarteninitiatief van ‘IK ZIE JE WEL’. 
Ook de gemeente Heemstede en WIJ 
Heemstede hadden oren naar deze 
Vrijheidslunch en helpen mee om 
deze te faciliteren. Hapt u ook mee 
op donderdag 5 mei? De Vrijheids-
lunch duurt nog eventjes, maar Ellen 
Meuwese licht alvast een spannend 
tipje van de sluier op en vertelt op de 
ko�e bij de redacteur waarom. Met 
de uitnodigende boodschap: “Kom 
met z’n allen en laat niemand thuis!” 

Saamhorig en spontaan
Ellen vertelt: “Ik ben een echte 
doener. Vooral tijdens het ingaan van 
de coronaperiode had ik zoiets van: 
‘Kom op’. Ik ben toen de zolder gaan 

opruimen en kwam erachter dat ik 
heel veel kaarten had, wel 20.000. Ik 
ben toen naar Caroline Kloppenburg 
van Plein1 gegaan en heb haar 
gevraagd of ik deze kaarten mocht 
uitdelen, om mensen te bereiken die 
eenzaam zijn. Heel veel vrijwilligers 
hebben zich toen ingezet, onder 
andere ook de Rotary Club en WIJ 
Heemstede om dit te verwezenlijken. 
De kaarten vlogen de deur uit.
Ik ben verder de zolder gaan 
opruimen en kwam veel onderdelen 
van een servies tegen dat ik ooit in 
China heb laten maken. Ik heb altijd 
al heel lang de gekoesterde droom 
gehad om grote boerentafels op het 
dorpsplein te zetten, die leuk aan te 
kleden en te dekken met dit servies. 
En daarbij mensen uit te nodigen die 
niet zo gewend zijn grote feesten 
mee te maken en zo meegenomen 
worden door onze gemeenschap. 
Iedereen maakt wat te eten of neemt 
wat mee. Saamhorig met zijn allen, 
spontaan en ongedwongen, gewoon 
gezellig.
Dat is altijd mijn levensinstelling 
geweest, want zo doe ik dit thuis ook. 
Ik kan zo spontaan een opwelling 

hebben en tegen vrienden of familie 
zeggen dat ik volgende week lekker 
ga koken en het gezellig ga maken, 
wees welkom. Of we gaan pick-
nicken, laten we allemaal wat 
meenemen en het gezellig maken. 

Dat wil ik met dit initiatief van de vrij-
heidslunch ‘Heemstede hapt’ ook. Er 
zijn mensen die deze soort dingen 
niet of nauwelijks meemaken en 
daarom dacht ik: “We nemen deze 
mensen eens mee onder de arm.” Ik 
ben naar burgemeester Astrid Nien-
huis gestapt met dit initiatief 
“Heemstede hapt’ en zij was direct 
heel enthousiast. Zo krijg ik mede-
werking van de gemeente en WIJ 
Heemstede en zijn we samen bezig 
om dit evenement vorm te geven.  
Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien 
houden nog even spannend, maar je 
kunt als je nieuwsgierig bent 
geworden de verhalen in deze krant 
volgen of op de website (die nog 
onder constructie is) www.ikziejewel.
nl”, aldus Ellen Meuwese.

Meer informatie? Stuur een e-mail 
naar: info@ikziejewel.nl. 

Gezellige Vrijheidslunch op 5 mei voor 
iedereen: hap mee met Heemstede hapt!

Ellen Meuwese op de bank bij de redacteur. Foto: Bart Jonker. 

Heemstede - De activiteiten van WIJ 
Heemstede kunnen alleen doorgaan 
als de actuele coronamaatregelen 
dat toestaan.
Meldt u zich daarom altijd van 
tevoren aan bij WIJ Heemstede, zodat 
WIJ Heemstede u indien nodig kan 
bereiken.
Dit kan via www.wijheemstede.nl,

via de e-mail info@wijheemstede.nl 
en op tel.nr: 023 –5483828. 
Bij doorgang van de activiteiten 
gelden de algemene coronamaatre-
gelen: vanaf 13 jaar in openbare 
ruimtes een mondkapje op, bij zitten 
mag deze af, we houden 1,5 meter 
afstand. Er wordt (voor buurthuis-
werk) geen QR-code gescand. 

Coronamaatregelen bij WIJ Heemstede
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KEN UW BOS

Door Ems Post    

Volgend jaar, om precies te 
zijn op 17 juli, is het 110 
jaar geleden dat Wandelbos 
Groenendaal feestelijk werd 
geopend. In het boek Groe-
nendaal van Buitenplaats 
tot Wandelbos staat te 
lezen hoe feestelijk dat wel 
niet was. Er was een feest-
gids met het programma, er was muziek, er waren 
genodigden in feestkleding - hoewel de heren 
gevraagd werd geen hoge hoed te dragen.
Alle kinderen hadden vrij van school (!) en “de bescha-
vende invloed van de aankoop van het Wandelbos kon 
beginnen.......”, aldus burgemeester David van Lennep in 
zijn toespraak.

Bijna 110 jaar later vraagt de huidige burgemeester 
Astrid Nienhuis de Vereniging Vrienden Wandelbos 
Groenendaal steeds als dat nodig is wandelaars in 
Groenendaal aan te spreken op de ge- en verboden die 
gelden in het bos, want gemeentelijke handhaving is 
niet voorradig. Dus moeten wij bijvoorbeeld de wande-
laar met een hond (los of aangelijnd) wijzen op de 
opruimplicht en vooral op het algehele verbod voor 
honden in het deel ten zuiden van de Sparrenlaan. 

Dat is vragen om problemen. Als de gemeentelijke 
handhaver tijdens zijn spaarzame bezoek al te maken 
krijgt met korte lontjes in plaats van een ‘beschaafd’ 
weerwoord van een aangesproken wandelaar, kunt u 
zich wel voorstellen dat een willekeurige aanspreker te 
maken krijgt met een vaatje buskruit.

De Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal werd 
ruim 30 jaar geleden opgericht omdat er in 1988 onrust 
was ont-staan over het beheer van ons mooie bos. 
Bijvoorbeeld, de honden moesten er maar uit. Daar 
heeft de Vereniging met succes tegen gestreden. Het 
deel ten noorden van de Sparrenlaan werd het domein 
waar ook de wandelaar met hond welkom bleef. 

Zucht......daar zitten we nu, met alweer een lockdown, 
daardoor meer honden, wandelaars van (ver) buiten 
Heemstede, sommige wandelaars die hun honden 
door het hele bos alle vrijheid geven vanwege een 
gebrek aan beschaving (de welwillenden dank ik en 
vraag ik vol te houden).
En dat alles bij een gebrek aan regelmatige gemeente-
lijke handhaving, alleen twee bosmedewerkers die met 
gebonden handen vriendelijk vragen of u de poep 
alstublieft wilt opruimen of uw hond naar het noorde-
lijk deel wilt begeleiden.

Feest volgend jaar bij het 110 jarig bestaan.....? Ik hoop 
het van harte. Maar dan moet iedereen met en zonder 
hond zich er nu al stevig voor inzetten. 

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl,
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Feest in Groenendaal?

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Nadat 
we vorige week de meerkoet hebben 
we belicht in de eerste a�evering van 
‘Ken uw waterkant’, nemen we deze 
week een kijkje onder het waterop-
pervlak van onze Heemsteedse en 
Bloemendaalse wateren. U zult ze 
niet zo snel zien, maar een van de 
meest talrijke vissoorten die onze 
inheemse wateren bevolkt, zolang 
het water niet te verontreinigd is, is 
de baars (Perca �uviatilis). De baars 
maakt deel uit van de familie echte 
baarzen (Percidae) en is geclassi�-
ceerd onder de orde van baarsach-
tigen (Perciformes), ‘s werelds 
grootste vissenorde met wel 7000 
soorten wereldwijd. Opvallend bij 
baarzen zijn de verticale zwarte 

zijstrepen, een hogere rug, rode 
vinnen en twee rugvinnen waarvan 
de voorste hoge rugvin met harde 
stralen een scherpe rand vormen, 
waaraan je je lelijk kunt bezeren en 
tot bloedens toe je hand kunt open-
halen. Vishandelaren kunnen er over 
meepraten, als ze deze vis of een 
soortgenoot als bijvoorbeeld de 
zeebaars schoonmaken. Dus 
opletten geblazen. Niet alleen de 
scherpte van de rugvin, maar ook het 
slijm hiervan kan pijnlijk zijn en de 
huid irriteren. Daarnaast bevat de 
baars ‘meer scherpe delen’, zoals op 
de kieuwdeksels.  

Kannibaal
De baars is een felle en geduchte 
rover, die jacht maakt op insecten, 
insectenlarven, kreeftachtigen en 

kleine vissen. Ja, zelfs de jongen van 
de baars zelf zijn niet veilig voor hun 
vraatzucht: een echte kannibaal. De 
baars leeft doorgaans als jonge vis in 
scholen, oudere baarzen leven soli-
tair. Al is de baars dus een ware 
roofvis, wil dit niet zeggen dat ze zelf, 
ondanks hun stekels, niet ten prooi 
vallen, vooral aan snoeken en snoek-
baarzen. Aan de waterkant worden 
jonge baarzen ook graag verschalkt 
door bijvoorbeeld reigers en 
aalscholvers. De baars kan 50 tot 
soms wel 60 cm lang worden en 16 
jaar oud worden. Een volwassen 
baars kan wel tot 4,5 kilo wegen. De 
paaitijd van de baars vindt van april 
tot mei plaats. Het wij�e zet haar 
eieren in lange netvormige banden 
af op waterplanten, (riet) stengels en 
in het water liggende boomtakken. 

Er kunnen 4000 tot 300.000 eieren 
afgezet worden, die voorzien zijn van 
een laagje beschermend slijm. Na 
twee tot drie dagen komen de eitjes 
uit. Naaste familieleden van de baars 
zijn de pos en de snoekbaars. De 
laatstgenoemde is dus ook zijn 

gedoodverfde vijand. De baars is een 
gewilde vis voor sportvissers, 
alsmede een gewilde consumptievis. 
Gedurende de paaitijd mogen sport-
vissers niet op baars vissen. Beroeps-
vissers mogen dit dan pas weer vanaf 
1 juni, een maand na de paaitijd.

Ken uw waterkant: de jagende baars 
die zelf ook weleens ten prooi valt

De baars (Perca �uviatilis). Foto: Bigstock.

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd*

Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en langsbrengen bij of opsturen naar 
onderstaand adres:

ZEEWEG 189191 | 1971 HB IJMUIDEN

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
www.heemsteder.nl

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje 

weigeren

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling

GRATIS KABAAL

5

Heemstede – Op dinsdag 18 januari, 
van 13.30-15.30 houdt Sino van Dijk 
de Trefpuntlezing ‘De burgemeester 
en het kistje: een lezing over het 
Normaal Amsterdams Peil’. Locatie is 
de Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. Als Nederlanders vinden we 
het vanzelfsprekend dat veel landge-
noten onder het Normaal Amster-
dams Peil (NAP) wonen. Maar hoe 
komen we aan die maat?
In deze lezing komen, behalve het 
ontstaan van Amsterdams Peil, 
allerlei andere aspecten van dit 
hoogtepeil aan de orde: bestaat DE 
zeespiegel eigenlijk wel? Waarom 
werd het AP het NAP? Hoogtepunten 
en dieptepunten in ons land en daar-

buiten. Hoe was de toestand in en 
rondom het IJ en de Zuiderzee in het 
verleden? Zoals: het Oerij, Pampus, 
scheepskamelen, dijkdoorbraken, 
aanleg Noordzeekanaal. Wordt deze 
maat ook in ander landen gebruikt?

De entree is €5,- Aanmelden is 
verplicht via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl, 
of tel.nr. 023 - 5483828.

Lezing over het Normaal Amsterdams Peil



1512 januari 2022 • inderegio.nl NIEUWS

Regio – De Sociale Verzekeringsbank 
(SVB) presenteerde donderdag 6 
januari de populairste kindernamen 
van 2021. Noah is, net als in 2020, de 
populairste jongensnaam en werd 
945 keer gegeven. Bij de meisjes is 
Julia de populairste naam. 753 
meisjes hebben deze naam 
gekregen.
In 2021 zijn in Nederland (tot en met 
november 2021) 177.473 baby’s 
geboren: 90.943 jongens en 86.530 
meisjes.

De toppers
De naam Noah verstevigt zijn koppo-
sitie dit jaar. Vergeleken met 2020 
kregen 138 kinderen meer deze 
naam. Ook Julia verstevigt haar 
positie en is gestegen van nummer 2 
naar nummer 1. Deze naam is 753 
keer gegeven.

Bij de jongens neemt Lucas de 
tweede plek in. 734 jongens kregen 
deze naam, tegen 617 keer in 2020. 
De naam Sem doet het ook nog 

steeds goed en blijft in 2021 in de 
top 3 staan. 653 jongens kregen deze 
naam.

Bij de meisjes neemt Mila de tweede 
plek in. Dit is een stijging voor deze 
naam: in 2021 is deze naam 696 keer 
gegeven, tegen 665 keer in 2020. 
Opvallend is dat Emma van de eerste 
naar de derde plaats is gezakt. In 
2021 kregen 648 kinderen deze 
naam, in 2020 waren dat er nog 685.

De top 10 populairste namen van 
2021 ziet er als volgt uit:

Jongens                                    Meisjes
1. Noah                                     Julia
2. Lucas                                    Mila
3. Sem                                      Emma
4. Daan                                     Nora
5. Levi                                       Olivia
6. Liam                                      Sophie
7. James                                   Tess
8. Finn                                       Milou
9. Luca                                      Zoë 
10. Milan                                  Yara

Gerrit Bloothooft, naamkundige aan 
de Universiteit Utrecht, ziet een inter-
nationale trend: ‘’De populariteit van 
voornamen in Nederland staat niet 
op zichzelf. De nummer 1 bij de 
jongens Noah (3e keer op rij) is een 
internationale topnaam, net zoals 
Lucas, Liam, James en Finn. De helft 
van de top-10 jongensnamen was er 
10 jaar geleden ook al bij: Lucas, Sem, 
Daan, Levi en Milan. Bij de meisjes 
maken Emma, Julia en Sophie al 10 
jaar de dienst uit, met dit keer Julia 
als winnaar. Ook dit zijn internatio-
naal populaire namen, net zoals Mila 
en de nu snel opkomende Olivia. 
Vooral Amerika lijkt daarbij het voor-
beeld te geven.
Daarnaast is het opvallend dat 
oudtestamentische – en korte – 
namen zoals Sem, Levi, Saar en Sara 
in trek zijn. Typisch Nederlandse 
voorkeuren in de top-10 zijn alleen 
Sem, Daan en Milou. Veranderingen 
in populariteit gaan langzaam maar 
gestaag: pas na zo’n 25 jaar – een 
generatie – zien we weer een nieuwe 
toplijst.”

De kindernamen en 
pensioengerechtigden
Dit jaar is het 65 jaar geleden dat de 
Algemene Ouderdomswet (AOW) is 
ingegaan. Op 1 januari 1957 trad de 
wet in werking. Vanaf dat moment 
had het hele Nederlandse volk recht 
op een basispensioen.

In 2021 gingen 165.416 mannen met 
de naam Johannes met pensioen. Bij 
de vrouwen waren dat 210.312 
Maria’s. Bij de mannen neemt Jan de 
tweede plaats in (101.696 keer) en 
staat Cornelis op de derde plaats 
(76.479 keer). Bij de vrouwen is 
Johanna de nummer twee (166.819 
keer) en staat Anna op de derde 
plaats (79.666 keer).

SVB: Julia en Noah in 2021 de populairste 
kindernamen en de AOW bestaat 65 jaar

In 2021 waren bloemennamen en vogelnamen (denk bijvoorbeeld aan Madelief of 
Merel) minder populair. Foto: Bart Jonker.

Regio – Lockdownmaatregelen en 
het vuurwerkverbod lijken ook 
tijdens de afgelopen jaarwisseling 
tot minder autobranden te hebben 
geleid. Dat concludeert verzekeraar 
Univé op basis van een onderzoek in 
samenwerking met http://Alarme-
ringen.nl. Nadat de coöperatie en het 
meldingsplatform een jaar eerder dit 
verband al waarnamen bij een daling 
van ruim een kwart minder auto-
branden, was met een landelijke 
afname van 13,5% het aantal mel-
dingen hiervan tijdens Oud & Nieuw 
2021/2022 opnieuw lager. Op regio-
naal niveau moest in sommige 
provincies de brandweer wel vaker 
optreden.

Meeste autobranden in Randstad
In de nacht van 31 december 2021 
op 1 januari 2022 werden maar liefst 
289 meldingen gedaan van een 
autobrand, 45 minder dan vorig jaar. 
Vanwege de grootste autodichtheid 
is het volgens Univé niet verrassend 
dat de meeste autobranden vanuit 
het westen van het land werden 
gemeld. Zuid-Holland vindt zichzelf 
ondanks een daling van het aantal 
meldingen van 28,5% ook dit jaar 
weer terug als koploper in het over-
zicht. Met het totaal van 88 noteerde 

de provincie zelfs net iets meer dan 
nummers 2 en 3 Utrecht (48) en 
Noord-Holland (38), waar de brand-
weer dit jaar juist vaker uitrukte voor 
een in brand gestoken auto.

Gevolgschade op daders verhalen
“Dat over het geheel de schade 
opnieuw beperkt is gebleven, is 
hoopvol”, stelt Johan Van den Neste, 
directeur van Univé Schade. “Maar 
dat er elk jaar nog steeds mensen zijn 
die de feestvreugde rondom de jaar-

wisseling aangrijpen om dit soort 
vandalisme te plegen is onaccep-
tabel. We stellen daarom alles in het 
werk om de gevolgschade hiervan 
op de daders te verhalen en ook als 
sector en maatschappij moeten we 
daar stappen in maken.”

Kijk voor meer informatie over auto-
branden tijdens Oud & Nieuws 
2021/2022 en het onderzoek op: 
www.unive.nl/autoverzekering/
autobranden-rond-jaarwisseling.

Minder autobranden tijdens jaarwisseling, 
meeste auto’s in brand in de Randstad

Autobranden zijn grote schadeposten. Foto: aangeleverd door Univé.

Ben jij het nieuwe jonge talent op het podium net als destijds de Back Street Boys?  
Foto: Bigstock.

Regio - Deze maand gaat ‘Hart voor 
Talent’ van start.  Diverse jongeren in 
de leeftijd van 10 tot 18 jaar uit de 
regio Zuid-Kennemerland hebben 
gehoor gegeven aan de oproep die 
Hart in het najaar plaatste. Zij krijgen 
de kans om serieus aan de slag te 
gaan met hun talent en mensen met 
dezelfde passie te ontmoeten. 
Bijvoorbeeld op het gebied van dans, 
theater, muziek en beeldende kunst. 
Zo zorgt het project met nieuwe, 
positieve, energie voor talentontwik-
keling én het tegengaan van 
eenzaamheid in het kader van 
Covid-19. 
Het tweejarige project Hart voor 
Talent heeft drie pijlers: Your Talent 
Boost, YO Haarlem en Urban Talent 
on Stage. Your Talent Boost is 
bedoeld voor jongeren die graag een 
�inke stap vooruitzetten met hun 
creatief talent. Zij ontvangen een 
persoonlijk budget van € 1.000. Dit 
kunnen ze besteden aan lessen, 
masterclasses en/of workshops van 
kunstvakdocente die zij zelf, of met 
behulp van een coach, uitkiezen. YO 
Haarlem (Young Orchestra Haarlem) 
is een nieuw orkest voor jongeren 
die de overstap maken van de basis-
school naar de middelbare school. Zij 
gaan wekelijks met leeftijdsgenoten 
samenspelen in Haarlem Noord (diri-
gent: Rodney Calis) of Schalkwijk 
(dirigent: Misha Sporck). De muziek 
kiezen ze zelf rondom thema’s als 
Filmmuziek, Pop & Poetry, Jazz & 

World of Rap. Deelnemers aan Urban 
Talent on Stage krijgen de kans om 
lessen te volgen en vooral veel podi-
umervaring op te doen. Door het 
delen van hun passie met het publiek 
wordt het talent in de regio Zuid-
Kennemerland meer zichtbaar.

Het is nog mogelijk om je aan te 
melden voor YO Haarlem! Dit kan t/m 
maandag 31 januari via www.
yohaarlem.nl. Deelname is gratis. In 
Haarlem Noord wordt op donderdag 
van 18.45 tot 19.30 samengespeeld 
in het Verhalenhuis (Van Egmond-
straat 7) en in Schalkwijk op dinsdag 
van 18.45 tot 19.30 in de Wereldmu-
ziekschool (Plaza Centrum 
Schalkwijk). Afhankelijk van de coro-
namaatregelen gaan de repetities in 
februari van start.

Voor ‘Your Talent Boost’ en ‘Urban 
Talent on Stage’ is het maximum-
aantal deelnemers bereikt.

Hart voor talent wordt mede moge-
lijk gemaakt door het Fonds voor 
Cultuurparticipatie, het Rabobank 
Stimuleringsfonds, de Ruigrok Stich-
ting, het Jeugdfonds voor Sport en 
Cultuur, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds Noord-Holland, de Provincie 
Noord-Holland en het Haarlems 
Muziekfonds.

Meer informatie op:
www.hart-voortalent.nl.

Hart voor Talent voor jongeren 
Zuid-Kennemerland van start

Haarlem - In de nacht van zaterdag 
op zondag 9 januari heeft de politie 
een groot illegaal feest bij een 
bedrijfspand aan de Robert Peere-
boomweg in Haarlem beëindigd. 
Hierbij zijn geen personen aange-
houden of boetes uitgedeeld. De 
politie doet onderzoek naar de orga-
nisatie van het feest.
Tijdens hun surveillance tro�en 
agenten bij een gebouw op een 
bedrijventerrein een grote groep 
feestende mensen aan van ongeveer 
400 personen. Samen met de 
gemeente werd besloten het illegale 
feest te beëindigen.
Gezien de omvang van het feest 
werden er meerdere eenheden van 
de politie en Koninklijke Mare-
chaussee naar de locatie gestuurd. Bij 
het zien van de politie vertrokken de 
bezoekers snel en werd het feest 
zonder incidenten stopgezet.

Het feest was groots opgezet met 
onder andere professionele audioap-
paratuur, een bar met prijslijst, een 
pinautomaat en toiletvoorzieningen. 
De bezoekers zouden entree hebben 
betaald om binnen te komen. Er is 
een onderzoek ingesteld naar de 
organisatie van het feest. Daarnaast 
wordt een rapportage opgemaakt 
voor de gemeente, wat kan leiden tot 
bestuurlijke maatregelen. 

Bron: Polite.nl.

Politie stopt illegaal feest in Haarlem 






