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Blekersveld blijft een splijtzwam tussen gemeente 
en belangengroep Stichting Blekersveld Groen

Blekersveld, nu nog onbebouwd. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Bloemendaal - De belangengroep 
Stichting Blekersveld Groen en de 
gemeente staan nog steeds lijnrecht 
tegenover elkaar, ook nadat de kort-
gedingrechter besloot de gemeente 
in het gelijk te stellen.

De gemeente wil zo snel mogelijk 
overgaan tot het kappen van een 
groot aantal bomen op het Blekers-
veld. Er moet ruimte komen om 
semipermanente woning te reali-

seren. In deze plus minus 30 wonin-
gen zouden dan statushouders 
gehuisvest kunnen worden. Omdat 
de woningen prefab zijn, kunnen 
deze snel worden geplaatst en even-
tueel in de zomer gereed zijn voor 
bewoning. De Stichting Blekersveld 
Groen ziet dit als een gruwelscenario 
en willen het voorgestelde plange-
bied groen houden en inrichten als 
park.  

Punt van discussie
In de gemeentelijke vergadering in 

december werd nog geopperd door 
raadslid Sleeuw om Oldenhove te 
gebruiken als huisvesting voor status-
houders. Daarvoor kreeg hij toen de 
handen niet op elkaar, omdat de 
urgentie ontbrak.

De huisvesting is voorlopig bedoeld 
voor de statushouders (35 man en 
vrouw sterk) die nu nog in Dennen-
heuvel wonen. Zij moeten daar in 
maart van dit jaar vertrekken. Bloe-
mendaal moet voldoen aan de opge-
legde quota aan de huisvesting van 

statushouders. Extra woonruimte is 
dus urgent. Blekersveld kan in de 
ogen van het college van Bloemen-
daal hier een uitkomst bieden. Dat is 
dus niet wat de omgeving wil. Zij 
vrezen dat na het Blekersveld ook 
Oldenhove alsnog in aanmerking 
komt voor opvang, zodat er twee 
locaties dicht bij elkaar ontstaan. De 
Stichting kan nog in beroep gaan, 
maar tegen die tijd zullen de bomen 
al zijn geveld. Het onderwerp zal nog 
wel langer een punt van discussie 
blijven.

Bennebroek - Drie leerlingen van 3 mavo op het Schoterlyceum lopen op
dit moment stage bij Welzijn Bloemendaal. Zij maken een kabouterpad
voor de jongere kinderen in de buurttuin van Welzijn Bloemendaal in 
Bennebroek. 

Daarvoor hebben zij stenen kaboutertjes voor nodig.
Kent u iemand of bent u zelf iemand die dit over heeft? Dan horen zij dat 
graag. U kunt contact opnemen via Nicole@welzijnbloemendaal.nl.

Leerlingen zoeken tuinkabouters 
voor kabouterpad Bennebroek

Werkzaamheden 
fietsenstall ng 
stat n
Bloemendaal - De �etsenstal-
ling bij station Bloemendaal 
wordt aangepast. Er komen in 
totaal 208 nieuwe plekken bij. 
De oude overkapte �etsenstal-
lingen worden vervangen door 
overkapte etagerekken. Ook 
komt er een deel voor buiten-
model�etsen. Dit zijn �etsen die 
niet of slecht in standaardrekken 
passen.

De werkzaamheden vinden van 
24 januari tot en met 11 maart 
plaats.

De toegangswegen tot de 
perrons en de bestaande �et-
senstalling blijven bereikbaar. 
Het werk duurt in totaal 7 weken 
en wordt tijdens kantooruren op 
doordeweekse dagen 
uitgevoerd.

Werkzaamheden 
r ra l

Heemstede/Vogelenzang - Van 
woensdag 19 januari 22 uur tot 
en met donderdag 20 januari 06 
uur, vinder er diverse werkzaam-
heden aan het spoor plaats door 
Prorail. Deze werkzaamheden 
kunnen geluid- en lichtoverlast 
veroorzaken.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Lijf & gezondheid 
en maak elke maand kans op mooie prijzen! 
www.lijfengezondheid.nl/registreren

Meld je aan voor 
de nieuwsbrief van 
Lijf & gezondheid en 
maak elke maand kans 
op mooie prijzen!

www.lijfengezondheid.nl/
registreren
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 23 januari, aanvang 10u. 
Voorganger Prof. Dr. M. Smal-
brugge (Haarlem). Alle diensten 
zijn online te volgen via: www.
kerkdienstgemist.nl/Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 23 januari,10u.
Ds. J. Mulder. De diensten kunt u 
volgen via: www.kerkomroep.nl/#/

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

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  23 januari: dhr. Maurits de 
Ridder, Sassenheim. De vieringen 
kunnen alleen online worden 
gevolgd, zie: www.pkntrefpunt.nl 
en klik op actueel of via You Tube: 
trefpunt bennebroek.
Bij het betreden van het gebouw 
zal men de coronacheck of een 
vaccinatiebewijs moeten tonen.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG
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1971 HB IJmuiden
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Redactie
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Ingezonden brieven
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e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
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gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!
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www.heemsteder.nl/privacy
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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 – Vanuit het lokaal 
preventieakkoord van de Gemeente 
Bloemendaal werken diverse instan-
ties samen om overmatig alcohol 
gebruik tegen te gaan. Welzijn Bloe-
mendaal en stichting Bijder hebben 
Dry January aangegrepen om dit 
thema extra op de kaart te zetten. Bij 
diverse bestaande activiteiten wordt 
er de hele maand aandacht voor 
gevraagd en de (ge)bak�ets gaat de 
straat op met non- alcoholische 
versnaperingen en nuttige tips.

Volgens de directeur van Welzijn 
Bloemendaal, Johan van Buren, 
wordt het thema op een neutrale 
wijze opgepakt: “Een goede aanpak 
is ook hier het halve werk. Mensen 
ervaren al snel een vermanend 
vingertje en hebben dan al gauw de 
neiging het gesprek uit de weg te 

gaan. Bij onze ‘open eettafels’ wordt, 
voor wie dat wil natuurlijk, een wijn-
tje geschonken. In Dry January willen 
we de mensen verleiden dat eens 
niet te doen en te ervaren dat ook 
een sapje, alcoholvrije wijn of cock-
tail ook een goed alternatief kan zijn.”

De preventieafdeling van Brijder 
verslavingszorg is ook aangesloten 
bij het preventieakkoord en leveren 
het informatiemateriaal bij de ‘open 
eettafels. De preventiedeskundige 
hoort wel vaker: “Een borreltje op zijn 
tijd moet kunnen toch?” Voor veel 
mensen betekent alcohol gezellig-
heid, of hoort een glas wijn bij het 
avondeten. Vroeger stelde men dat 
een paar glazen alcohol geen kwaad 
kan. Toch is hier op teruggekomen. 
Zo kan bijvoorbeeld één glas alcohol 
per dag de kans op borstkanker 

vergroten. Door zonder oordeel hier 
met mensen over te praten en goed 
informatie te geven, hoopt Brijder 
Preventie dat mensen voor zichzelf 
een goede keuze kunnen maken.

Jorien Klomp, sociaal cultureel 
werker bij Welzijn Bloemendaal gaat 
met een aantal vrijwilligers op stap 
met de (ge)bak�ets. Op diverse 
plekken wordt voorlichting gegeven 
en krijgen mensen een alcoholvrije 
versnapering aangeboden. Volgens 
Klomp zijn er tal van alternatieven 
die het verlangen naar een alcoholi-
sche versnapering op slag doet 
verdampen: “Bijvoorbeeld cocktail 
Belvoir-Ginger Spice, met o.a. ginger, 
cranberry- en appelsap. Het vinden 
van een eigen alcoholvrij succes-
nummer kan best even zoeken zijn. 
Gewoon wat uitproberen is het beste 

en op internet staan genoeg lekkere 
voorbeelden”, zegt Klomp en deelt bij 
de (ge)bak�ets �yers met recepten 
uit.  

Landelijk wordt Dry January onder-
steunt door IkPas. Succesvol pauze_
ren tijdens Dry January kan namelijk 
best een uitdaging zijn. In die dertig 
dagen ligt er snel een dipje op de 
loer. Dankzij aanmelding bij IkPas 
ontvangen mensen tips, artikelen en 
recepten die kunnen helpen de 
maand januari geen alcohol te drin-
ken. Inschrijven voor Dry January 
verhoogt de kans op een succesvolle 
alcoholpauze aanzienlijk. IkPas 
vraagt je niet om nooit meer alcohol 
te drinken, maar om je alcohol-
gebruik op pauze te zetten.

Voor meer info kijk op www.ikpas.nl.

Welzijn Bloemendaal en Brijder zeggen 
samen volmondig ‘Ja’ tegen Dry January

Om op het nieuwe jaar te proosten schenkt vrijwilligster Birte Suxdorf de deelnemers aan de ‘open eettafel’ in Bloemendaal een glaasje non-alcoholische prosecco in.
Foto: aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

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?
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Heemstede - Corinacrisis of niet, het 
werk blijft doorgaan en zo ook voor 
de klusploeg van RCH. Er is altijd wel 
onderhoud te doen, maar soms 
wordt het rigoureus aangepakt. De 
hele klusploeg bestaat uit vrijwilli-
gers (een vereniging kan niet 
zonder), maar wel met een rijk RCH-
voetbalverleden, waarbij hun voeten 
het werk deden. Nu doen al jaren 
hun handen het werk. Waarbij hun 
expertise goed van pas komt. Er 
moet weleens iets vervangen of 
gerepareerd worden en hier en daar 
kan een likje verf ook geen kwaad. 
Normaal gesproken is de dinsdag de 
klusdag, maar daar zijn vele dagen 
bijgekomen. 

Zo zijn afgelopen tijd de ‘oude’kleed-
kamers bij het hoofdveld aangepakt 
en een zijwand van de monumentale 
kantine. Het hout van de kleedka-

mers werd verwijderd (te onder-
houdsgevoelig) en dan komt er nog 
meer tevoorschijn om te repareren. 
Ook de kozijnen moesten aangepakt 
worden. Een kale muur blijft over. Er 
moest geschilderd worden en daarbij 
is �ink gebruik gemaakt van de 
expertise en het beschikbaar 
gestelde materiaal van een bekende 
ver�abriek. 

Rob van Dijk, één van de klusmannen 
vertelt: “Het renoveren van de kleed-
kamers was een machtige klus, die 
alleen maar geklaard kon worden 
door de klusploeg van RCH, die 
fantastisch samenwerken in een opti-
male sfeer!”  
Het ‘klusje voor 2022 is het schilderen 
van de kantine. ”RCH wordt weer 
blauw-wit zoals het ooit was. Een 
fantastische uitstraling en lust voor 
het oog”, aldus Rob

RCH blijft klussen met vrijwillige klusgroep

V.l.n.r.: voorzitter Kees Kokkelkoren, Eric Rijke, Peter den Hollander, Store Account-
manager Dave Kuijt en Rob van Dijk. Foto: Harry Opheikens.

Heemstede - Omdat hockeyvereni-
ging MHC Alliance in Heemstede 
duurzaamheid binnen en buiten de 
club onder de aandacht wil brengen 
door daar zelf stappen in te zetten, is 
zij onder andere bezig met het 
vergroenen van het terrein. Afge-
lopen weekend is er door Alliance 
hard gewerkt aan het groener maken 
van het terrein. Door vrijwilligers zijn 
er vier grote bomen neergezet en is 
er een groot stuk beplant met haag-

beuk en Portugese laurier. Hiermee is 
een belangrijke stap gezet naar meer 
aandacht voor groen op de hockey-
club. Deze actie werd lokaal ge-
steund door Aris Tuinbureau die het 
ontwerp van de aanplant op het 
terrein heeft gemaakt en Nijssen Tuin 
Heemstede die de beplanting heeft 
geleverd. Ook de gemeente Heem-
stede heeft hieraan een bijdrage 
geleverd door voor de graafwerk-
zaamheden zorg te dragen.

MHC Alliance vergroent haar terrein

Hockeyvereniging MHC Alliance vergroent haar terrein. Foto: aangeleverd door MHC 
Alliance.

Heemstede - Heeft u wel eens last 
van ‘ongelukjes’ op het gebied van 
blaas en of darmen? Beperkt dit uw 
bewegingsvrijheid omdat u daardoor 
liever thuis blijft in plaats van een 
middagje te gaan winkelen in een 
van de winkelgebieden in Heem-
stede?  

De Maag Lever Darm Stichting heeft 
de wens om binnen gemeenten 
iedere 500 meter hemelsbreed een 
openbaar toilet te realiseren. Vier 
inwoners van Heemstede, die zitting 
hebben in de Wmo Klankbordgroep 
en de Werkgroep Toegankelijkheid, 
bogen zich over dit vraagstuk. Hun 
doel was een gastvrij centrum voor 
alle mensen die noodzakelijk snel 
een toilet moeten kunnen bereiken.  
De werkgroep is in de afgelopen 2 

jaar in gesprek gegaan met alle 
Heemsteedse horeca-ondernemers 
op de Raadhuisstraat/ Binnenweg. 
Tevens bracht de werkgroep de 
winkeliersvereniging (later BIZ) op de 
hoogte van de ontwikkelingen.  
De horeca-ondernemers werd in de 
gesprekken verschillende opties 
voorgelegd zoals; een sticker op het 
raam zodat het zichtbaar is dat men 
daar naar het toilet kan. Een regis-
tratie in de HogeNood app waardoor 
iedere bezoeker van het Heem-
steedse centrum kan zien waar het 
dichtbij zijnde toilet is. Of het toe-
laten van mensen die in het bezit zijn 
van een pasje waar de medische 
noodzaak uit blijkt.  
Iedere ondervraagde horeca-onder-
nemer maakte hierin zijn eigen 
keuze. Over het algemeen stonden 

zij positief tegenover het doel en de 
wijze waarop de werkgroep dit doel 
probeerde te bereiken. Deze posi-
tieve houding van de  winkeliers 
sterkt de werkgroep om een gastvrij 
centrum van Heemstede te bewerk-
stelligen 

Wanneer u zich herkent in de medi-
sche noodzaak kunt u het pasje 
aanvragen bij https://medischtoilet-
pasnederland.nl. Aan dit pasje zijn 
kosten verbonden. Wanneer u een 
inkomen heeft tot 130% van de 
bijstandsnorm kunt u mogelijk in 
aanmerking komen voor de regeling 
“chronisch zieken en gehandicapten” 
van de gemeente Heemstede. De 
kosten van het pasje kunt u daarbij 
opnemen als ziektekosten. Voor meer 
informatie zie www.iasz.nl.

Wmo Klankbordgroep werkt hard aan oplossing 
sanitaire voorzieningen winkelcentrum Heemstede

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op zaterdagmiddag 15 
januari rond de klok van 12.00 uur 
vroegen de ondernemers op de 
Binnenweg/Raadhuisstraat aandacht 
voor het landelijke lockdownbeleid. 
Met veel lawaai en slaande op trom-
mels, potten, pannen en �uitjes werd 
het winkelende publiek getrakteerd 
op een muzikaal intermezzo. De actie 
was voorbereid op het moment dat 
de niet vitale winkels nog gesloten 
waren. Echter op de persconferentie 
van het kabinet werd vrijdagavond 
bekend dat vrijwel alle winkels weer 
open mochten. De organisatoren 
lieten de actie doorgaan, nu vooral 
als steun voor hun collega’s in de 
horeca. Alleen de horeca moest zich 
nog aan de lockdown houden. Een 
aantal terrassen waren ingericht alsof 
er niets een de hand was en bezoe-
kers zo konden aanschuiven. Er werd 
geen gebruik van gemaakt dus 
hoefde er niet gehandhaafd te 
worden. Het winkelende publiek kon 
instemmen met deze ludieke actie. 
Zij zien ook wel in dat de midden-
stand het zwaar te verduren heeft 
gehad de laatste maand en dat hun 
het water aan de lippen staat. Na een 
stief kwartiertje hadden de winke-
liers hun statement gemaakt en ging 
iedereen weer aan het werk.

Heemsteedse ondernemers protesteren 
met lawaai tegen het lockdownbeleid

Foto’s aangeleverd.





6 inderegio.nl • 19 januari 2022NIEUWS

Regio - Muziek is een prachtig 
middel om woordeloos contact te 
maken met ouderen die moeizaam 
communiceren.

Yvonne ten Brink, een van de 
muziektherapeuten van ouderen-
zorgorganisatie Sint Jacob ziet dit 
elke dag. ‘Contact maken met 
ouderen met gevorderde dementie 
kan soms een uitdaging zijn. Maar de 
kracht van muziek is groot en dit kan 
bijzondere momenten opleveren,’ 
aldus Yvonne.  

Yvonne deelt een van haar erva-
ringen: Verwonderd kijkt de bewoner 
naar de klankschalen die hij nooit 
eerder in zijn leven gezien heeft. Ik 
wil hem graag het geluid van de 
schalen laten ervaren.

Misschien helpt het hem om te 
ontspannen. Ik sla de schalen aan in 
een herhalend patroon en de 
klanken vullen langzaam de ruimte.  

Nieuwe ervaring 
Na een poosje vraag ik de bewoner 
wat hij ervan vindt. ‘Ik voel het overal, 
het gaat door mijn hele lichaam. Ik 
vind het geweldig!’, aldus de bewo-
ner. Ik vraag of hij de schalen ook op 
zijn lichaam wil voelen. Hij gaat lig-
gen en ik plaats een schaal tussen 
zijn voeten, op zijn buik en een 
kleine schaal op zijn borst. Wanneer 
de schalen gonzen ontspant hij, sluit 
zijn ogen en geeft zich over. Na 10 
minuten hoor ik een diepe ademha-
ling. Als ik de schalen voorzichtig van 
zijn lichaam haal, gaan zijn ogen 
open. 

Stille verwondering
‘Ik heb alles gehoord en gevoeld. Zo 
bijzonder! Ik heb alleen maar liefde 
gevoeld. Die liefde voel ik door jou 
en door de muziek heen stromen.’ Ik 
ga naast zijn bed zitten, leg mijn 
hand op zijn arm. In stille verwonde-
ring voelen we dit moment samen 
na.

Kamer vol liefde bij Sint Jacob 
met muziektherapie via schalen

Yvonne ten Brink, een van de muziektherapeuten van Sint Jacob. Foto: aangeleverd 
door Sint Jacob.

Driehuis - Als je in groep 8 zit en 
voor de keuze van een nieuwe 
middelbare school staat is dit een 
hele belangrijke periode. Het 
bezoeken van Open Dagen is daarbij 
onmisbaar. Die van het Ichthus 
Lyceum in Driehuis belooft een heus 
online event te worden waar de 
energie vanaf gaat spatten! Annet 
Remmerswaal, brugklascoördinator, 
vertelt: “We vinden het natuurlijk 
ontzettend jammer dat we geen 
fysieke Open Dag kunnen organi-
seren. We ontvangen iedereen het 
liefst gewoon bij ons op school want 
er gaat uiteraard niets boven zelf 
door een gebouw lopen om te 
voelen en ervaren of dit de plek is 
waar je je de komende jaren thuis 
gaat voelen. Gelukkig hebben wij wel 
een uitstekend alternatief voor alle 
leerlingen die een kijkje in de keuken 
van het Ichthus Lyceum willen 
nemen: de Ichthus Open Dag 
Livestream!” 

De Ichthus Open Dag Livestream 
vindt plaats op zaterdag 29 januari 
en zal twee keer live uitgezonden 
worden. De eerste stream begint om 
10 uur en de tweede om 12 uur.
Gevraagd naar de invulling zegt 

Annet Remmerswaal: “ De Ichthus 
Open Dag Livestream mag je echt 
niet missen! We laten natuurlijk veel 
van onze leerlingen aan het woord 
over de onderwerpen die interessant 
zijn voor leerlingen uit groep 7 en 8 
en hun ouders/verzorgers, zoals het 
Technasium, sport en de Gezonde 
School, kunst en cultuur en ons 
gymnasium. Maar er is nog veel meer 
te beleven. Als kijker kun je live 
vragen stellen en meeleven met chal-
lenges, zoals de “Expeditie Ichthus” 
challenge! We hebben ook nog een 
bijzondere verrassing in petto, dus 
zorg er vooral voor dat je op 29 
januari voor één van onze twee 
livestreams klaarzit. Je kunt je 
opgeven via onze website, www.icht-
huslyceum.nl. Ik ben ervan overtuigd 
dat we met dit programma de bijzon-
dere en warme sfeer van het Ichthus 
Lyceum door het scherm heen bij je 
thuis gaan brengen! Wij hebben er 
heel veel zin in.” 

Het Ichthus Lyceum in Driehuis is een 
moderne school voor havo, athe-
neum en gymnasium, met een 
erkend Technasium. De school is 
gelegen in een rustige buurt tegen-
over NS station Driehuis.

Bezoek de Open Dag Livestream 
van het Ichtus Lyceum Driehuis

Bezoek de Ichtus Open Dag Livestream. Beeld: aangeleverd door Ichtus Lyceum.

Heemstede - “Soms maak je een 
beslissing die beslissend blijkt voor 
de rest van je leven. Dat ik  besloot 
bij de HaloClinic binnen te lopen, is 
zo’n voorbeeld. Door de behande-
lingen in hun zoutkamer zijn mijn 
gezondheidsklachten verlicht en ik 
ben ervan overtuigd dat het de 
progressie van de ziekte stopt of 
vertraagd”, stelt Jolanda Kroon-
Bartels (50).  

Vanaf haar  geboorte heeft Jolanda al 
last van bronchitis, allergieën en 
longontstekingen.
“Op latere leeftijd groeide ik daar
wat overheen”, vertelt ze. “Toen mijn 
kinderen via het basisonderwijs 
allerlei virussen mee naar huis 
namen, begon de ellende overnieuw. 
Chronisch verkouden, bijholteontste-
kingen en longontstekingen. Elk jaar 
ging mijn gezondheid achteruit. 
Medicatie en longarts konden mijn 
lot niet keren. In mijn paspoort voor 
de toekomst staat COPD.

Daarom ben ik bij de Haloclinic 
binnengelopen. Na een hartelijk 

ontvangst ben ik gelijk een uur in de 
zoutkamer gegaan. Om er daarna tot 
nu toe wekelijks terug te keren.” 

Jolanda ging eerst drie maal per 
week een uur. Om daarna af te 
bouwen naar haar wekelijkse uurtje. 
Jolanda: “Op gevoel ben ik de medi-
catie aan het afbouwen. Ik gebruik 
momenteel 75% minder dan voor 
mijn sessies in de zoutkamer. Ik ben 
mij ervan bewust dat het de aandoe-
ning niet geneest, maar voel wel 
verlichting.

De zoutkamer heeft niet alleen een 
positief e�ect op mijn longen en 
luchtwegen. Mede door de rustige 
omgeving voelt het aan als een 
vakantie in een vaak drukke week.” 

Zoutkamers zijn ontworpen voor een 
natuurlijke en e�ectieve behandeling 
van chronische ademhalings- en 
huidproblemen.
Zij zijn gebaseerd op de natuurlijke 
genezende eigenschappen van de 
oude zoutgrotten. 
Goed om te weten: een behandeling 

voelt aan alsof je op een bergtop 
pure lucht inademt, zonder ‘zoute’ 
lucht of bijwerkingen te ervaren.
Een sessie duurt ongeveer zestig 
minuten voor volwassenen en onge-
veer vijftig minuten voor zuigelingen 
en kinderen.

De behandeling is absoluut onscha-
delijk en je kunt je kleding gewoon 
aanhouden. 
   
Meer weten? 
Mail naar heemstede@haloclinic.nl of 
kijk op www.haloclinic.nl.

Behandeling bij HaloClinic: ‘Ik ben overtuigd dat het 
progressie van longaandoeningen stopt’

Behandeling bij HaloClinic. Aangeleverd door HaloClinic. 

KORT
Unieke work-out in 
Museum Haarlem

Haarlem - Let op: Museum 
Haarlem aan Groot Heiligland 47 
in Haarlem gaat woensadg-
middag 19 januari even open als 
sportschool. In aansluiting op 
acties van de theaters (Theater 
Kapsalon) op woensdag laten 
ook de Nederlandse musea zich 
horen met een ludiek protest: 
De Museum Gym. Musea door 
heel het land openen voor één 
dag hun deuren om aandacht te 
vragen voor meer eenheid, 
openheid en eerlijkheid in de 
versoepelingen van de corona-
maatregelen. Woensdag kun je 
dus niet alleen je haar laten 
doen in theaters maar ook 
gymmen in musea! Museum 
Haarlem doet mee dus kom 
woensdag 19 januari tussen 13 
en 16 uur gratis (hersen)
gymmen tussen de kunst. Direc-
teur Laura van der Wijden geeft 
je - samen met enkele collega’s 
- een unieke belevenis en laat je 
squaten en planken. Of je gaat 
voor de hersengym bij Allemaal 
Haarlemmers. Trek ook je sport 
out�t aan (niet verplicht maar 
wel gewaardeerd) en kom langs! 
Na a�oop is er tegen betaling 
‘co�ee/tea-to- go’. Reserveren en 
ervaring is niet nodig; wel een 
geldige QR-code in de corona-
check-app, ID en een 
mondkapje.

Er is geen enkele logische reden 
de musea gesloten te houden. 
Voor en achter de schermen 
werkt de Museumvereniging 
aan de lobby om de musea zo 
snel mogelijk open te laten 
gaan. Deze krijgt van alle kanten 
hulp aangeboden, verschillende 
musea zijn al acties begonnen. 
Zo wisten het Drents Museum 
en Museum Coevorden al �ink 
de aandacht te trekken. Graag 
willen Museum Haarlem, in 
aansluiting op die acties en die 
van de theaters (Theater 
Kapsalon) op deze woensdag 
ook collectief van ons laten 
horen met De Museum Gym.

Gym in Museum Haarlem.
Foto: aangeleverd.
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Deze puzzel wordt u aange-
boden door Albert Heijn aan 
de Blekersvaartweg 57 in 
Heemstede. Lekker puzzelen 
voor een heerlijke prijs: een 
goedgevulde AH-tas vol 
artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 24 januari 17 uur 
naar: redactie@heemsteder.
nl, onder vermelding van 
kruiswoordpuzzel, voorzien 
van uw naam, telefoon-
nummer en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!
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59 32 35 17 43 48 20 61 79 14

56 4 42 82 65 87 44 25 67 83 63

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. eiland der kleine Antillen; 7. landbouwvoertuig;
12. spinnenwebweefsel; 13. eenjarig paard of koe; 14. snijwerk-
tuig; 15. grote kledingmaat (afk.); 17. opzet of voornemen; 19.
mondwater; 21. per persoon (afk.); 22. insect; 24. nauwkeurig
nazien (analyse); 27. hoogste punt; 28. peulvrucht; 30. Chinese
munt; 31. onaangepast persoon (afk.); 32. rivier in Italië; 33.
internationaal productnummer (afk.); 35. hoofdstad van Marok-
ko; 37. oude naam voor FC Den Haag; 38. plaats in Utrecht; 41.
keukenmeester; 42. geraamte; 44. toegang tot een gebouw; 46.
soort luxebrood; 47. plaats in de Oekraïne; 48. lesschema; 49.
deel van een boom; 50. onverschillig (traag); 52. kans- of gok-
spel; 54. niet aards (zalig); 56. op grote afstand; 58. ingelegde
houten dekvloer; 61. loofboom; 62. opgewekt; 64. persoonlijke
standaarduitrusting (afk.); 65. geneesheer; 67. mannetjesbij; 68.
Engels telwoord; 70. plaats in Gelderland; 72. zeer spoedig; 73.
rampspoed (pech); 76. koeienmaag; 77. laatstleden (afk.); 78.
spijslijst; 79. tafelgast; 81. heden; 82. heidemeertje; 83. onze
planeet; 84. lidwoord; 86. beeldscherm; 87. niet doen wat men
zou moeten doen.

Verticaal 1. plaats in Noord-Brabant; 2. nummer (afk.); 3. vier-
handig zoogdier; 4. eskimohut; 5. identiek; 6. hemellichaam; 7.
bemoediging bij verdriet; 8. ruzie veroorzaken; 9. gevangenver-
blijf; 10. technische school (afk.); 11. cijferlijst van school; 16.
waardeloze lap; 18. meisjesnaam; 20. deodorant (afk.); 21.
nachtgewaad; 23. telwoord; 25. bijbelse reus; 26. bedrijf (win-
kel); 27. Noorse bosgeest; 29. deel van mond; 32. cadet bij de
marine; 34. ontkenning; 36. schoonmaakgerei; 37. algemene
kioskonderneming (afk.); 39. plant met paarse bloempjes; 40.
onaangenaam hatelijk (nors); 42. vangwerktuig; 43. verdieping;
45. vurig strijdpaard; 46. tennisterm; 51. hooggelegen bergwei-
de; 53. bierkraan; 54. plaats in Noord-Holland; 55. op voorwaar-
de dat; 56. ploegsnede; 57. sluiting voor kleding; 59. gegraven
diepte; 60. plaats in Noord-Brabant; 62. Engels automerk; 63.
plaats in Limburg; 66. loop- en waadvogel; 67. naaldboom; 69.
vochtig; 71. lidwoord; 73. kampeerverblijf; 74. maatstaf (regel);
75. kleur van de regenboog; 78. bloeimaand; 80. raad voor eco-
nomische aangelegenheden (afk.); 82. Verenigde Naties (afk.);
85. deel van bijbel (afk.).
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kel); 27. Noorse bosgeest; 29. deel van mond; 32. cadet bij de
marine; 34. ontkenning; 36. schoonmaakgerei; 37. algemene
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onaangenaam hatelijk (nors); 42. vangwerktuig; 43. verdieping;
45. vurig strijdpaard; 46. tennisterm; 51. hooggelegen bergwei-
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Heemstede/Bloemendaal – Nadat 
we in deze rubriek een watervogel 
en een vissoort besproken hebben, 
richten we ons deze week op een 
plantensoort aan de waterkant. Een 
van de herkenbare plantensoorten 
aan onze waterkant met de karakte-
ristieke ‘sigaar’ is de lisdodde. De 
lisdoddefamilie (Typhaceae) kent 
verscheidende soorten wereldwijd. 
Nederland kent twee soorten: de 
grote lisdodde (Typha latifolia) en de 
kleine lisdodde (Typha angustifolia). 
Beide soorten worden hier 
besproken. In de volksmond worden 
lisdoddes ook wel ‘doelen’ of ‘duilen’ 
genoemd.

Grote lisdodde
De grote lisdodde is een plant die 
wel 2 meter hoog kan worden. De 
plant is vrij algemeen aan de water-
kant, met uitzondering van oevers 
aan grote open wateren. Grote 
lisdodde heeft een voorkeur voor 
een zurige bodem, zoals slib dat ’s 
zomers droogvalt of weke veen-
grond. De plant wortelt zich graag in 
ondiep water. Bij ideale omstandig-
heden verspreiden de wortelstokken 
zich in rap tempo en zorgen er op 
den duur voor dat ondiep water 
verlandt, d.w.z.  een proces waarbij 
ondiep water en drassige moerassen 
langzaam in land veranderen. Zo’n 
proces kan honderden jaren duren. 
Daarnaast staat de grote lisdodde 
erom bekend dat ze vervuild water in 
zich opnemen. Een belangrijke plant 
dus voor ons ecosysteem. De plant 
bloeit in juni en juli. Bijzonder is dat 
tijdens deze bloeitijd de mannelijke 
aar met pluim direct boven op de 
vrouwelijke aar (de beroemde sigaar-
vorm in diepbruine kleur) groeit. 
Kinderen plukten vroeger nog 
weleens de aren, droogden deze en 
staken deze in de � k. De pluim kan 
� ink � kken, opletten dus. Zo kregen 

de aren  de bijnaam ‘stinksigaar’. De 
breedte van het blad van de grote 
lisdodde is 1 tot 2 centimeter.

Kleine lisdodde
De kleine lisdodde is zoals de naam 
al aangeeft kleiner van stuk en groeit 
vooral in laagveengebieden en rivier-
gebieden. De plant wordt ook nog 
weleens gebruikt als sierplant bij 

vijvers en groeit vaak samen met riet 
en mattenbies.

De breedte van het blad is 0,5 tot 1 
cm breed. In tegenstelling tot de 
grote lisdodde waarvan de vrouwe-
lijk aar donkerbruin in de bloeitijd 
van kleur is, is de vrouwelijke (bloem)
aar van de kleine lisdodde geelachtig 
tot groenachtig van kleur.

Ken uw waterkant: de lisdodde, een nuttige 
plant die vervuiling uit het water opneemt

De grote lisdodde (Typha latifolia). Foto: Bigstock.

ACHTER HET FORNUIS

De laatste tijd staat het Franse klas-
sieke dessert de crème brulée weer 
volop in de belangstelling. Niet zo gek 
want het blijft een heerlijk dessert in al 
zijn eenvoud. In Spanje wordt een soortgelijk dessert geserveerd: de 
crema catalana. Het grootste verschil met de crème brulée is dat crema 
catalana met melk wordt bereid en crème brulée met room. Daarnaast 
bevat crema catalana kaneel en een beetje Grand Marnier. Wij maken dus 
de verse Franse crème brulée. Al lijkt het eenvoudig, de bereidingswijze 
dient wel nauwkeurig te worden opgevolgd. Maar u weet het onderhand, 
gooi al uw passie en l’amour erin, dan gaat het bereiden in de keuken 
altijd goed. 

Benodigdheden (6 personen): 

Bereiding: 
Verwarm de oven voor op 150 
graden. Scheid de eidooiers van 
de eiwitten en doe de eidooiers 
in een beslagbeker met schenk-
tuit. Klop de eidooiers los met de 
basterdsuiker en het snu� e zout.
Doe de slagroom in een steelpan-
netje. Snijd met een mesje een 
kier over de lengte van het vanil-
lestokje en haal met het mespunt 
het merg eruit. Voeg dit toe aan 
de slagroom. Zet de slagroom op 
laag vuur en kook ook de rest van het vanillestokje mee, tot het kook-
punt. Laat de slagroom 5 minuten afkoelen en verwijder daarna het vanil-
lestokje. Schenk de slagroom al goed roerend bij het eidooiermengsel, 
goed mengen. Schenk dit mengsel uit in de ovenbakjes, niet te vol. Plaats 
de bakjes crème brulée in een ovenschaal die voor de helft gevuld is met 
kokend water. Plaats de ovenschaal in de oven en laat de crème brulée 
ongeveer 40 minuten garen in de oven. Neem de schaaltjes uit de oven 
en laat ze afkoelen op het aanrecht. Het mengsel moet van binnen vloei-
baarder zijn dan de buitenkant. Als ze zijn afgekoeld kunnen de schaaltjes 
afgedekt met folie en ca 1,5 uur verder afkoelen in de koelkast. Bij het 
serveren verdeelt u de rietsuiker over de bovenkant van de crème brulée. 
Met de bunser brandt en carameliseert u de suiker tot een krokant laagje. 
Direct serveren, Bon appetit! 

Crème brulée, een heerlijke 
Franse klassieker 

ACHTER HET FORNUIS

zijn eenvoud. In Spanje wordt een soortgelijk dessert geserveerd: de 

• 5 tot 6 eieren
• 500 ml slagroom 
• 70 gram witte basterdsuiker
• 1 vanillestokje
• snu� ezout

•  6 kleine hittebestendige dessert-
schaaltjes voor in de oven 

• 6 theelepels rietsuiker
• Een bunser/crème bruléebrander 

Kleine lisdodde (Typha angustifolia).
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Vrijwilligers gevraagd in Heemstede
Bestuursleden met een groen hart

Stichting MEERGroen zoekt ervaren mensen met een groot maatschap-
pelijk netwerk en kwaliteiten als voorzitter, secretaris, penningmeester 
alsmede algemene bestuursleden en leden die in de adviesraad zitting 

willen nemen. De stichting is actief in ecologisch natuurbeheer en 
biologische landbouwprojecten. Nieuwsgierig? 

Kijk voor meer informatie op de website www.stichtingmeergroen.nl

Kieren dichten bij laminaatvloer
Voor een jonge alleenstaande moeder zoeken we een handige 

vrijwilliger die haar kan helpen met het netjes aanbrengen van afdek-
latjes en afkitten van de kleinere kieren van de laminaatvloer zodat haar 
dochtertje zich er niet aan kan bezeren. Ben je handig, nauwgezet en wil 

je iemand heel blij maken? We komen graag met je in contact!

Natuurliefhebbers gevraagd
Voor de Natuurgroep van Ontmoetingscentrum Heemstroom zoeken wij 
vrijwilligers die genieten van het buiten zijn. Samen met de deelnemers 

met een beginnende dementie onderneem je diverse activiteiten of help 
je mee bij allerhande klusjes aan de rand van het Groenendaalse bos 

zoals schoonmaken van het tuinhuisje, wandelen, een spelletje doen of 
het bereiden van de lunch. Interesse, we zien je graag in de natuur!

Voor alle vrijwilligerswerk-zaamheden wordt gewerkt 
conform de RIVM richtlijnen.

Meer weten over het aanbod of hulp nodig?

spreekuur: ma t/m do 10 – 13 uur
telefoon: (023) 548 38 24

website: heemstede.wehelpen.nl
e-mail: heemstede@wehelpen.nl

we helpen heemstede
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
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Wij zijn Kverneland Group en wij hebben recent de on-
dernemersprijs Haarlemmermeer 2021 gewonnen. 
Wij maken kunstmeststrooiers en landbouwspuiten voor 
loonwerkers en boeren om de gewassen te onderhouden. 
Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de groeiende 
wereldbevolking.

Wij zijn een internationaal bedrijf met productielocaties 
in verschillende landen. Elke fabriek is gespecialiseerd in 
speci�eke producten en is tegelijkertijd een toegewijd com-
petentiecentrum waar productie, R&D en productmanage-
ment nauw met elkaar verbonden zijn.

Om als bedrijf te kunnen groeien zijn wij vaak op zoek naar 
nieuwe gemotiveerde collega’s en talenten die hun bijdrage 
kunnen leveren in ons bedrijf. Op dit moment hebben wij 
een aantal leuke posities open staan, dus wil jij werken bij 
de ondernemer van het jaar, kijk dan snel op onze website 
www.werkenbijkvernelandgroup.nl of stuur een open solli-
citatie in.

Wij bieden jou:
• Salaris naar ervaring aan de hand van onze cao metalektro;
• 40 vakantiedagen (waarvan 13 ATV);
• 8% vakantiegeld;
• Wij hebben een winstdelingsregeling, reiskostenvergoe-

ding, een uitstekend pensioen, korting op verzekeringen 
en in diverse webshops;

• Wij organiseren leuke events voor alle medewerkers;
• Voldoende mogelijkheden om te groeien.

Wij zijn Kverneland Group en wij hebben recent de ondernemersprijs Haarlemmermeer 2021 gewonnen. Wij 
maken kunstmeststrooiers en landbouwspuiten voor loonwerkers en boeren om de gewassen te onderhouden. 
Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de groeiende wereldbevolking. 

Wij zijn een internationaal bedrijf met productielocaties in verschillende landen. Elke fabriek is gespecialiseerd in 
specifieke producten en is tegelijkertijd een toegewijd competentiecentrum waar productie, R&D en 
productmanagement nauw met elkaar verbonden zijn. 

Om als bedrijf te kunnen groeien zijn wij vaak op zoek naar nieuwe gemotiveerde collega's en talenten die hun 
bijdrage kunnen leveren in ons bedrijf. Op dit moment hebben wij een aantal leuke posities open staan, dus wil jij 
werken bij de ondernemer van het jaar, kijk dan snel op onze website www.werkenbijkvernelandgroup.nl of stuur 
een open sollicitatie in. 
Wij bieden jou: 
• Salaris naar ervaring aan de hand van onze cao metalektro; 
• 40 vakantiedagen (waarvan 13 ATV);
• 8% vakantiegeld; 
• Wij hebben een winstdelingsregeling, reiskostenvergoeding, een uitstekend pensioen, korting op 
verzekeringen en in diverse webshops; 
• Wij organiseren leuke events voor alle medewerkers;
• Voldoende mogelijkheden om te groeien.

Wij zijn Kverneland Group en wij hebben recent de ondernemersprijs Haarlemmermeer 2021 gewonnen. Wij 
maken kunstmeststrooiers en landbouwspuiten voor loonwerkers en boeren om de gewassen te onderhouden. 
Hiermee dragen wij ons steentje bij aan de groeiende wereldbevolking. 

Wij zijn een internationaal bedrijf met productielocaties in verschillende landen. Elke fabriek is gespecialiseerd in 
specifieke producten en is tegelijkertijd een toegewijd competentiecentrum waar productie, R&D en 
productmanagement nauw met elkaar verbonden zijn. 

Om als bedrijf te kunnen groeien zijn wij vaak op zoek naar nieuwe gemotiveerde collega's en talenten die hun 
bijdrage kunnen leveren in ons bedrijf. Op dit moment hebben wij een aantal leuke posities open staan, dus wil jij 
werken bij de ondernemer van het jaar, kijk dan snel op onze website www.werkenbijkvernelandgroup.nl of stuur 
een open sollicitatie in. 
Wij bieden jou: 
• Salaris naar ervaring aan de hand van onze cao metalektro; 
• 40 vakantiedagen (waarvan 13 ATV);
• 8% vakantiegeld; 
• Wij hebben een winstdelingsregeling, reiskostenvergoeding, een uitstekend pensioen, korting op 
verzekeringen en in diverse webshops; 
• Wij organiseren leuke events voor alle medewerkers;
• Voldoende mogelijkheden om te groeien.
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Door Joke van der Zee

Bloemendaal – Sinds korte tijd 
verschijnt de ‘Heemsteder’ ook in de 
naburige gemeente Bloemendaal. 
Weliswaar niet huis-aan-huis maar 
inwoners van deze gemeente 
kunnen op diverse punten hun 
wekelijkse krant, de ‘Bloemendaler’ 
halen. De uitgever van de Heem-
steder wil met deze nieuwe titel ook 
Bloemendalers al het nieuws uit 
Heemstede en regio presenteren. 
Beiden gemeenten liggen tegen 
elkaar aan, met Bennebroek en 
Aerdenhout als directe buren van 
Heemstede. Bloemendaal, Bloemen-
daal aan Zee, Overveen en Vogelen-
zang zijn iets verderop te vinden. 
Bentveld valt onder twee gemeen-
ten, naast Bloemendaal ligt een deel 
in de gemeente Zandvoort.

De Heemsteder informeert wekelijks 
over tal van Heemsteedse zaken; de 
Bloemendaler heeft het voornemen 
typisch Bloemendaalse onderwerpen 
voor het voetlicht te brengen. Eerst 
maar eens een kennismaking met 
alle in de gemeente Bloemendaal 
gelegen dorpen. Te beginnen met 
Bentveld.

Opgesplitst 
Als je op zomerse dagen het strand 
van Zandvoort wil bezoeken rijd je 
erdoorheen: het kleine Bentveld 
waarvan niet-ingezetenen vaak 
denken dat het uit louter villa’s 
bestaat. Het laatste deel van de route 
naar de zee, via de N201, voert langs 
smaakvolle witte huizen met daar-
voor een groot plantsoen. Je wilt zo 
graag (en snel) naar het strand dat je 
niet de moeite neemt Bentveld nader 
te bekijken. Nu is er ook niet heel 
veel te ontdekken, toch loont het de 
moeite per �ets of wandelend op 
pad te gaan. Door de vele naald-
bomen en frisse (zee)lucht is dit trou-
wens elk seizoen een �jn idee. Deels 
ligt het dorp in de gemeente Zand-
voort, en dat deel telt ruim 1.000 
inwoners. Aan de andere zijde is 
Bentveld opgegaan in Aerdenhout-
West. Aerdenhout heeft ruim 4.000 
inwoners. De gehele gemeente Bloe-

mendaal bestaat voor een groot deel 
uit groen, tussen de bebouwing is 
het één en al bomen. Ook in Bent-
veld, met het Naaldenveld en de 
Amsterdamse Waterleidingduinen op 
korte afstand kun je als natuurlief-
hebber je lol op. Is het er dan ook 
rustig? In de seizoenen buiten het 
hoogseizoen om wel. Zeker in deze 
tijd waan je je in een ander deel van 
Nederland als je een wandeling 
maakt door de lanen en straten van 
Beltveld. De boslucht is nooit ver 
weg en de hoge naaldbomen die 
groen blijven zorgen voor een mooi 
decor.  

Monumenten
Dat de naam Bentveld op de een of 
andere manier van het woord ‘veld’ 
afstamt is niet vreemd met zoveel 
duinen in de buurt. Oorspronkelijk 
groeide hier veel ‘buntgras’ en 

daarvan is ‘buntveld’ veranderd in 
Bentveld. Buntgras is een grassoort 
die gedijt op voedselarme zand-
gronden. Er is enige bedrijvigheid in 
Bentveld, langs de N201 vind je 
horeca en een paar kleine bedrijven. 
Daarnaast is er een verzorgingstehuis 
(Bodaan). Wie op korte afstand van 
het strand wil wonen maar wel van 
rust houdt, en het geld heeft, kiest 
voor Bentveld. De huizen zijn er 
veelal groot, met grote tuinen aan 
rustige laantjes, omgeven door duin 
en bos. De plaats kent vier gemeen-
telijke monumenten: het complex 
gemeentelijk Waterleidingbedrijf 
Zandvoort (1915), Landhuis ’t Heem 
(1920-1925), Duinveste (1918-1919) 
en een fraai dubbel woonhuis uit 
1910, allen gelegen aan de Zand-
voortselaan.
Er is natuurlijk een veel bekender 
monument, dat de status Rijksmonu-

ment heeft, en dat is landgoed Groot 
Bentveld aan de Bentveldweg. Het 
huidige dorp is vele eeuwen later 
ontstaan maar in het jaar 960 werd 
Bentveld al vermeld in historische 
documenten. Destijds als hofstede 
groeide het uit tot landgoed waar 
door de eeuwen heen diverse eige-
naren hun intrek namen. Er kwamen 
tuinen en fruitteelt. In 1625 is het 
landgoed gebouwd dat er nu nog 
steeds is, een hoofdgebouw en 
enkele bijgebouwen met erf en (bos)
grond. 

Tram, �etspad en ecoduct 
Door Bentveld reed ooit een tram 
naar de kust, begin vorige eeuw. 
Later is deze verbinding door een 
buslijn vervangen. De tramrails 
werden vervangen door asfalt; nu 
voert een �etspad op die plek naar 
Zandvoort. Een van de bezienswaar-

digheden van Bentveld is de natuur-
brug over de Provincialeweg die in 
2013 is geopend. Het ecoduct, die de 
naam Zandpoort draagt, verbindt 
het 3800 hectare grote Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland met het 
3400 hectare grote Amsterdamse 
Waterleidingduinen. Je hoeft Bent-
veld niet uit als je gewoon een lekker 
ommetje wilt maken in Bentveld zelf 
dat lanen heeft met namen van 
bloemen en planten. Om te 
ontdekken zijn de smalle verbin-
dingslaantjes tussen de grotere 
lanen, zoals het Dennenlaantje. 
Boslucht vermengt zich met een 
frisse zeebries, zonder al te veel 
uitlaatgassen die er op een zeer 
zomerse dag ongetwijfeld ook zullen 
lang waaien. Maar nu nog even niet. 

(Bronnen: Wikipedia en
www.plaatsengids.nl)

Bentveld, ontstaan op grondvesten van eeuwenoud landgoed

De N201 voert dwars door Bentveld naar de kust. Lanen omzoomd door hoge naaldbomen.

Foto’s: Joke van der Zee.Oneindig lijken de diverse verbindingslaantjes zoals het Dennenlaantje.







Je start per 1 april 2022 in onze woon-
zorglocatie De Houttuinen in Haarlem. 
Als het van beide kanten bevalt, kan 
Zorgbalans je een studie en een baan 
aanbieden. Met deze oriëntatiebaan 
kun je kijken of het werk bij je past, 
voordat je aan een studie begint. 

Jouw profi el
Je hebt een VMBO-diploma en 
bent minimaal 16 uur per week 
beschikbaar. Je spreekt en schrijft 
goed Nederlands en komt je 
afspraken na. En we verwachten 
dat je een zorghart hebt!

Zorgbalans maakt de overstap naar de 
ouderenzorg wel heel eenvoudig! Zoek je 
een vaste baan met toekomstperspectief? 
En wil je veel voor oudere mensen 
betekenen? Pak dan deze unieke kans en:

Ontdek 
of de 
ouderenzorg 
bij je past!

Kom je oriënteren in de ouderenzorg 
tijdens een betaalde stage van 3 maanden!

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met Ton Hulsbosch, 
opleidingsadviseur, via 06 211 88 936 of Werving & Selectie 
op 023 8 918 363. Of solliciteer via werkenbijzorgbalans.nl.

Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Gastgezin gezocht met 
ruimte in huis en hart 
Als gastgezin zet u huis en hart open voor een kind met een 
(verstandelijke) beperking.

Met een vast logeerweekend (bijv. eens per maand) biedt u kind 
én thuisfront licht en lucht. U krijgt ondersteuning en desgewenst 
scholing van SIG/STG. 

Meer informatie: 
T 0251 - 257 857 • E vrijwilligers@sig.nu • I www.sig.nu / www.stg-vrijwilligershulp.nl

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

Zorg jij voor deze 
grootste grapjas

van de klas?

Zorg jij voor dit 
jongste zusje uit 
een gezin van 8?

Zorg jij voor dit 
populairste meisje 

van de school?

Zie jij mensen zoals ze nu zijn 
maar ook zoals ze ooit waren? 
Dan is werken bij Sint Jacob 
iets voor jou! Want goed voor 
iemand zorgen begint met 
iemand goed kennen.

Collega’s gezocht:
• Verzorgende IG
• Helpende plus
• Helpende Zorg & Welzijn

(flex en vast)

www.sintjacob.nl 

De mond is de plek waar al het voedsel naar binnen gaat. Alleen al daardoor is het ook 
de plek waar heel wat bacteriën leven. Mede daarom is een goede mondhygiëne van 
groot belang. Hier bestaan echter veel misverstanden over. We poetsen niet vaak 
genoeg onze tanden, we vervangen onze tandenborstel niet vaak genoeg en we zien 
vaak nogal wat zaken over het hoofd. 

De basisregel voor een goede mondhygiëne is twee keer per dag de tanden goed 
poetsen. Dat wil zeggen: twee minuten lang poetsen per keer. Op de eerste plaats heb 
je die tijd gewoon nodig om alle tanden en kiezen goed te kunnen bereiken. Maar er 
is nog een andere reden om het poetsen twee minuten vol te houden. Dat is een 
reden die veel mensen niet kennen, maar die wel van groot belang is. De �uoride in 
tandpasta doet namelijk pas na twee minuten zijn werk. Dat �uoride zorgt ervoor dat 
ons tandglazuur beter bestand is tegen zuren. 

Zoals op tanden en kiezen bacteriën achter kunnen blijven, geldt dit ook voor de 
tong. Toch vergeten veel mensen om ook de tong een dagelijkse poetsbeurt te geven. 
Dit kan leiden tot een slechte adem. Er bestaan ook speciale tongreinigers, ook wel 

Dit moet je weten over mondhygiëne tongschrapers genoemd. Verder bestaan er ook tongdruppels voor een nog betere 
reiniging. 
In de ruimtes tussen de tanden en kiezen kunnen bacteriën achterblijven. Met de 
tandenborstel kun je die plekken niet goed bereiken. Met �ossdraad lukt dat wel, dus 
is het belangrijk om dagelijks die hoekjes en gleu�es met �ossdraad te behandelen. Je 
kunt los �ossdraad gebruiken, maar tegenwoordig vind je in de supermarkt of drogis-
terij ook handige kunststof beugeltjes met een stukje �ossdraad erin, zodat je nog 
maar één hand nodig hebt om te kunnen �ossen. 

Veel mensen blijven te lang poetsen met dezelfde tandenborstel. Zowel de traditionele 
tandenborstels als de opzetstukjes van de elektrische variant dienen regelmatig te 
worden vervangen. Als je twee maal per dag je tanden poetst, zijn die borstels na een 
week of tien niet meer geschikt om nog langer te gebruiken. Je ziet het vaak al aan de 
kleur van de haren. Als die kleur eraf 
gesleten is, is de borstel aan het einde 
van zijn gebruiksduur gekomen. 
Hetzelfde geldt als de haren niet meer 
kaarsrecht omhoog staan. Met vijf 
nieuwe tandenborstels per jaar zit je 
goed!



Bij Prezens leren we je om te gaan met soms, onverwachte situaties
waarin je kwetsbaar bent, uit balans bent of met een naaste met psychische klachten. In deze 
tijd van de Covid-19 pandemie is dat een extra uitdaging.
Ons aanbod is gratis, een verwijzing is niet nodig.

Omgaan met stress, angst, somberheid of piekeren
In de cursussen Minder Piekeren, Positief Zelfbeeld of Voluit Leven ontwikkel je
technieken om om te gaan met stress, angst of piekeren.
In 1-3 coachingsgesprekken staan omgaan met stress, rouw en psychische klachten
bij zwangeren en pas bevallen vrouwen (MamaKits) centraal.

Omgaan met een naaste met psychische klachten
Het Familiespreekuur is er voor jou!
De cursussen Omgaan met Borderline en Stresshantering voor familie en naasten
biedt handvatten, ondersteuning en (h)erkenning.Ouderschap in stressvolle situaties, 
wanneer je zelf met psychische klachten worstelt? Kom naar de online bijeenkomsten 
Oudersupport, je bent niet alleen!

Ondersteuning voor jongeren (4-21 jaar) die opgroeien in stressvolle situaties
In de cursussen Piep zei de muis (4-8 jaar), Doe-Praat groep (8-12 jaar) en Time4U
(12-16 en 16-21 jaar) leren jongeren plezier te maken en hun eigen gevoelens te
ervaren en vorm te geven. Neem vrijblijvend contact met ons op:
T 088 788 5015 E preventie@prezens.nl www.ggzingeest.nl  

“Ik ben zo gespannen.
Dit kan zo niet langer!”
Last van psychische klachten
als stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld!

R Persoonlijk advies
R Snelle ondersteuning
R Gratis adviesgesprek: 088 788 5015
www.ggzingeest.nl

“Ik ben zo gespannen.
Dit kan zo niet langer!”
Last van psychische klachten
als stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld!

R Persoonlijk advies
R Snelle ondersteuning
R Gratis adviesgesprek: 088 788 5015
www.ggzingeest.nl

“Ik ben zo somber. 
Dit kan zo niet langer!”
Last van psyc
als stress, somberheid of angst?
Wij brengen uw klachten in beeld!

R Persoonlijk advies
R Snelle ondersteuning
R Gratis adviesgesprek: 088 788 5015
www.ggzingeest.nl

Allereerst kijk ik, Alexia naar iemand persoon-
lijke situatie. Deze holistische aanpak is het 
belangrijkste uitgangspunt voor het maatwerk 
dat geleverd wordt. Aan de hand van een inta-
ke, een urine- en speekseltest, bloedwaarden 
en een uitgebreid intake formulier breng ik de 
gezondheid in kaart. Ook probeer ik zicht te 
krijgen op de tendensen/oorzak(en) van het 

overgewicht. Veel mensen hebben al van alles 
geprobeerd. Waarom zou de methode van Cu-
re4life wel helpen? “Mijn manier van werken is 
eff ectief omdat het een lange termijn-traject 
is, met gewoon normaal eten wat je zelf in de 
winkel kunt kopen.” Bij de start van het pro-
gramma optimaliseren we eerst het bestaande 
voedingspatroon. Daarna herstellen we de hor-

monale disbalans met een op maat gemaakt 
persoonlijk programma (PP) met voeding die 
bij jou past. 

Op de  vraag waarom afvallen bij veel mensen 
vaak mislukt, antwoordt Alexia: “Dat komt door-
dat er aan een lijnpoging een eind zit. Het is be-
langrijk het woordje ‘lijnen’ overboord te gooien 
en het besluit te nemen om beter voor je li-
chaam te zorgen op de langere termijn. Dit be-
tekent een nieuwe manier van eten die bij jouw 
lichaam en smaak past. Afvallen heeft alleen zin 
als je weet hoe je daarna je lichaam in balans 
kan houden”. Het programma voorziet dan ook 
in een stabilisatie en consolidatie fase. In deze 
fases gaan we op zoek naar de energiebalans 
en ontwikkelen we een intuïtieve voedingsstijl 

waarmee een gezond gewicht kan worden be-
houden.

Met een optimale voedingsstijl, krijg je hormo-
naal gezien veel meer rust in je lichaam, min-
der last van een energiedip, kom je beter in je 
(geestelijke) kracht en wordt je blijer van jezelf. 

Cure4life Haarlem  Cure4life Haarlemmermeer 
Wagenweg 252 Bramerveld 38
2012 NP Haarlem 2151 LC Nieuw Vennep
06-18647985 06-18647985

Meer informatie www.cure4life.eu Ook tijdens de lockdown gewoon geopend!

Alexia is aangesloten bij de BATC; gedeeltelijke vergoeding is mogelijk op basis 
van de eigen aanvullende verzekering.

“Stop met lijnen 
en wordt blijvend 
gezond in 2022”

Haarlem/Haarlemmermeer – Goede voornemens horen bij het nieuwe jaar. 
Stoppen met roken en drinken, meer bewegen maar ook; afvallen & gezon-
der worden. Alexia Venema is Natuurgeneeskundig Therapeut bij Cure4Life 
en verantwoordelijk voor de regio Haarlem & Haarlemmermeer. Volgens haar 
komen in de maand januari niet meer aanmeldingen binnen dan de rest van 
het jaar. “Overgewicht is een veelvoorkomend probleem dat het hele jaar 
door speelt. De  trend voor 2022 is dat mensen steeds vaker zelf de regie ne-
men voor hun eigen gezondheid. Door Corona zijn ze beter op de hoogte van 
het feit dat overgewicht een symptoom is van onderliggend leiden zoals dat 
in de media veelvuldig genoemd is. “Overgewicht als symptoom van lichame-
lijke ziektes en psychisch onwel bevinden als gevolg van hormonale disba-
lansen die optreden bij overgewicht, na een bevalling, tijdens de overgang, 
en ziekten als diabetes, hart- en vaatziekten, etc.” Het is belangrijk om in deze 
situaties voor jezelf het verschil te gaan maken! Hoe? Dat lees je hieronder!

Interesse in een optimaal postuur, 
verbetering van uw gezondheid(s-
klachten)? Richting geven aan uw 
gezondheid op korte- en lange ter-
mijn met blijvend resultaat? Neem 
dan contact met mij op via 06-
18647985 of avenema@cure4life.nl

Gratis cursussen herstel van psychische balans voor jongeren,
volwassenen en naasten
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Deze 
week kwam er een einde aan een 
deel van de lockdown. Onder 
beperkte voorwaarden mogen 
winkels, kappers, nagelstudio’s en 
sportscholen weer open. Ook mogen 
sporters tot 20.00 uur weer geza-
menlijk sporten. Helaas mogen bars, 
restaurants en de cultuursector inclu-
sief bioscopen nog niet open, maar 
men verwacht dat dit niet zo lang 
meer zal duren.

De reden voor de versoepeling ligt in 
het feit dat er weliswaar een enorme 
toename van het aantal besmette 
personen wordt vastgesteld, maar dit 
niet leidt tot een toename aan 
ziekenhuisopnames en sterfgevallen. 
Er werden de afgelopen week in 

Nederland 230.000 positieve tests 
afgenomen. Daarvan kwamen er 458 
mensen in het ziekenhuis terecht en 
74 op een IC-afdeling. Het is dus 
duidelijk dat ondanks de hoge 
besmettingsaantallen de situatie in 
de ziekenhuizen niet erger is 
geworden, juist een stuk beter. Er 
liggen momenteel +/- 900 mensen in 
een ziekenhuisbed en op de IC-afde-
lingen samen ongeveer 300. Nog 
heel even en alles kan weer terug 
naar normaal met open theaters, 
festivals en stadions.  

Ergste scenario afgewend
In Heemstede en Bloemendaal werd 
opnieuw een recordaantal besmet-
tingen vastgesteld. De twee dorpen 
samen kenden 1.104 besmettingen 
waarbij het in Bloemendaal precies 
20 keer meer voorkwam. Nagekomen 

opnames in het ziekenhuis in week 
één zijn twee inwoners van 
Bloemendaal.
Volgens specialisten, die het weten 
kunnen, gaat het virus steeds meer 
op een griep lijken en zou het ergste 
scenario nu zijn afgewend. Of dat 
aan de massale vaccinaties ligt of dat 
langzaamaan een groot deel van de 
Nederlanders het virus al heeft door-
staan, blijft ongewis. 
Protesterende ondernemers en 
vooral uit de horeca zijn aan de orde 
van de dag. Voor hen is te hopen dat 
ze snel weer terug kunnen naar 
normaal. De anti-vaccers en virusont-
kenners worden steeds stiller. Zij 
blijven wel volharden in de stelling 
dat de vaccinatie alleen maar schade 
toebrengt aan de mens en dat deze 
pandemie om verschillende redenen 
een vooropgezet plan is.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 2 INGEZONDEN COLUMN GGD

De derde maandag van januari 
staat te boek als blue Monday. Een 
dag waarop veel mensen zich 
treurig, neerslachtig of 
weemoedig voelen. Een moment 
aan het begin van het jaar waarin 
duidelijk is geworden dat goede 
voornemens in rook zijn opge-
gaan en de lente nog ver weg lijkt.
Geen dag om vrolijk van te 
worden en dat past helemaal in 
het naargeestige beeld dat de 
lockdown heeft gebracht en het 
sombere nieuws van vorige week 
dat in 2021 het aantal jongeren 
dat door zelfdoding om het leven 
kwam met 15% is gestegen ten 
opzichte van de jaren daarvoor. En 
we waren als land al koploper in 
Europa waar het ging om suïcide. 

De maatregelen drukken zwaar op 
ons allemaal en tegen de achter-
grond van het nog steeds hoge aantal meldingen van covid-19 is er nog 
steeds reden tot zorg. Inmiddels is de omikronvariant dominant in Neder-
land, een variant die zich veel sneller verspreidt dan voorgaande vari-
anten, maar ook minder ziekmakend is. Het OMT geeft aan dat we reke-
ning moeten houden met 75.000 tot 100.000 besmettingen per dag. Dat 
kan ertoe leiden dat veel mensen thuis moeten blijven – ook zorgperso-
neel - of in quarantaine zitten als ze nauwe contacten hebben die besmet 
zijn met het virus, zoals huisgenoten. Dit levert een uitdaging op voor de 
continuïteit van essentiële functies in onze maatschappij. 

De boostercampagne heeft de afgelopen periode een enorme impuls 
gehad. Iedereen die hier gebruik van wil maken, heeft binnenkort de 
boosterprik kunnen laten zetten en draagt daarmee bij aan het 
verkleinen van de overdrachtskans van het virus, en het verlagen van het 
risico op ernstig ziek worden. Helaas blijft het percentage mensen dat de 
booster heeft gehaald nog wel achter bij het streven, dus daar blijven we 
op inzetten.

Ondertussen ligt ons sociale leven grotendeels plat. En als er contact 
mogelijk is, zijn de onderwerpen veelal deprimerend. Niet voor niets pleit 
ik ervoor om hoe dan ook contact te blijven zoeken, gesprekken aan te 
gaan en te blijven bewegen. Maak gebruik van de versoepelingen om je 
mentaal en fysiek weer op te laden. Lachen mag natuurlijk ook, want dat 
helpt ook om ons beter te voelen.

Nu is het zo dat de meeste mensen in staat zijn om de huidige situatie het 
hoofd te bieden. Er is echter ook een groep die dat minder goed kan. Die 
wegkwijnen, die vervallen in apathie of het heil zoeken in genotmid-
delen.  Het kan ook voorkomen dat mensen zich afreageren op hun 
omgeving.
Het is nodig dat we op elkaar letten, niet alleen voor de mensen die het 
nog niet eenvoudig vinden om te dealen met de situatie, maar ook als er 
onveiligheid dreigt in gezinnen. Dan is het nodig dat bespreekbaar te 
maken en dat zo snel als mogelijk hulp wordt ingeschakeld. Er is op een 
breed gebied een scala van hulplijnen in de lucht. Maak daar gebruik van. 
Beter teveel gemeld dan achteraf spijt.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Blue Monday

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

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Nadat er eerder al bin-
nen de VVD onenigheid was ontstaan 
m.b.t. de kandidaatstelling voor de 
komende gemeenteraadsverkie-
zingen, is het nu de beurt aan HBB. 

Wat is het geval? Volgens een groep 
HBB-leden hebben raadsleden Lenny 
Jagtenberg en Klaas Kremer de afge-
lopen vier jaar uitstekend werk 
verricht voor de lokale partij. Dat 
bleek niet op iedereen van toepas-
sing. Met name raadslid Olav 
Lommerse moest het ontgelden. Een 
tijd lang heeft hij zich aan het raads-
werk onttrokken. Kremer kon zich 
ook niet vinden in een tweetal 
andere kandidaten. Hij besloot zich 
terug te trekken. Bij het opstellen van 
de kandidatenlijst is de voorzitter Jan 
Verhagen een eigen koers gaan 
varen. Hij kwam op de proppen met 
een �ink aantal op het oog geschikte, 
maar onbekende kandidaten. Zonder 
zich te houden aan de regels binnen 
het huishoudelijk reglement stuurde 
hij de afgelopen week een kandida-

tenlijst rond met daarbij de plaat-
singsvolgorde. Dat is tegen de afge-
sproken partijregels. De lijst had 
zonder deze plaatsingsvolgorde 
verstuurd moeten worden om zo de 
leden de kans te geven zich uit te 
spreken over de plaatsingsvolgorde. 
Jagtenberg en Kremer wilden onder 
geen beding doorgaan met collega 
Lommerse. Nochtans stond deze 
laatste als nummer twee op de lijst 
en maakte Jagtenberg en Kremer 
(had zich al teruggetrokken) geen 
deel meer uit van de kieslijst. De 
voorzitter vroeg de leden binnen drie 
dagen per mail te antwoorden of 
men akkoord ging met de toege-
zonden lijst.

Pogingen om het anders en volgens 
de regels aan te passen liepen op 
niets uit. Jagtenberg en Kremer 
wilden nog een termijn in de raad 
zitting nemen en Jagtenberg meldde 
zich zelfs als kandidaat voor een 
eventueel wethouderschap. Hiervan 
waren de leden niet op de hoogte. 
De wens van Jagtenberg was tegen 
het zere been van de huidige 

wethouder Annelies van der Have, 
die zelf graag wil terugkeren. De 
leden en beoogd nieuwe raadsleden 
viel dit alles koud op hun dak. 
Wegens corona kan er niet fysiek 
vergaderd worden. Alles moet per 
mail en telefoon. De voorzitter belde 
met een groot aantal leden om zijn 
standpunt uit te leggen, waar 
mensen beschadigd uit naar voren 
kwamen.

Dat de partij slechts beschikt over 
één bestuurslid wreekt zich op dit 
moment. Van collegiaal overleg 
binnen een bestuur kan zo geen 
sprake zijn. Jagtenberg en Kremer 
gaan hun lidmaatschap opzeggen, 
met in hun kielzog een aantal leden 
van de partij. Verhagen verdedigde 
zich door te stellen dat een meerder-
heid van de leden achter zijn keuze 
staat.

De onvrede komt ongelegen zo vlak 
voor de verkiezingen. Inwoners 
dienen te weten door wie ze worden 
bestuurd, welke partij het dan ook 
betreft. 

Onvrede binnen de lokale partij HBB

Regio - Op de locaties in IJmuiden en 
Velsen-Noord kunnen 18+’ers nu ook 
zonder afspraak de corona booster-
prik halen. Afgelopen week kon dit al 
bij Schiphol. Voor een 1e of 2e coro-
navaccinatie kun je al langer zonder 
afspraak op deze GGD- locaties 
terecht. Nu steeds meer mensen hun 
booster hebben gehaald, ontstaat er 
ruimte om te boosteren zonder 
afspraak. GGD Kennemerland hoopt 
dat de vrije inloop de drempel 
verlaagt om de booster te halen.
Als je al een afspraak hebt gemaakt
Heb je al een afspraak hebt gemaakt 
op een later moment of op een 
locatie verder weg? Ook dan kun je 
gebruikmaken van de inloop. Vergeet 
je afspraak in dat geval niet te 

melden op de vaccinatielocatie, 
zodat deze afspraak uit het systeem 
gehaald kan worden.

Capaciteit inloop beperkt
Op dit moment is de ruimte voor de 
vrije inloop beperkt. Check daarom 
voor je bezoek even onze Twitter-
pagina om te kijken of de capaciteit 
niet bereikt is. Dit zullen wij daar 
altijd aangeven.

Openingstijden
De vaccinatielocaties in Ijmuiden, 
Velsen en bij Schiphol zijn elke dag 
van de week voor de inloop 
geopend. Je vindt de tijden van de 
inloop boostervaccinatie op: 
ggdkennemerland.nl/coronavaccin.

Vrije inloop booster nu ook in 
Velsen-Noord en IJmuiden

INGEZONDEN POLITIEK

Met grote verwachtingen zocht ik afgelopen donderdag de live-stream op van de vergadering van de commissie 
ruimte. Want, er was een voor mij belangrijk agendapunt: Plan van aanpak en aanvraag voorbereidingskrediet voor 
de aanleg van een �ets-, en voetgangerstunneltje op de plek van de Niet-Actief-Bewaakte-Overweg (NABO) bij 
Leyduin. Het was een A-stuk, dus een laatste advies aan de raad. 

Namens de Fietsersbond Heemstede heb ik de afgelopen jaren deelgenomen aan de voorbereidende bespre-
kingen die door ProRail, Waternet, Landschap Noord-Holland, Provincie, Gemeente, Wandelnet en Fietsersbond 
gevoerd werden. 

Al jaren is bekend dat alle NABO’s in 2023 dicht moeten zijn. De subsidies die het Rijk aan ProRail geeft eindigen in 
2023. Dat betekent dat er dit jaar, 2022 begonnen moet zijn met de aanbesteding. En dat er dus door de 
Heemsteedse gemeenteraad een klap op gegeven moet worden. 

Wat mij verbaasde bij het volgen van de discussie was het gebrek aan kennis bij sommige raadsleden die een 
advies moesten geven. De vragen die gesteld werden gaven mij de indruk dat om half acht even de stukken erbij 
gehaald waren. Er waren commissieleden die niets of nauwelijks iets vroegen, voor hen was het duidelijk, ze 
hadden zich ingelezen en ze waren voor. De VVD (Radix) stelde direct al voor een besluit uit te stellen. Van uitstel 
komt afstel? Wethouder Nicole Mulder waarschuwde nog dat het dan kort dag wordt, in maart zijn de verkie-
zingen, voordat een nieuwe raad echt lekker functioneert is het jaar om en de subsidie van het rijk aan ProRail weg. 
En dan gaat de NABO dicht en komt er niets voor terug. En dan kunnen we omlopen en om�etsen als we naar het 
mooie natuurgebied willen. Na het laantje van Alverna zou het dan de tweede oversteek zijn die dicht gaat zonder 
dat er een alternatief voor komt. 

Geachte raad, laat dit niet gebeuren, zorg dat er geen vertraging optreedt die het plan de doodsteek zou geven!  

Guus van Dee, Heemstede 

NABO’s in Commissie Ruimte van 13 januari 2022





18 inderegio.nl • 19 januari 2022CULTUUR

DONDERDAG 20 JANUARI 

Film & lunch bij WIJ Heemstede. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. Om 10.30u.
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

MAANDAG 24 JANUARI 
Cursus Creatief leven. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
10u. De prijs eenmalig verlaagd 
naar €80,- excl. cursusboek €25,- 
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

WOENSDAG 26 JANUARI
Inloopmoment WIJ Heemstede. 
Plein1, Julianaplein 1 in Heem-
stede. V.9-11u.

Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink: ‘Van in-
zicht naar uitzicht’. Losse avon-
den. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om19.30. Kosten 
per avond: €22,50.
Meer info: 06 – 50815697.
Aanmelden verplicht via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 – 5483828.

START DONDERDAG 27 JANUARI  
Cursus Kubisme, de grote revo-
lutie in de Kunst 1905 – 1925. 
Door Michiel Kersten, Emmelie 
de Mol van Otterloo en Maya 
Mutlu. De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Om 19.30u.
Kosten: €120,- voor 8 
bijeenkomsten.
De volgende bijeenkomsten zijn 
op: 3, 10, 24 februari, 10, 17 en 
31 maart en 7 april. Aanmelden 
verplicht via
info@artetcetera.nl.

T/M MAANDAG 28 FEBRUARI 
Expositie �jnschilder Gabe de 
Vries. Historische taferelen van 
Heemstede en omgeving. 
Locatie Plein1, Julianaplein 1 in 
Heemstede.
Gratis toegang.

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 Heem-
stede, 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 
coronamaatregelen: vanaf 13 jaar in 
openbare ruimtes een mondkapje 
op, bij zitten mag deze af, we houden 
1,5 meter afstand. Er wordt (voor 
buurthuiswerk) geen QR-code ge-
scand. 

Coronamaatregelen 
bij WIJ Heemstede

Heemstede - Zoals iedereen is het 
nog niet voor alle sectoren het einde 
van de lockdown. De Regenboog-
borrel voor de LHBTQ-groep en 
belangstellenden in Heemstede kan 
daarom ook nog niet doorgaan. 
Vanwege de coronamaatregelen 
mag de organisatie van de Regen-
boogborrel op dit moment niemand 

in februari uitnodigen bij Loco Co�ee 
aan de Julianalaan 6 in Heemstede, 
maar schrijf alvast met potlood in de 
agenda dat er onder voorbehoud op 
dinsdag 8 februari van 19-21 uur een 
borrel gepland staat, als de corona-
ontwikkelingen dit toestaan. 
Toegang is vrij. Een QR-code is 
noodzakelijk.

Regenboogborrel onder voorbehoud gepland

Regenboogborrel kan nog niet doorgaan. Foto: Bigstock.

Film & lunch bij WIJ Heemstede

Heemstede/Haarlem - Voor de 
Poëzieweek, die op 27 januari begint, 
heeft de Haarlemse Dichtlijn weer 
uitgepakt. Na het inpakpapier met 
dichtregels als straatnamen op de 
plattegrond van Haarlem dat vorig 
jaar furore maakte, is er nu: een serie 
dichtleggers met kantelpoëzie. Je 
krijgt de dichtleggers gratis bij de 
betere boekhandel als je er iets 
koopt tijdens de Poëzieweek.

Maar wat is het nu precies? Uit de 
festivalbundels van de voorbije jaren, 
zocht de Haarlemse Dichtlijn de 
mooiste citaten. Daarna zijn de dicht-
regels gekoppeld in tweetallen en op 
boekenleggers afgedrukt, één op de 
ene zijde en één op de keerzijde. Zo 
is er kantelpoëzie gemaakt waarbij 
de ene regel op de andere inwerkt, 
telkens als je de dichtlegger om-
draait. Het is een kleurrijke serie met 
een dozijn kantelgedichten gewor-
den, bij het thema van de Poëzie-
week: natuur.

Zo is een dichtregel van Peer van den 
Hoven gekoppeld aan poëzie van 
Sholeh Rezazadeh. En dicht Paul 
Roelofsen: “Laat de taal dan over-

stromen / de zon wegdrijven”. “Ga op 
een tak zitten in een hoge boom / en 
kijk rustig om je heen” antwoordt 
Simone de Maat op de keerzijde.
Er zijn meer poëzie-activiteiten 
tijdens de Poëzieweek, maar nog 
steeds ingeperkt door corona. Poëzie 
van de Haarlemse Dichtlijn hoef je 
via deze serie boekenleggers niet te 
missen. 

Meer informatie op:
www.haarlemsedichtlijn.nl.

Haarlems Dichtlijn brengt diverse
dichtleggers met fraaie kantelpoëzie uit

AGENDA

Heemstede - Door de verlenging 
van de coronamaatregelen zijn er tot 
en met dinsdag 25 januari helaas 
geen voorstellingen en concerten 
van Podia Heemstede in Theater de 
Luifel en de Oude Kerk.
Heeft u kaarten gekocht voor een 
voorstelling of concert in deze 
periode? 
U krijgt bericht, zodra informatie 
bekend is over bijvoorbeeld een 
eventuele verplaatsing of annulering 
en de daarbij behorende afwikkeling. 
Via de website:
www.podiaheemstede.nl, de social 

mediakanalen en per mail wordt u 
geïnformeerd over de actuele stand 
van zaken.

Podia Heemstede schort voorstellingen tot en 
met 25 januari op

T/m 25 januari geen voorstellingen 
van Podia Heemstede. Foto: Bigstock.

Heemstede -Bij WIJ Heemstede in de 
Luifel aan de Herenweg 96 draait op 
donderdag 20 januari om 10.30 uur 
een komische drama�lm uit 2014.

Daarna kunt u gezellig napraten 

onder het genot van een lunch in de 
foyer van de Luifel. Aanmelden is 
verplicht en kan via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 – 5483828.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De St. Bavo is gebouwd in een periode waarin een voor-
liefde ontstond voor eerlijke bouwmaterialen.
Niet de kleur van verf, maar de natuurlijke kleuren van hout, baksteen en 
natuursteen bepaalden in grote mate de kleuren van het interieur.
Kleurcomposities en kleurstelling in deze bouwstijl waren allerminst saai 
doordat vaak meerdere baksteen- en natuursteenkleuren werden 
gecombineerd.
Dat men in de periode van de bouw van de St. Bavo geen angst had voor 
de kleur, bewijst nog de oorspronkelijke kleurrijke mozaïekvloer van 
tegels, door het middenpad langs de prachtige gebeeldhouwde banken.

Kleur in de historische architectuur van 
de St. Bavo

Heemstede - Steeds meer mensen 
die zich willen inzetten voor de 
ander, bijvoorbeeld via vrijwilligers-
werk, zullen vaker mensen met een 
haperend brein achter de voordeur 
gaan tegenkomen.  

De voorspelling is dat de volgende 
generatie ouderen nog langer thuis 
zal blijven wonen en vaker te maken 
zal hebben met een vorm van 
dementie, zoals de ziekte van 
Alzheimer, Parkinson of Vasculaire 
dementie. Een op de vijf mensen zal 
te maken krijgen met dementie. 

Zorgbalans noemt dementie veel 
liever een ‘haperend brein’, daar 
hebben we allemaal weleens last 
van. Als het brein hapert, is het 
wenselijk dat de omgeving samen-
werkt om de ander het gevoel van 
waarde te geven en te laten stralen. 
Dat levert veel meer op, voorkomt 
weerstand, stress en onbegrip. 

Hoe meer mensen weten wat een 
haperend brein inhoudt, welke 
verschijnselen en signalen daarbij 
horen, hoe je daar het beste mee om 
kunt gaan en welke hulplijnen er in 
Heemstede voor zijn, des te beter.   

Daarom wordt u uitgenodigd om op 
donderdag 3 februari van 10.00 tot 
11.00 uur via ZOOM aan te sluiten bij 
een interactieve sessie waarin ‘Het 
haperende brein centraal’ staat. 
Tijdens deze vrijblijvende sessie zal 
Michelle van Iersel van Stichting 
Zorgbalans voorlichting geven, als-
mede handvatten bieden en vragen 
beantwoorden. 

De workshop wordt in samenwerking 
met Vrijwilligerspunt Heemstede 
georganiseerd. Graag voor dinsdag 1 
februari 2021 aanmelden bij José van 
Duin, Vrijwilligerspunt Heemstede: 
jvanduin@wijheemstede.nl.
Er is plek voor 16 deelnemers.

Interactieve workshop
‘Het haperend brein centraal’

Een op de vijf mensen zal te maken krijgen met een haperend brein.
Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede.
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Regio - - Ondanks de oververhitte 
woningmarkt is het totaal aantal 
hypotheekaanvragen in het vierde 
kwartaal van 2021 met 17 procent 
gestegen in vergelijking met dezelf-
de periode in 2020. Dit is vooral het 
gevolg van een explosieve stijging 
van het aantal aanvragen voor het 
oversluiten van een bestaande hypo-
theek (+91 procent). De sterkste stij-
ging doet zich voor onder 55-plus-
sers (+104 procent), zo blijkt uit de 
Hypotheekindex van De Hypotheker.
Vanwege het tekort aan seniorenwo-
ningen en de lage hypotheekrente 
kiezen veel ouderen er niet voor om 
te verhuizen, maar de hypotheek op 
hun bestaande woning over te 
sluiten. Volgens De Hypotheker gaat 
dit ten koste van de doorstroming op 
de woningmarkt. Het aantal hypo-
theekaanvragen voor de aankoop 
van een woning is in het vierde kwar-
taal dan ook verder gedaald.

Niet eerder was sprake van zo’n grote 
schaarste aan woningen. De gemid-
delde prijsstijging voor een koopwo-
ning bedroeg vorig jaar dan ook ruim 
20 procent. Hierdoor was in het 
vierde kwartaal van 2021 voor het 
eerst minder dan de helft van alle 
hypotheekaanvragen (46 procent) 
bedoeld voor de aankoop van een 
woning. Het aantal hypotheekaan-
vragen voor de aankoop van een 
woning daalde in het vierde kwartaal 

van 2021 dan ook �ink (-15 procent) 
ten opzichte van dezelfde periode in 
2020. Op dit moment is bijna een 
derde (32 procent) van alle hypo-
theekaanvragen afkomstig van over-
sluiters. Het aantal hypotheekaan-
vragen bestemd voor oversluiten is 
daarmee in één jaar tijd bijna 
verdubbeld. Vooral in de noordelijke 
provincies - Drenthe (+204 procent), 
Friesland (+159 procent) en Gronin-
gen (+131 procent) - was in het afge-
lopen jaar sprake van een bovenge-
middelde stijging. Ook in vergelijking 
met het vierde kwartaal van 2019 
steeg het aantal oversluiters fors (+56 
procent). Daarnaast wordt bijna één 
op de vijf (19 procent) hypotheek-
aanvragen gebruikt om de eigen 
woning te verbeteren.

Senioren blijven zitten in eigen 
woning
Het aantal hypotheekaanvragen van 
55-plussers voor de aankoop van een 
woning is in het vierde kwartaal van 
2021 gedaald naar slechts 26 procent 
van het totale aantal hypotheekaan-
vragen binnen deze leeftijdscatego-
rie. Meer dan de helft van de hypo-
theekaanvragen was bedoeld voor 
oversluiten (54 procent). Dit was in 
dezelfde periode in 2020 voor de 
aankoop van woningen 44 procent 
en voor oversluiten nog 37 procent. 
Dit duidt volgens De Hypotheker op 
een groot tekort aan seniorenwonin-

gen in alle regio’s, waardoor veel va-
ker wordt gekozen voor het over-
sluiten van de hypotheek in plaats 
van het kopen van een nieuwe 
woning.

“Ondanks een lichte stijging van de 
hypotheekrente in het vierde kwar-
taal van 2021, kan het vanwege de 
lage hypotheekrente nog steeds 
gunstig zijn een hypotheek over te 
sluiten en dat is zichtbaar in de 
cijfers. Uit onze analyse blijkt dat 
vooral 55-plussers ervoor kiezen hun 
hypotheek over te sluiten. Zo kunnen 
ze pro�teren van lagere maandlasten 
en daarnaast zetten veel senioren de 
overwaarde van hun huis in om hun 
kinderen of kleinkinderen te helpen 
met de aankoop van een woning”, 
zegt René Lünnemann van De Hypo-
theker in Haarlem. “Dit verhaal heeft 
óók een keerzijde. Er is een grote 
schaarste aan seniorenwoningen, 
waardoor steeds meer ouderen in 
hun bestaande woning blijven 
wonen en de doorstroming op de 
huizenmarkt niet op gang komt. Wij 
roepen de nieuwe minister van Volks-
huisvesting dan ook op om, naast het 
bouwen van starterswoningen, vol in 
te zetten op de bouw van levensbe-
stendige woningen. Alleen zo kan de 
doorstroming óók voor andere leef-
tijdsgroepen op gang komen en 
hebben ook jongere generaties 
uitzicht op een betaalbare woning.”

Aantal aanvragen voor oversluiten 
hypotheek in jaar tijd bijna verdubbeld

Regio - De vierkantemeterprijs van 
huurwoningen in de vrije sector 
klimt verder omhoog, blijkt uit cijfers 
van woningplatform Pararius. In het 
vierde kwartaal van 2021 betaalden 
nieuwe huurders gemiddeld 5,3 
procent meer dan in het vierde kwar-
taal van 2020. Dit is de grootste 
procentuele stijging sinds het derde 
kwartaal van 2018, toen de huur-
prijzen stegen met 5,9 procent. 

Zichtbaar e�ect van COVID-19
Het e�ect van COVID-19 is goed 
zichtbaar vanaf het tweede kwartaal 
van 2020. Vergeleken met hetzelfde 
kwartaal een jaar eerder daalden de 
prijzen procentueel gezien voor het 
eerst in jaren. Het wegblijven van 
expats en het stilvallen van toeristen-
verhuur zorgde vrijwel direct voor 
een toename in het huuraanbod. Om 
leegstaande woningen toch van 
nieuwe huurders te voorzien, werden 
veel huurwoningen in prijs verlaagd. 
Dit gebeurde vooral in grote steden 
waar huurwoningen over het alge-
meen een stuk duurder dan gemid-
deld zijn. Aan het begin van 2021 
kwam de expatmarkt weer op gang 
en vanaf het tweede kwartaal bleek 
van huurprijsdalingen geen sprake 
meer. De huurprijzen zitten inmid-
dels weer in de lift. Jasper de Groot, 
directeur van Pararius, verwacht dat 
de huidige lockdown waarin Neder-
land verkeert wellicht weer tot 
dalende huurprijzen kan leiden.

Prijsverschil in oplevervorm
Er worden drie oplevervormen 
onderscheiden: kaal, gesto�eerd en 
gemeubileerd. Gemeubileerde huur-
woningen zijn per vierkante meter 

het duurst; nieuwe huurders betaal-
den € 19,68 per vierkante meter per 
maand in het vierde kwartaal van 
2021. Dit is 8,1 procent meer dan het 
jaar ervoor. Gesto�eerde woningen 
kenden een vierkantemeterprijs van 
€ 16,39 per maand (+8%), voor kale 
woningen betaalden nieuwe huur-
ders 20,9 procent meer ten opzichte 
van het vierde kwartaal van 2020. De 
vierkantemeterprijs van kale wonin-
gen kwam uit op € 14,42 per maand. 
In het vierde kwartaal van 2021 
kwam de gemiddelde vierkanteme-
terprijs van vrije sector huurwonin-
gen in Nederland uit op € 17,02, in 
het vierde kwartaal van 2020 gemid-
deld € 16,98 per vierkante meter per 
maand.

Koopmarkt beïnvloedt huurmarkt
De gemiddelde vierkantemeterprijs 
van woningen in de vrije huursector 
was in het vierde kwartaal van 2021 
van een historisch hoog niveau. Dat 
er na vier kwartalen van procentuele 
prijsdalingen (Q3 2020 - Q2 2021) nu 
weer prijsstijgingen worden waarge-
nomen, heeft volgens de Groot 

simpelweg te maken de werking van 
de huidige markt. “De woningmarkt 
is nog steeds uit balans”, stelt hij. “De 
prijzen van koopwoningen rijzen de 
pan uit waardoor het voor starters 
bijna onmogelijk wordt om zonder 
een (dubbel) bovengemiddeld salaris 
in te stromen op de koopmarkt. Nog 
nooit stonden er zo weinig woningen 
te koop als op dit moment. Momen-
teel worden er in heel Nederland zo’n 
45.000 woningen te koop aange-
boden, waarvan er 26.000 reeds in 
onderhandeling zijn en slechts 
19.000 beschikbaar.” De Groot: “Ont-
wikkelingen op de koopmarkt heb-
ben een direct e�ect op de huur-
markt. Woningzoekers die, om wat 
voor reden dan ook, geen koopwo-
ning kunnen bemachtigen, zijn aan-
gewezen op de huurmarkt. Zij verdie-
nen vaak te veel om aanspraak te 
maken op een sociale huurwoning 
en wenden zich dus noodgedwon-
gen tot de vrije sector. Maar juist dit 
segment is veel te klein om aan de 
grote vraag te kunnen voldoen.”

Bron en beeld: Pararius.

Prijzen vrije sector huurwoningen bereiken 
nieuw hoogtepunt in vierde kwartaal 2021 

Haarlem - De twee grootste musea 
in Haarlem - het Frans Hals Museum 
en Teylers Museum - zijn vanaf 2022 
trotse partner van non-pro�torgani-
satie JINC. Beide instellingen zetten 
zich daarmee in voor kinderen die 
opgroeien in wijken met sociaaleco-
nomische achterstand. In Nederland 
groeien honderdduizenden kinderen 
op in wijken met armoede. Zij 
hebben evenveel talent als leeftijds-
genootjes uit rijkere buurten, maar 
krijgen vaak minder kans dat te 
ontwikkelen. Via de projecten van 
JINC vergroten ze hun leefwereld en 
netwerk, ontdekken ze hun talenten 
en leren ze wat de arbeidsmarkt hen 
te bieden heeft. En daar gaan Teylers 
Museum en het Frans Hals Museum 
nu hun steentje aan bijdragen. Ieder 
kind telt De musea vinden het 

belangrijk dat ieder kind, ongeacht 
de plek waar het opgroeit, de kans 
krijgt zijn of haar leven te verrijken 
met schoonheid, kunst en cultuur. 
Ook willen ze graag bijdragen aan de 
talentontwikkeling van leerlingen in 
bredere zin. Daarom hebben deze 
instellingen besloten om JINC �nan-
cieel te ondersteunen, bliksemstages 
te organiseren in het museum én de 
werknemers beschikbaar te stellen 
als vrijwilliger. Bijvoorbeeld als bege-
leider bij de Bliksemstages of als 
Carrière Coach voor vmbo’ers.

De ervaring is dat de expertise van 
professionals jongeren inspireert en 
bijblijft, en dat het contact met 
mensen buiten de eigen leefwereld 
hen zelfvertrouwen en inzicht in de 
eigen kwaliteiten geeft.

Teylers Museum en Frans Hals Museum 
sluiten partnerschap met JINC

V.l.n.r.: Paul Stork, zakelijk directeur Frans Hals Museum, Helene Bothof van JINC 
Kennemerland en Marije Kool, zakelijk directeur Teylers Museum. Beeld aangeleverd.

LEZERSFOTO

Heemstede - Ben Weijers stuurde deze frappante foto: “Hier op de 
Kerklaan staan �etsklemmen schuin geplaatst. Nu heeft de gemeente er 
vorige week een vervangen voor een rechte, maar hoe kun je daar nu je 
�ets in kwijt? Inmiddels heeft de gemeente dit euvel opgelost. Zo zag het 
er eerst uit”, aldus Ben Weijers.

Vreemd geplaatste fietsklemmen






