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Door Joke van der Zee

Haarlem – Buiten goot het van de 
regen, maar binnen in de ontvangst-
ruimte van het Noord-Hollands 
Archief was het afgelopen maandag 
16 januari, aangenaam toeven.
Om de Janskerk, gelegen aan de 
Jansstraat in het Haarlemse centrum, 
warm te houden is nog geen sine-
cure maar van de schatten aan 
historie die het archief herbergt, 
krijgt menigeen het warm. Dat geldt 
zeker voor het team dat het Noord-
Hollands Archief draaiende houdt, 
met aan het roer een nieuwe direc-
teur: Willeke de Groot. Zij ontving 
maandagmiddag wethouders en 
burgemeester Roest van gemeente 
Bloemendaal. Ook zij waren onder de 
indruk van de ‘schatkamer’ van 
Noord-Hollandse geschiedenis maar 
zeker ook van het werk dat komt 
kijken bij het bewaren en veilig-
stellen van archiefmateriaal. 

Zowel in fysieke vorm als digitaal 
geeft het archief een kijkje in de 
geschiedenis van de provincie. 
Mensen die een beroep doen op 
deze informatie doen dat vanuit 
vakmatig, oogpunt, bijvoorbeeld als 
het gaat om bouwplannen. Maar het 
kan ook gaan om meer te weten te 
komen over je familie, je voorouders. 
Mevrouw De Groot vertelde in haar 
kennismaking met de Bloemen-
daalse bestuurders dat voor haar en 
haar team belangrijk is om ‘aanvra-
gers’ van informatie zo goed mogelijk 
te helpen. “Het is democratisch. Voor 
overheden ook een ‘�rst stop’ om te 
raadplegen. Onze strategie is vol in te 
zetten op expertise en klantgericht-
heid.” 
Het Noord-Hollands Archief heeft 
niet alleen een enorm grote collectie 
historische (beeld)materiaal – maar 

liefst 58 km aan papier! – maar de 
mooie Janskerk is het bekijken ook 
waard vanwege tentoonstellingen. 
Momenteel wordt ‘Vlaams Haarlem’ 
gepresenteerd. Juist in tijden van 
migratie, van vluchtelingen, is deze 
expositie actueel. Of eigenlijk… is 
migratie van alle tijden. De geschie-
denis laat zien dat vluchtelingenpro-
blematiek heel goed kan worden 
omgebogen tot winst en geluk, niet 
in het minst voor de oorspronkelijke 
bevolking. Zo stroomde Haarlem 
tussen 1580 en 1630 vol met mensen 

uit Vlaanderen, vluchtelingen voor 
de Spaanse bezetter in Antwerpen. 
De Vlamingen namen hun ambach-
ten, netwerken en kapitaal mee en 
bouwden in Haarlem een nieuw 
leven op. Er kwamen ook kunste-
naars, Frans Hals was er een van. 
Haarlem kon de nieuwe aanwas van 
mensen heel goed gebruiken, na de 
grote stadsbrand van 1576 was twee-
derde van de stad verwoest. 

De wethouders en burgemeester 
lieten zich na de ontvangst rond-

leiden en kregen onder meer ‘wonde-
ren van Bloemendaal te zien’, zoals 
een prachtige pentekening van 
Anton Pieck, ooit inwoner van Over-
veen. Daarnaast aanschouwden zij 
eerste bouwtekeningen van het 
voormalig raadhuis Bloemendaal 
evenals die van landgoed Duinlust. 
Een lust voor het oog. 

Meer inlichtingen over het Noord-
Hollands Archief:
www.noord-hollandsarchief.nl
of 023-5172700.

Werkbezoek college van B&W Bloemendaal 
aan Noord-Hollands Archief in Haarlem

College onder de indruk van Noord-Hollands Archief. Foto: Joke van der Zee.

Overveen - Op zaterdag 21 januari
is het repaircafé Overveen open 
tussen 13 en 16 uur. Er staan weer 
diverse vaklieden zoals elektriciens, 
een �etsenmaker, een horlogemaker, 
een meubelmaker u terzijde bij het 
herstellen van een defecte lamp, 
stofzuiger of broodrooster maar ook 
een defecte heggenschaar, snoeimes 
of een loszittende stoelpoot is zeker 
van harte welkom. Deze keer wordt 
extra aandacht besteed aan het repa-
reren van defecte sieraden die u ons 
komt brengen (geen smeedwerk). De 
mevrouw die dit doet werkt als vrij-
williger in een verpleegtehuis en met 

sieraden van geen of weinig waarde 
(een losse oorbel of een kapotte 
kralenketting) maakt zij er draagbare 
sieraden van voor de bewoners die 
niet meer naar buiten kunnen. Daar-
naast zijn er vakkundige naaisters 
aanwezig die herstelwerk kunnen 
uitvoeren aan kleding (max 2 stuks 
per persoon, schoon en geen ritsen). 
Kortom: alles wat het niet meer 
(goed) doet is welkom en maakt ca 
70% kans op een geslaagde repa-
ratie. Dat alles tegen een vrijwillige 
bijdrage waarvan o.a. de zaalhuur 
wordt betaald.
U vindt het repaircafé aan de Vrijbur-

glaan 17 in Overveen, in het gebouw 
Tinholt van de Buurtvereniging Over-
veen. Komt u per auto dan graag 
parkeren in de Willem de Zwijger-
laan. Er is daar een aparte parkeer-
plaats. Dus niet parkeren in de Vrij-
burglaan. Dat geeft (te) veel overlast 
voor de bewoners aldaar. 
Meer weten? Kijk op:
https://duurzaamoverveen.nl.

Heeft u vragen of iets wel of niet 
gerepareerd kan worden stuur dan 
een email aan repaircafe@duur-
zaamoverveen.nl of bel met de coör-
dinator op 0651160881.

Repaircafé Overveen open op zaterdag 21 januari

Overlastspreekuur 
bij gemeente 
Bloemendaal

Bloemendaal - Iedere derde 
woensdag van de maand is er bij 
gemeente Bloemendaal een 
overlastspreekuur. Gemeente 
Bloemendaal, MeerWaarde 
Welzijn en Brederode Wonen 
denken tijdens dit spreekuur 
graag met inwoners mee om 
buren-overlast te voorkomen of 
aan te pakken.

Het volgende spreekuur is op 
woensdag 18 januari 2023 van 
10.00 uur tot 11.00 uur in het 
gemeentehuis van Bloemendaal.

Geluidsoverlast zorgt voor het 
grootste deel van de overlast-
meldingen. Veel woningen zijn 
gehorig. Geluidsoverlast kan dan 
heel vervelend zijn.
Als buren dit niet goed met 
elkaar bespreken kan de overlast 
zich opbouwen. Er kan meer 
begrip voor elkaar ontstaan 
door onder begeleiding van 
twee neutrale bemiddelaars met 
elkaar in gesprek te gaan.
Buurtbemiddeling biedt deze 
mogelijkheid en zet zich in om 
de situatie te verbeteren.

Peter Wortel van MeerWaarde 
Welzijn: “Onlangs hadden we 
een gezin als melder. Zij hadden 
overlast van de bovenbuurman, 
die erg veel bonkte, waardoor zij 
al vroeg in de ochtend wakker 
werden. Er was al meerdere 
keren contact met elkaar ge-
zocht, maar de bovenbuurman 
weigerde volgens de melder om 
mee te werken.

De bemiddelaars hebben met 
beide buren een intakegesprek 
gehouden. De bovenbuurman 
bleek slechthorend te zijn en 
draagt speciaal schoeisel. 
Hoewel bemiddelaars eigenlijk 
geen oplossingen aandragen, 
werd de suggestie gedaan om 
eens panto�els te proberen.
Dat wilde de bovenbuurman wel 
proberen.
Tijdens het bemiddelingsge-
sprek, dat later plaatsvond, bleek 
dat de overlast opgelost was. En 
de buren bleken het na kennis-
making eigenlijk ook best goed 
met elkaar te kunnen vinden.”

Elke derde woensdag van de 
maand tussen 10.00 en 11.00 
uur is het overlastspreekuur in 
het gemeentehuis. Er is geen 
afspraak nodig.

DEZE WEEK

Wandelen door 
onbekend Parijs
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 22 januari, 10u. Ds. R. 
van den Beld. Dienst te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DORPSKERK BLOEMENDAAL
Kerkplein 1, Bloemendaal
Zondag 22 januari,10u. 
Voorganger: ds. Jessa van der 
Vaart. Orgel: Agnes van Bekkum.
www.dorpskerkbloemendaal.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 22 januari, 10u. Ds. M. 
de Goei-Jansma. De diensten 
kunt u volgen via: www.kerkom-
roep.nl/#/kerken/ 11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 22 januari, 10u. Ds. Ad 
Alblas. Dienst van Schrift en 
Tafel. De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel of zoek op You-Tube 
naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Bloemendaal - Op zondag 22 januari 
verzorgt Willem van der Meiden om 
10.30 uur in De Kapel, Potgieterweg 
4 in Bloemendaal een lezing met
als thema: ‘Christus tussen IJssel en 
Elbe – evangelie, inculturatie en de 
Heliand’. Het christendom is vrijwel 
altijd een vertaal- en vertolkbewe-
ging geweest. Maar alleen al de 
talloze Bijbelvertalingen en Bijbelbe-
werkingen in de taal van de ontvan-
gers laten zien dat het christenen 
erom te doen was mensen te over-
reden en te overtuigen om het 
nieuwe geloof te omarmen door hun 
boodschap in te kleden in een voor 

hun publiek aangepaste out�t. Dat 
proces heet inculturatie en de Oud-
Saksische Heliand uit de 9de eeuw 
biedt daarvan fraaie en herkenbare 
voorbeelden. Een reis door de geschie-
denis met beelden en teksten. 
Dr. Willem van der Meiden (68) is 
theoloog, journalist en gepensio-
neerd communicatieadviseur. Hij is 
theologisch inspirator en pastor van 
Vrijzinnigen Driebergen (Parklaan-
kerk).
Uw vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Richtbedrag €8,- ter dekking 
van de kosten. Meer info:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Lezing Willem van der Meiden in De Kapel: 
‘Christus tussen IJssel en Elbe’ 

Santpoort-Noord – In ‘t Mosterd-
zaadje aan de Kerkweg 29 in Sant-
poort-Noord, zijn er weer twee schit-
terende uitvoeringen te beleven.  

The Beltiukov Sisters en Maria 
Proko�eva 
Muziek kan grenzen doen laten 
verdwijnen. Met de komst van de 
violiste Ksenia Beltiukova uit Minsk 
naar Nederland is er op zaterdag 28 
januari om 15 uur een concert te 
beleven in ‘t Mosterdzaadje waarin 
de �uitiste Dasha Beltiukova met 
haar zuster muzikaal verbonden is. 
Samen met de eveneens uit Minsk 
afkomstige, maar in Nederland 
wonende pianiste Maria Proko�eva is 
er een bijzonder mooi programma 
samengesteld. En natuurlijk zal er 
muziek klinken van hun vader, de 
componist Sergey Beltiukov. In 
verschillende combinaties wordt 
muziek uitgevoerd van Schnittke, 
Tsjaikovsky, Geraldone Green en 
Borodin. Het is een hartverwarmend 
programma van grote klasse. 

Lang leve de opera 
Op zondag 29 januari om 15 uur 
brengen de bas-bariton Remmert 
Velthuis en de pianiste Marjana But-
ko (Belarus) een spetterend opera-
programma in ‘t Mosterdzaadje. 
Daarin staan aria’s uit Nabucco 
centraal staan. Grootse overdadige 
muziek, met een herkenbare en 
vrolijke klank, maar wél met een 
strijdlustig en tamelijk agressief 
verhaal erachter; de bestorming van 
Jeruzalem door de Assyrische koning 
Nebukadnezar, en de standvastige 
wraakzucht van de Hebreeërs, 
aangevoerd door hogepriester 
Zakaria.  
De 3 aria’s van Zakaria zullen ten 
gehore gebracht worden, en wie 
weet zingen we met elkaar het over-

bekende slavenkoor…Ook in de Bach 
cantate 46 gaat het over de verwoes-
ting van Jeruzalem. Rossini heeft zich 
op zijn beurt weer door de opera’s 
van Verdi laten inspireren. Zo ont-
stond dit programma een rond Ver-
di’s Nabucco. En in maart zingt Rem-
mert de rol Zakaria in Nabucco. 
Marjana Butko, gespecialiseerd in 

liedbegeleiding studeerde in Minsk 
en Stockholm behaalde haar master-
diploma in Amsterdam bij David 
Kuyken.  
Meer informatie via 023-5378625 of 
via: www.mosterdzaadje.nl. 
Vanaf een half uur voor aanvang is de 
zaal open. Collecte na a�oop met 
richtlijn van €10,-. 

Beltiukov Sisters en aria’s uit Verdi’s 
Nabucco in ‘t Mosterdzaadje

Dasha and Ksenia Beltiukova. Foto: John Oosterhuis.

Remmert Velthuis en de pianiste Marjana Butko. Foto aangeleverd door ’t Mosterd-
zaadje.

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

Lees in onze colofon hoe dit 
werkt. 

Subsidie voor restauratie monumentale folly Aerdenhout
Aerdenhout - De gemeente Bloe-
mendaal is trots op haar monumen-
tale erfgoed. Daarom besloot het 
college eenmalig een subsidie van 
€12.000,- toe te kennen voor de 
restauratie van een zeldzame monu-
mentale folly (klein bouwwerk). Het 
gaat om een verkleinde uitvoering 
van een Groningse boerderij op de 
Boekenroodeweg in Aerdenhout.

De folly is in de jaren 50 gebouwd en 
valt daar mee in de wederopbouw-
periode. De staat waarin de folly 

verkeerde verslechterde de laatste 
jaren snel. Sinds 2021 is het perceel 
waarop de folly staat in bezit van een 
nieuwe eigenaar. Deze eigenaar 
heeft met de gemeente uitgebreid 
gesproken over de mogelijkheden de 
folly te behouden.
Daarop kwam de eigenaar met een 
voorstel om de folly in 2023 te 
restaureren met een focus op de 
bouwkundige staat en het wind- en 
water dicht te maken. In 2024 wordt 
de folly op esthetisch vlak verder 
gerestaureerd, zodat het gemeente-

lijk monument weer in een goede 
staat verkeert. Daarna kan het monu-
ment met regulier onderhoud behou-
den blijven.

Wethouder Henk Wijkhuisen bena-
drukt de verantwoordelijkheid die 
we hebben om goed voor ons monu-
mentale erfgoed te blijven zorgen. 
“Nadat er jarenlang te weinig onder-
houd is gedaan wordt nu gelukkig 
verder verval voorkomen. Ook in de 
toekomst kunnen we van dit mooie 
bouwwerk genieten.”
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Heemstede - Politiek café Heem-
stede, het politiek onafhankelijke 
discussieplatform op Facebook, viert 
op 29 januari zijn eerste lustrum met 
een bijzondere bijeenkomst in café 
De 1ste Aanleg in Heemstede. Alle 
Heemstedenaren zijn daarbij tussen 
16.00 uur en 18.00 uur van harte 
welkom.

Het platform, in het leven geroepen 
in november 2017, telt inmiddels 
zo’n 300 in de Heemsteedse politiek 
geïnteresseerde leden. Er vinden – zo 
nu en dan pittige – discussies plaats 
in de kantlijn van de Heemsteedse 
politiek. 

Tijdens de lustrumbijeenkomst 
zullen drie sprekers hun visie geven 
op de invloed van de burger op de 
lokale politiek. Werkt de vaak ge-
roemde burgerparticipatie eigenlijk 
wel? En wat is de positie van een 
onlinecafé als Politiek café Heem-

stede daarin? Een luis in de pels waar 
betrokken inwoners kritisch meeden-
ken over actuele zaken die spelen in 
Heemstede? Of is het slechts een 
bla�ende, niet bijtende hond; veel 
geschreeuw en weinig wol? 
Ga hierover en over andere zaken in 
discussie met: 
• Anke Pouw, lid van Politiek café 
Heemstede en van de gemeentelijke 
werkgroep Burgerberaad; 
• Anneke Grummel, wethouder van 
Heemstede, o.a. verantwoordelijk 
voor lokale democratie; 
• Jur Botter, lid van Politiek café 
Heemstede en oud-wethouder van 
Heemstede, Bloemendaal en 
Haarlem. In die laatste functie verant-
woordelijk voor nieuwe democratie. 

Toegang is gratis, consumpties zijn 
voor eigen rekening.
Vooraf aanmelden via:
PolitiekCafeHeemstede@gmail.com 
wordt op prijs gesteld.

Politiek café Heemstede viert 
5-jarig bestaan in De 1ste Aanleg

De ‘kroegbazen’ van Politiek café Heemstede, Pim Prins en Jeanine R. van Ooijen. 
Foto: Annemieke Janus.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op zaterdag 14 januari 
was, de toen nog niets vermoedende 
Ben Steeman, naar het clubhuis van 
Alliance’22 gekomen. Hij kwam de 
jaarlijkse nieuwjaarsreceptie bij-
wonen. Dat zijn naaste familie even 
later ook binnenkwam was hem in de 
drukte geheel ontgaan. 
Na een actieve voetbalcarrière bij 
HBC, stapte Ben in 1991 over naar 
Alliance’22. Hij liet zich overhalen in 
het jeugdbestuur zitting te nemen. 
Niet veel later werd hem gevraagd 
de vereniging als voorzitter te leiden. 
Onder zijn leiding nam Alliance’22 
een grote vlucht. Met een groot 
incasseringsvermogen en vasthou-
dendheid wist Steeman een nieuw 
clubhuis te realiseren. Hij was en is 
nog steeds de drijvende kracht 
achter de samenwerking met andere 
voetbalverenigingen. 
Nog altijd is hij nauw betrokken bij 

het wel en wee van de voetbalsport 
in Haarlem e.o. Alliance’22 telt 
momenteel 900 actieve voetballers 
en 200 niet spelende leden. De club 
groeide hard tijdens zijn voorzitter-
schap. 
Alliance viert dit jaar haar 100-jarig 
bestaan. Wie zou er nu anders voor-
zitter van de jubileumcommissie 
kunnen zijn dan Ben Steeman? 
Burgemeester Astrid Nienhuis was 
even over de grens met Haarlem 
gewipt, naar het Alliance’22 clubhuis; 
Ben Steeman is Heemstedenaar dus 
mag de burgemeester de versier-
selen behorende bij het ‘Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau’ hem op-
spelden. Helaas lag de doos met 
versierselen in de kluis op het 
gemeentehuis. Het was weekend, 
dus kon de kluis niet open. Niet 
getreurd, het opspelden van een 
speldje bracht tijdelijk uitkomst. 
Burgemeester Nienhuis zegde toe 
Ben zo snel mogelijk in het bezit te 

stellen van de medaille, oorkonde en 
het lintje voor dagelijks gebruik.
De burgemeester hield woord, zodat 
zij op maandagmiddag 16 januari al 
bij hem thuis alsnog o�cieel de 

medaille kon opspelden. Ben Stee-
man blijft zijn vereniging trouw. Er 
wacht hem vast wel weer een nieuwe 
klus, want het Alliancebloed kruipt, 
waar het niet gaan kan. 

Ben Steeman ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Astrid Nienhuis speldt bij Ben Steeman thuis alsnog de Koninklijke 
Onderscheiding op. Foto: Eric van Westerloo. 

GroenLinks houdt 
nieuwjaarsborrel 
Overveen - Voor alle leden van 
en geïnteresseerden in Groen-
Links uit Bloemendaal, Heem-
stede en Zandvoort organiseert 
de partij op zondag 29 januari 
een nieuwjaarsborrel. Vanaf 16u 
tot ongeveer 18u is iedereen van 
harte welkom in Cafe Sligting, 
Zijlweg 18 in Overveen. Een ont-
moeting in een informele sfeer 
met een enkel toespraakje.

Na een welkom vanuit het 
bestuur is er een meet & greet 
met Walter Freeman, de nummer 
vier op de kandidatenlijst voor 
de Provinciale Staten verkie-
zingen in maart. Hij zal vertellen 
wat de speerpunten zijn van 
GroenLinks voor deze verkie-
zingen. Ook zijn onze raadsleden 
en bestuursleden present, waar 
u mee in gesprek kunt gaan.

Heemstede – Op donderdag 12 
januari was de ambassadeur van 
Ierland, de heer Brendan Rogers, 
samen met zijn echtgenote op 
bezoek in Heemstede.
Aanleiding was een kleine receptie, 
gegeven door de ambassade samen 
met de Stichting ‘Muziekprojecten 
Pablo Neruda’, bij gelegenheid van 
de door deze stichting georgani-
seerde uitvoeringen van de 
productie ‘W.B. Yeats, The Land of 
Heart’s Desire’. In deze eind januari 
plaats vindende concerten worden 
14 gedichten van de Ierse dichter 
Yeats die door de componist Cees 
Thissen op muziek zijn gezet, ten 
gehore gebracht.

De receptie vond plaats in de Pauwe-
hof. Ook loco-burgemeester Eveline 
Stam was hier met haar echtgenoot 
aanwezig. Zowel de ambassadeur als 
de loco-burgemeester benadrukten 
in hun speech het belang van de 
aandacht voor de dichter Yeats en 
toonden veel waardering voor het 
initiatief van de stichting.  

Namens de stichting bood voorzitter 
Arno Schumacher ambassadeur 
Rogers een ingelijst exemplaar aan 
van de speciaal voor deze voorstel-
lingen gemaakte Yeats-poster, als 
dank voor de ondervonden onder-
steuning en samenwerking. Het 
Nerudakoor gaf een aanstekelijk 

voorproe�e van de voorstelling door 
twee liederen te zingen. De aanwe-
zigen waren zichtbaar ontroerd door 
deze vertolking van gedichten van 
Yeats. 

De ambassadeur en de aanwezige 
Ieren maakten van de gelegenheid 
gebruik om de Oude Kerk te bezich-
tigen, waarbij loco-burgemeester 
Stam de bijzondere historie van deze 
kerk toelichtte. 

Van de drie Yeats-voorstellingen zijn 
er twee inmiddels uitverkocht. Alleen 
voor vrijdagavond 20 januari zijn er 
nog kaarten verkrijgbaar, via:
http://www.neruda.nl.

Ierse ambassadeur in Heemstede vanwege
‘W.B. Yeats, The Land of Heart’s Desire’

V.l.n.r.: Arno Schumacher, voorzitter Stichting Muziekprojecten Pablo Neruda,  Brendan Rogers, ambassadeur van Ierland, 
Eveline Stam, loco-burgemeester van Heemstede, Cees Thissen, componist en artistiek leider van de stichting.  Foto aangeleverd.
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Door Bart Jonker 

Regio – Bent u helemaal weg van 
Frankrijk, de Franse taal en cultuur? 
Vindt u Frans een prachtige taal en 
zou u in Frankrijk eens graag het 
gesprek aanknopen met de Fransen? 
Of heeft u ooit Frans gehad en wilt u 
uw taalkennis weer eens opfrissen? 
Beschouwt u zichzelf als een bevlo-
gen franco�el? Zoek dan niet verder, 
want de Alliance Française Kenne-
merland kan u op al deze gebieden 
uitkomst brengen.
Afgelopen dinsdag 10 januari hield 
Alliance Française Kennemerland een 
informatieve Open Avond in Hart 
Haarlem, die op veel belangstelling 
kon rekenen. 

Aanbieding Frans leren, een goed 
voornemen voor 2023!
Alliance Française Kennemerland 
biedt taalcursussen op verschillende 
niveaus gegeven door professionele 
Franssprekende docenten. En nieuwe 
cursisten die instromen in het 
tweede semester kunnen nu pro�-
teren van een prachtige aanbieding: 
12 lessen volgen voor slechts 100 
euro! (Exclusief inschrijfkosten.)
Deze les voor beginners (A1-1) 
startte maandag 16 januari van 
19.15-20.45 uur en vindt plaats in 
Hart Haarlem aan de Kleine Houtweg 
18 in Haarlem.  

Ateliers Franse cultuur
Naast de taalcursussen Frans op 
verschillende niveaus, biedt Alliance 
Française Kennemerland verschil-
lende ateliers rond de Franse cultuur. 
De Franse taal en cultuur gaan hand 
in hand en zijn onlosmakelijk met 
elkaar verbonden. Een must voor 
iedere franco�el die de Franse cul-
tuur een warm hart toedraagt.
Lees elders in deze krant al het artikel 
‘Wandeling door onbekend Parijs’ om 
alvast de smaak te pakken te krijgen 
en de Franse sfeer te proeven.

Alliance Française Kennemerland 
biedt echter veel meer interessante 
ateliers. Een greep hieruit. 

Atelier Street art
Een tour door Frankrijk langs de 
meest interessante plekken voor 
street art kunstliefhebbers, zowel die 
in de grote steden: Parijs, Lyon, 

Marseille, Bordeaux, Lille als de 
min-der bekende, meer verborgen 
plekken in Frankrijk. Vervolgens 
wordt kort ingegaan op de ontstaans-
geschiedenis van street art in Frank-
rijk, waarbij enkele kunstenaars de 
revue passeren, die aan de wieg van 
deze relatief ‘nieuwe’  kunstuiting 
hebben gestaan. 

Atelier Littérature
Tijdens het Atelier Littérature worden 
zowel enkele klassiekers uit de Franse 
literatuur als een aantal belangrijke 
hedendaagse romans besproken. 
Aan de hand van tekstfragmenten, 
prikkelende vragen en de nodige 
informatie over de romans en de 
schrijver, wordt onder leiding van 
een deskundige Franstalige docente 
gediscussieerd over de werken van 
belangrijke Franse auteurs.

Het uitwisselen van leeservaringen 
en het discussiëren over maatschap-
pelijke, culturele of ethische kwesties, 
die in het boek aan bod komen. Niet 
alleen het plezier om met medecur-
sisten een boek volledig te door-
gronden, maar ook het verbeteren 
van de spreekvaardigheid staat hier 
centraal. 

Atelier Chansons
Houdt u van Franse chansons?  Dan 
is het interactieve Atelier Chansons 
beslist iets voor u. Aan de hand van 
een aantal Franstalige chansons per 
avond, wordt steeds in een ander 
thema of persoon gedoken. Denk 
aan thema’s als de band tussen 
Gainsbourg, Bardot en Greco, of 
recente Franstalige muziek uit België 
van Angèle en Stromae. Ook reizen 

en taal in muziek kan een mooi uit-
gangspunt zijn. Het atelier chansons 
is geschikt voor alle niveaus Frans, 
iedereen is welkom. 

Kijk voor meer informatie op: www.
alliance-francaise.nl/kennemerland/. 

Of neem contact op met cursuscoör-
dinator Bianca Hopstaken, via e-mail: 
cursus.kennemerland@afpb.nl. 

Veelzijdig programma van de Alliance Française 
Kennemerland doet hart iedere francofiel kloppen

Creatieve inloop 
Molenwerf met 
Gaby Godijk

Heemstede - Ook deze maand is 
er in de Molenwerf aan de 
Molenwerfslaan 11 in Heem-
stede een gezellige creatieve 
middag met begeleiding van 
Gaby Godijk, op donderdag
19 januari van 14.00 – 15.30 uur. 
Kosten €3,-. Als u wilt meedoen, 
geeft u zich dan van te voren op 
bij Gaby Godijk via 06-14234580 
i.v.m. de aankoop van materia-
len.  Heeft u nog goed bruikbare 
spullen als knutselmateriaal 
over? Belt u even met Gaby om 
te overleggen welke materialen 
nodig zijn?

Workshop zingen 
met Henriette van 
Middelkoop 
Heemstede – Op vrijdag 27 
januari om 10 uur is er weer de 
Workshop zingen met Henriette 
van Middelkoop ‘Zingen: vrij, 
moeiteloos en krachtig’, in de 
Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede.  Zingen is iets wat je bij 
uitstek samendoet. In alle groe-
pen waar Henriette werkt ont-
staat er verbinding als er samen 
wordt gezongen, ook in één 
ochtend. Het gaat niet om goed 
of fout, mooi of lelijk maar om 
jezelf te laten horen; meer te 
durven en je vrijer te voelen. 
Zangervaring is niet nodig. 
Kosten: €10,-. Aanmelden kan 
via info@wijheemstede.nl of belt 
u 023 - 5483828.

Dramafilm in de 
Luifel

Heemstede - Iedere maand wor-
den er een aantal �lms gedraaid 
in de grote zaal bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Dit zijn vaak �lms 
met een actueel thema of 
mooie, gouwe ouwe �lms.  
Op woensdag 25 januari draait 
er om 19.30 uur een drama�lm 
uit 2021. De entree voor de �lm 
is €7,-. Aanmelden voor de �lm 
en informatie over de inhoud en 
titel kan via info@wijheemstede.
nl of belt u 023 – 5483828.

Denk & Doen bij 
Plexat

Heemstede – Vrijdag 27 januari 
van 19.00 – 20.30 uur is er Denk 
& Doen bij Plexat in de Luifel, 
Herenweg 96 in Heemstede. 
Denk en doen is een ontmoeting 
spelletjes avond voor kinderen 
met een ontwikkelingsvoor-
sprong / hoogbegaafdheid en 
hun ouders. Elke avond staat in 
het teken van een thema. Richt-
leeftijd is 9 -13 jaar. Denk & Doen 
is iedere maand op een vrijdag-
avond. De entree is € 3,- per 
deelnemer (ouders vrij entree. 
Graag aanmelden via:
plexat@wijheemstede.nl. 
De volgende Denk & Doen is op 
vrijdag 17 februari.

Open avond bij Alliance Française in Hart Haarlem.

Street art in Rue du Faubourg du Temple in Parijs, nabij Place de la Republique.
Foto’s: Bart Jonker.

Heemstede - Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding presenteert de 
theatervoorstelling ‘Dan neem je 
toch gewoon een hond?’ op vrijdag
3 februari om 19.30 uur in Theater
de Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede.
Aan de hand van twee verhalen 
vertellen de drie spelers het verhaal 
van het verlies van hun geliefde aan 
de dood en wat ze allemaal tegen-
komen in het soms onbegaanbare 
landschap van rouw.
Daarnaast is er het derde verhaal, dat 
van ‘de omgeving’, die in het begin 
luistert, troost, ondersteunt, het 
wellicht probeert op te lossen, maar 
zelf ook wordt geraakt in haar eigen 
onvermogen om te gaan met de 

dood. Dat de dood plotseling kan 
verschijnen en dat je verdriet niet 
kunt oplossen is iets wat we moeilijk 
kunnen verdragen. Tja ach, dan 
neem je toch gewoon een hond?
De avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met Theatergezel-
schap De kunst van het Rouwen.
De zaal van het theater gaat om 19 
uur open en na de voorstelling is er 
de mogelijkheid een nagesprek te 
houden.

Een kaartje voor deze voorstelling 
bedraagt €7,50 per persoon.
In verband met een beperkt aantal 
plaatsen, graag aanmelden vóór 
vrijdag 27 januari via het e-mailadres 
reservering@brokkingenbokslag.nl.

Brokking & Bokslag Uitvaartbegeleiding presenteert 
voorstelling ‘Dan neem je toch gewoon een hond?’

‘Dan neem je toch gewoon een hond?’  Foto aangeleverd door Brokking & Bokslag 
Uitvaartbegeleiding.
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61 55 3  43 14 31 17 63 38

14 34 45 58  48 46 26 11 20 8 40  

19 57 35 33  16 62 23 37 67 56

KRUISWOORDPUZZEL
Horizontaal: 1 bitterheid 4 zelfkant 6 Gemeentelijke Genees-
kundige Dienst 9 vorstenverblijf 11 gezegde 14 tovenaar 16 
clown 18 roofvogel 19 vochtig 21 grote garnaal 22 Romanum 
Imperium 23 strelen 24 als boven 25 tafelfl es 28 grafvaas 29 
aardbol 31 pensioenuitkering (afk.) 33 insect 35 reukwater 
36 riv. in Europa 38 drinkbakje 40 lidwoord 42 pl. in Japan 
45 water in Utrecht 47 riviermond 50 administratietroepen 51 
omhaal 52 en andere 53 livreiknecht 56 ontkenning 57 viseter 
59 talent 61 aarde 62 heelal 64 kier 65 watering 66 projec-
tieplaatje 67 voordat.

Verticaal: 1 loon 2 deel v.e. geschrift 3 smart 4 Nederlandse 
Spoorwegen 5 Gedeputeerde Staten 6 warme drank 7 echtge-
noot 8 deel v.d. hand 9 verschoppeling 10 titel 12 paarden-
kracht 13 vleesgerecht 14 verkoopplaats 15 pokerterm 17 dik 
touw 19 smal 20 kampeergerei 26 inlands vorst 27 dieren-
wereld 29 bodem 30 eirond 32 bid (Latijn) 34 lofl ied 37 bui-
deldier 39 wortel 40 loopvogel 41 viervoeter 43 oogziekte 44 
inlandse dagloner 46 nobel 48 binnenkomst 49 verbouw 54 
jongen 55 honingbij 57 gekheid 58 breekbaar 60 Greenwich-
tijd 61 winterpeil (afk.) 63 en dergelijke 64 sine anno.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23 24

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34

35 36

37 38 39 40 41

42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52

53 54 55 56 57 58

59 60 61

62 63 64

65 66 67

Deze puzzel wordt u aangeboden 
door Wijnkoperij De Gouden Ton 
aan de Binnenweg 4 in Heemstede. 
Lekker puzzelen voor een heerlijke 
� es wijn. In de afdeling ‘nieuwe 
wereld’ staan mooie wijnen uit verre 
oorden. Mendoza in Argentinië is 
zo’n plek, waar een van oorsprong 
Franse druif al heel lang 
voor herkenbare, smakelijke 
wijnen zorgt. De Malbec 
505 van Casarena is een 
krachtige en zachte wijn 
met zwart fruit en vanille, 
met de elegantie die je 
van De Gouden Ton mag 
verwachten. Erg geschikt 
als ‘warme deken’ op natte, 
donkere winterdagen.

Mail uw oplossing uiterlijk maandag 
23 januari 17 uur naar: redactie@
heemsteder.nl, onder vermelding 
van kruiswoordpuzzel, voorzien 
van uw naam, telefoonnummer en 
e-mailadres. De winnaar ontvangt 
bericht via de e-mail waarmee 
de � es afgehaald kan worden bij 
Wijnkoperij De Gouden Ton in 
Heemstede. Over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. Succes!

Viering ‘Naar onbekend 
land’ in het Trefpunt

Bennebroek - ‘Naar onbekend land’ 
is de titel van een themadienst die 
zondag 22 januari om 10 uur wordt 
gehouden in het Trefpunt aan het 
Akonietenplein 1 in Bennebroek. 
Aan deze viering werken ook 

enkele Oekraïense vrouwen en 
kinderen mee, die verblijven in 
Eikendonck, de opvang aldaar. Zij 
zullen in hun taal gedeelten lezen 
uit de Bijbel, liederen zingen en hun 
aandeel leveren aan de Avondmaals-
viering.
Ook vluchtelingen uit Polderstaete, 
de Oekraïense opvang in Cruquius 

zijn uitdrukkelijk uitgenodigd om 
aan deze viering deel te nemen.
En iedereen is natuurlijk welkom! 
Na a�oop is er bij de ko�e en thee 
gelegenheid om elkaar te ontmoe-
ten.
Voorganger is ds. Ad Alblas en het 
orgel wordt bespeeld door Marcel 
den Dulk.

Tekst en foto: Mirjam Goossens 

Heemstede – Van alle huwelijken die 
in Nederland gesloten worden ein-
digt zo’n 34 procent in echtscheiding. 
Een minderheid van deze echtschei-
dingen mondt uit in een zogeheten 
“vechtscheiding”. Maar het percen-
tage stijgt wel, volgens Rozemarijn 
Janssen. De maatschappelijk werker 
bij WIJ Heemstede heeft wel een 
verklaring hiervoor. “De coronabe-
perkingen zorgden voor extra span-
ning in huis, want gezinnen konden 
lange tijd letterlijk geen kant op. En 
nu hebben we te maken met �nan-
ciële zorgen die daar bovenop ko- 
men. Wij kunnen met het maatschap-
pelijk werk in Heemstede een rol 
spelen in bemiddeling die bovendien 
kosteloos is. Mits beide partners 
bereid zijn om samen om de tafel te 
zitten.”

Strijden via de kinderen
Men spreekt van een vechtscheiding 
als de gemoederen zo hoog oplopen 
dat een normale communicatie tus-
sen de partners niet meer mogelijk is. 
Rozemarijn: “Bij ons zijn bij vecht-
scheidingen altijd kinderen betrok-
ken. Bijvoorbeeld als ouders het niet 
eens worden over hoe zij de situatie 
gaan vormgeven na de scheiding.”
De maatschappelijk werker ziet dat 
ouders elkaar het leven behoorlijk 
zuur kunnen maken en de strijd vaak 
ten koste gaat van de kinderen.” 
Emoties lopen op”, zegt Rozemarijn. 
“Soms is er sprake van onzekerheid: 
mag ik mijn kind wel blijven zien?
Wenselijk is dat je daar rationeel 
beslissingen over kunt nemen. Als 

dat niet lukt komen wij in beeld om 
te bemiddelen. Want je bent welis-
waar geen partners meer, maar je 
blijft ouders van je kinderen.”

Ouderschap Blijft
In het kader van “Stichting Ouder-
schap Blijft” voeren Rozemarijn 
Janssen en collega Annemarie Keere-
weer gesprekken hoe ex-partners het 
ouderschap gaan invullen. De plicht 
om een ouderschapsplan op te 
stellen helpt daarbij. De bemiddeling 
van “Ouderschap blijft” behelst zo’n
5 gesprekken. “Onze ervaring is dat 
vrijwel iedereen het beste wil voor de 
kinderen. Daarin vinden we meteen 
een gemeenschappelijk doel. De 
realiteit is dat de kinderen in twee 
aparte werelden gaan leven en het is 
aan de ouders om een brug te slaan 
tussen beide situaties.”

Een vat vol emoties
Dat een echtscheiding gepaard gaat 
met een scala aan emoties onder-
streept Rozemarijn: “Vergeet niet dat 
ook rouw een wezenlijke emotie is 
die meespeelt bij echtscheiding: je 
neemt tenslotte afscheid van elkaar 
als partners. Het dagelijks leven zoals 
je gewend bent staat op zijn kop. 
Daarbij komt vaak bij dat je afge-
sneden wordt van een deel van de 
familie en soms is er een nieuwe 
partner in beeld. Hoe dan ook, het 
gevoel er nu alleen voor te staan, ook 
met de opvoeding, brengt allerlei 
angstige gevoelens mee. Als ouders 
er niet zelf uitkomen zijn wij er om 
begeleiding aan te bieden. Met een 
acceptabele oplossing voor alle 
partijen ten doel.”

Naast Stichting Ouderschap Blijft 
bestaat de mogelijkheid tot een 
persoonlijk gesprek met een maat-
schappelijk werker en heeft Kenne-
merhart zogenaamde “scheidings-
maatjes” die een luisterend oor 
bieden en praktische informatie 
verstrekken.

Maatschappelijk werk is voor alle 
inwoners van Heemstede en Bloe-
mendaal van 18 jaar en ouder.
Meer informatie: telefonisch via
023- 2050889 op maandag t/m 
donderdag van 9.00 – 12.00 uur of 
via de mail: maatschappelijkwerk@
wijheemstede.nl.

Voorkom dat een echtscheiding een 
vechtscheiding wordt

Rozemarijn Janssen. 

Beverwijk - Stichting SIG en STG Vrij-
willigershulp & Mantelzorg houden 
op zaterdag 21 januari van 11-13 uur 
op het bestuursbureau van Stichting 
SIG, Alkmaarseweg 1 in Beverwijk 
een grote regionale informatiemarkt 
voor (nieuwe) vrijwilligers.

Tijdens de markt laten SIG en STG 
zien wat er op het gebied van vrijwil-
ligerswerk in de gehandicaptenzorg 
allemaal mogelijk is. Vrijwilligers en 
cliënten vertellen hun ervarings-
verhalen. Bezoekers krijgen daar-
naast uitleg over aanmelding, scho-
ling en begeleiding van vrijwilligers 
door SIG en STG.

Extra aandacht is er voor actuele vrij-
willigersvacatures. Zo worden er
vrijwilligers voor het vervoer van 
cliënten naar/van hun dagbesteding, 
individuele maatjes voor cliënten, 
gastgezinnen en vrijwilligers voor 
ondersteuning van groepsactivi-
teiten gevraagd.
Er zijn gezellige zitjes op de vrijwil-
ligersmarkt ingericht, met ko�e, thee 
en ambachtelijk lekkers uit de eigen 
Bakkerij van de SIG. Ook winkel
De Schans van SIG Wisselwerk Dag-
besteding staat op de vrijwilligers-
markt met originele door cliënten 
gemaakte cadeauartikelen.
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Informatiemarkt SIG/STG 
Vrijwillgershulp & Mantelzorg

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Gefabriceerd in Jablonec nad 
Nisou-Gablonz (1930).
Een glazen doos met bewerkt 
deksel, satijnglas met de afbeel-
ding van een mythologische �guur 
(vrouw met zandloper in de hand).
Een glamoureus vrouwenbeeldje 
van satijnglas in Art Deco (1930).
Producent: Alexandrite Bohemen.

‘Chrystal Boho’: 
Tsjechisch Art Deco 
door Curt Schlevogt
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Afgelopen dinsdag 10 januari vond 
de vergadering van de Commissie Samenleving 
plaats op het raadhuis van Heemstede. 

Werkzoekenden van rond de 50 jaar
Inspreker Beate van Arkel, van de onafhankelijke 
stichting ‘Het is netwerken’, vestigde de aandacht 
op de activiteiten die de stichting ontplooit. De 
stichting helpt inwoners vanaf een jaar of 50, die 
werkloos thuiszitten, waar mogelijk aan een 
baan. Zij zoeken partnerbedrijven waarmee zij 
werkzoekenden in contact brengen. Het betreft 
vooral mensen die na de WW-uitkering in de 
bijstand vervallen. Iedereen is welkom mits zij de 
Nederlandse taal machtig zijn. De 150 tot nu toe 
geholpen mensen in Haarlem e.o. heeft 70% 
binnen een hal� aar een baan gevonden. De 
stichting heeft in het verleden eenmaal subsidie 
ontvangen. Wethouder Meerho�  zoekt uit of dit 
traject ook voor Heemstede nuttig en nodig is. 

Locaties huisvesting
De heer Smit bracht het onderwerp huisvesting 
statushouders en vluchtelingen op. Volgens hem 
zijn er uit de Quick scan betere locaties gevonden 
dan welke het college tot op heden voor ogen 
had. Hij vroeg het college naar het verschil tussen 

kansrijk en potentieel kansrijk. De wethouder 
legde uit dat de als potentieel aangemerkte loca-
ties nog wachten op overeenstemming met de 
grondeigenaren of de provincie. Kansrijk zijn die 
plaatsen die direct beschikbaar zijn zoals eigen 
grond van de gemeente. Er viel uit zijn woorden 
af te leiden dat de provincie in beweging komt. 

Aantal Oekraïners in Heemstede
Wethouder Meerho�  gaf een tussentijd overzicht 
van de aanwezige Oekraïners in Heemstede. Het 
is een momentopname, nu zijn er 122 waarvan 
80 worden opgevangen door de gemeente (Kerk-
laan, Sportpark, Kohnstammlaan en Princehof). 
42 Oekraïners zijn opgenomen door particu-
lieren. Er zijn de afgelopen tijd 50 mensen uitge-
stroomd, waarvan 25 het land hebben verlaten. 
Heemstede moet het eerste hal� aar 33 status-
houders huisvesten en men verwacht over het 
hele jaar rond de 60 a 80 mensen te moeten 
opvangen. Deze moeten t.z.t. in een sociale huur-
woning worden gehuisvest. 

Missende criteria
Duinker (HBB) maakte zich zorgen over de draag-
kracht als vrijkomende sociale woningen door 
statushouders worden bezet. Volgens de wet-
houder komen er jaarlijks rond de 150 woningen 
beschikbaar. Omdat de groep statushouders 

veelal uit gezinnen 
bestaat blijven er 
woningen beschikbaar 
voor onze eigen 
inwoners. 

Duinker gesteund door Wulfers (VVD) mist 
criteria in de zoektocht naar opvang locaties. Hier 
doelde ook de inspreker Smit al op. De sociale 
impact op de omgeving is niet meegewogen. Er 
is bij geen enkele locatie aangegeven wat de 
inrichting gaat kosten. De wethouder is niet 
bereid de nu voorliggende scan aan te passen 
met deze twee extra criteria. Er was maanden 
terug al om gevraagd. De wethouders wilde van 
geen wijken weten. Uit een overzicht blijkt dat 
het college bevoegd is, buiten de raad om, loca-
ties aan te wijzen. In dat geval staat de raad 
buitenspel. Echter de raad heeft budgetrecht. 
Zodra het college om geld komt vragen voor de 
inrichting van locaties kan de raad dat afwijzen 
en gaat het terug naar af. De wethouder heeft 
haast, want er ligt een toezegging aan de omwo-
nenden van de huidige locaties dat er binnen 
een aantal maanden een de� nitieve verplaatsing 
gaat komen.
Besloten is op 7 februari inhoudelijke verder te 
spreken en het in de raadsvergadering van 23 
februari het af te hameren. 

WEETJES UIT DE HEEMSTEEDSE GEMEENTERAAD 

Door Joke van der Zee

Heemstede – Wat zegt een tong 
over iemands gezondheid? “Aan de 
kleur en vorm kun je al veel van 
iemands gesteldheid a� eiden”, zegt 
Roeland Krijnen. Roeland is acupunc-
turist en thuis in de Chinese genees-
kunde. In zijn praktijk onder het ‘dak’ 
van De Nieuwe Lente aan de Raad-
huisstraat 56A in Heemstede ligt een 
kaart met voorbeelden van de al 
eerdergenoemde tong. Roeland legt 
uit dat lichamelijke ongemakken, 
pijnklachten en chronische aandoe-
ningen veelal zijn vast te stellen door 
goed naar de uitgestoken tong te 
kijken. 

Met acupunctuur kun je ze te lijf 
gaan. Eerst wordt een behandelplan 
opgesteld en dat krijgt vorm als er 
eerst een goed beeld is van de 
persoon die klachten ervaart. En dat 
krijg je wanneer je je oor te luisteren 
legt en je ogen de kost geeft. 

“In de Westerse geneeskunde gaat 
het vooral om ‘Wat heeft hij?’, maar
in de Oosterse geneeskunde staat 
vooral de vraag ‘Wie heeft het?’ 
centraal.” Roeland laat desgevraagd 
een aantal naaldjes zien, waarmee hij 
werkt. Ze zijn heel dun en klein.
Toch kunnen ze ervoor zorgen dat 
klachten verdwijnen. Pijn en andere 
ongemakken die je leven danig 
kunnen verzieken, die maar niet 
overgaan en waar medicatie of 
andere zorg geen oplossing boden. 

“De Oosterse geneeskunde kijkt heel 
anders naar de mens. Zij gaan uit van 
een bio-systemisch werkmodel, dat 
wil zeggen: de geest en de omgeving 
heeft invloed op het fysiek van de 
mens. In de Westerse geneeskunde is 
het veel meer: lichaam en geest zijn 
gescheiden.” Oosterse geneeswijzen 
gaan niet alleen uit van de klacht, 
maar ook de onderliggende redenen 
ervan worden in kaart gebracht en 
behandeld. Van de naaldjes die op 

bepaalde plaatsen in de huid worden 
geprikt, gaat een sturende werking 
uit op het vermogen van het lichaam 
zich te herstellen van de klacht. 

Even wat cijfers: in ons land onder-
vinden 9,9 miljoen mensen last van 
chronische aandoeningen waar maar 
geen afdoende oplossing voor lijkt te 
zijn. Daarnaast zijn in de wereld 1,5 
miljard mensen onder behandeling 
(geweest) van een acupuncturist. 
“Deze geneeswijze blijft zich ontwik-
kelen en is allang niet meer ‘exotisch’. 
Het is juist veel meer begrijpelijk 
geworden. Er is zoveel onderzoek 
naar gedaan. Het predicaat ‘alterna-
tieve geneeswijze’ klopt allang niet 
meer”, aldus Roeland.  

Er is veel meer over Oosterse genees-
wijzen te vertellen, te leren en te 

ontdekken voor wie er nog niet (zo) 
bekend mee is. Transparantie hierin 
valt samen met het organiseren van 
de Maand van de Oosterse Genees-
wijzen bij Praktijk de Nieuwe Lente. 
Samen met Pepijn Vanthoor (Shiatsu 
therapeut) heet Roeland belangstel-
lenden welkom om meer over 
Oosterse geneeswijzen te weten te 
komen. Er zijn lezingen, workshops 
en proe� essen. Maak kennis met 
acupunctuur, shiatsu, ayurveda en 
bewegingsleer als Chi Neng Qigong 
en Yin Yoga.

Meer info:
www.denieuwelente-heemstede.nl, 
info@denieuwelente-heemstede.nl. 

Er zijn activiteiten op 20, 23, 26 en 27 
januari alsook 5 februari. Inschrijven 
is gewenst.

Maand van de Oosterse Geneeswijzen 
bij ‘De Nieuwe Lente’

AGENDA

DONDERDAG 19 JANUARI
Themamiddag over babbeltrucs en 
internetcriminaliteit.
Het Trefpunt, Akonietenplein 1, 
Bennebroek. V.14-16u. Gratis 
toegang incl. ko�  e/thee.

ZATERDAG 21 JANUARI 
Marjolein Meijers met ‘Familiepor-
tret’ in ’t Mosterdzaadje. Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, na a� oop collecte 
met richtlijn van €10,-.

Repaircafé Overveen. Gebouw 
Tinholt Vrijburglaan 17, Overveen, 
Parkeren in de Willem de Zwijger-
laan. V.13-16u.

ZONDAG 22 JANUARI
Pianist Luis Rabello in ’t Mosterd-
zaadje. Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a� oop collecte met richtlijn van 
€10,-.

Theeconcert met het Odeon Strijk-
kwartet in de Oude Kerk. Wilhelmi-
naplein 12, Heemstede. Om 15u. 
Bijdrage van €10,- ter dekking van 
onkosten.

Lezing Willem van der Meiden in 
De Kapel: ‘Christus tussen IJssel en 
Elbe’. Potgieterweg 4, Bloemen-
daal. Om 10.30u. Vrijwillige 
bijdrage, richtbedrag €8,- ter 
dekking van de kosten.

Het seniorenkoor 55+ zingt: ‘Hoe 
gaat ’t ermee?‘ o.l.v. Leny van 
Schaik. Leuke muziek van vroeger 
en nu in het Reinaldahuis, Leonard 
Springerlaan 1, Haarlem. 
Om14.30u. Toegang gratis.

MAANDAG 23 JANUARI 
Kunstlezing ‘Pompeï in Assen’.
De Luifel, Herenweg 96 in Heem-
stede. V.13.30-15.30u. Kosten: 
€11,-.
Aanmelden via:
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

DINSDAG 24 JANUARI
Trefpuntlezing ‘Kees van Dongen 
en de ‘wilde’ schilders van Parijs’. 
De Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. V.14-16u. Kosten lezing: 
€7,50.
Aanmelden kan via de mail:
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

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

ZATERDAG 28 JANUARI
The Beltiukov Sisters en Maria 
Proko� eva. ‘t Mosterdzaadje, Kerk-
weg 29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Collecte na a� oop met richtlijn van 
€10,-. 

ZONDAG 29 JANUARI
10.000 stappenwandeling. Vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede.
Om 10u.

Bas-bariton Remmert Velthuis en 
de pianiste Marjana Butko.
‘t Mosterdzaadje, Kerkweg 29, 
Santpoort-Noord. Om 15u. 
Collecte na a� oop met richtlijn van 
€10,-.

VRIJDAG 3 FEBRUARI 
Brokking & Bokslag presenteert 
voorstelling ‘Dan neem je toch 
gewoon een hond?’ Theater de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 19.30u. Kaarten €7,50 per 
persoon.
Graag aanmelden vóór vrijdag
27 januari via reservering@brok-
kingenbokslag.nl.

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

Kees van Dongen en de ‘wilde’ 
schilders van Parijs

Heemstede - Dinsdag 24 januari van 
14-16 uur vindt de Trefpuntlezing 
‘Kees van Dongen en de ‘wilde’ schil-
ders van Parijs’ door Michiel Kersten 
plaats. Locatie: De Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. De Rotterdamse Kees 
van Dongen (1877-1968) vestigde 
zich in 1899 permanent in Parijs.
In 1905 betrekt hij samen met vrouw 
en dochtertje een atelier in het later 
beroemd geworden ateliercomplex 
‘Le Bateau-Lavoir’in Montmartre. 
Kosten: €7,50.
Aanmelden: info@wijheemstede.nl 
of 023 - 5483828.

Roeland Krijnen (links) en Pepijn Vanthoor (rechts) organiseren de Maand van de 
Oosterse Geneeswijzen bij De Nieuwe Lente. Foto’s aangeleverd door De Nieuwe 
Lente.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Heemstede/Bloemendaal - De 
juiste oplossing van de kruiswoord-
puzzel van vorige week is: ‘Iemand 
op de proef stellen’. Uit de loting van 
juiste oplossingen is Edwin van Ingen 
de gelukkige winnaar geworden. 
Deze winnaar kan de prijs, de gevul-
de AH-tas, afhalen bij Albert Heijn 
aan de Blekersvaartweg 57 te Heem-
stede. De winnaar is geïnformeerd. 
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Heemstede – De Heemsteedse 
Kunstkring had zondagmiddag 15 
januari haar traditionele nieuwjaars-
concert voor haar leden en belang-
stellenden in de Oude Kerk aan het 
Wilhelminaplein in Heemstede. Het 
concert was muzikaal in handen van 
Operagroep The Fat Lady, die zowel 
klassieke muziek als nationale en 
internationale chansons ten gehore 
bracht. Tussendoor was de uitreiking 
van de Minerva Cultuurprijs, die de 
Heemsteedse Kunstkring toekent 
aan personen of organisaties, die 
bijzondere voordrachten en inspan-
ningen voor de Heemsteedse kunst 
en cultuur verrichten. Om in aanmer-
king te komen voor deze prijs, 
worden aanbevelingen gedaan die 
worden beoordeeld door een 
speciale commissie. Dit jaar was er 
het eerst een tweede Jeugd Minerva 
Cultuurprijs ingesteld.   

“Waardeer kunst- en cultuur-
evenementen in uw eigen 
omgeving” 
Voorzitter Dirk Jan van der Spoel 
heette de aanwezigen in de afge-
laden kerk van harte welkom en 
lichtte het programma toe. Al eerste 
riep hij als speciale gast Jacob Bron 
naar voren, directeur van de Stads-
schouwburg & Filmtheater Velsen, 
die als trouwe gast veel voor de 
Heemsteedse Kunstkring betekent. 

“Hij kan onze leden alles vertellen 
over kunst en cultuur, daar is hij heel 
goed in”, leidde Dirk Jan van der 
Spoel in. “Het theater is in een Oude 
Kerk zoals deze ontstaan”, sprak 
Jacob Bron het publiek toe. “Ik ben 
gevraagd om een soort peptalk over 
kunst en cultuur te gaan doen, maar 
dat heeft u niet nodig: u bent immers 
al lid van de Kunstkring.” Hij stond stil 
bij de afgelopen rare tijd van corona 
met lockdowns, die impact had over 
de hele wereld. Hij noemde trend-
watcher Lidewij Edelkoort, die tijdens 
de eerste lockdown in een Zuid-Afri-
kaans hotel zat opgesloten. “Zij 
schetste dat de coronatijd de wereld 
compleet zou veranderen en dat 
mensen anders naar zichzelf en hun 
leven zouden gaan kijken”, vervolgt 
Jacob. “Het gedwongen thuiszitten 
door de lockdown met dichte horeca 
leidde ertoe dat we thuisbleven, 
thuiswerkten en weer gingen koken 
met zijn allen, de vergeten groente 
omarmden en weer thuis gingen 
breien en handvaardigheid 
bedrijven. Ga daarom niet reizen , 
maar waardeer de theaters en de 
kunst- en cultuurevenementen in uw 
eigen omgeving: dat is iets wat de 
lockdown ons heeft geleerd”, drukte 
Jacob Bron het aanwezige Kunst-
kringpubliek op het hart.  

Gevarieerd muzikaal palet
Vervolgens muziek: Operagroep The 
Fat Lady gaf onder meer gestalte aan 

de mooiste nationale en internatio-
nale chansons. Bariton Youngke 
Eurlings wist het publiek op het 
puntje van de stoel te houden met 
de chansons ‘Marieke’ en ‘Liefde van 
later’ van Jaques Brel en chansons 
van Boudewijn de Groot als: ‘Testa-
ment’, ‘Jimmy’ en ‘Avond’. Ook klas-
sieke stukken van Charles Gounod 
(‘Ave Maria’, meditatie op de eerste 

prélude van Bach) en ‘À Chloris’ van 
Reynaldo Hahn werden uitgevoerd, 
alsmede muziek van Georges Bizet, 
Stef Bos en Harry Bannink. Een fraai 
gevarieerd muzikaal palet. 

Minerva Cultuurprijzen
De Minerva-commissie van de Kunst-
kring had zich gebogen over de vele 
aanbevelingen die in aanmerking 
konden komen voor de Minerva 
Cultuurprijs. Zij kende unaniem de 
Minerva Cultuurprijs toe aan de 
Stichting Kunstbeurs Heemstede, die 
met trots in ontvangst werd geno-
men door voorzitter Rosita van 
Wingerden. Ze verklaarde dat de 
Kunstbeurs geheel op vrijwilligers 
draait. Het jurycommentaar was ook 
lovend: “Hoogwaardig en divers 

kunstaanbod, vernieuwend en laag-
drempelig gepresenteerd, de samen-
werking met de podiumkunsten en 
de voor kinderen tot 12 jaar aange-
boden activiteiten.” 
De Jeugd Minerva Cultuurprijs ging 
naar de Nautische Jongerenvereni-
ging (NJV) De Haven en werd over-
handigd aan voorzitter Kelvin van 
Nimwegen. De Minerva-commissie 
vindt dat deze vereniging in Heem-
stede en omgeving een belangrijke 
rol speelt in het bewaren en door-
geven van maritiem erfgoed aan 
jongere generaties en wil hiermee  
graag de aandacht vestigen op dit 
behoud van immaterieel erfgoed. 
Na het concert vond er nog een 
gezellige receptie plaats in de 
Pauwehof. 

Prijzenswaardig concert van The Fat Lady omlijst uitreiking 
Minerva Cultuurprijzen van de Heemsteedse Kunstkring 

Rosita van Wingerden (rechts) ontvangt de Minerva Cultuurprijs uit handen van Kunstkringvoorzitter Dirk Jan van der Spoel (links).

KOM NAAR ONS 
VOOR LEES FEEST
IN DE BIEB!
Kijk op de website voor 
al onze leuke activiteiten
en schrijf je gratis in.

Scan mij
t

INGEZONDEN COLUMN GGD

De afgelopen twee jaar stond de GGD continu in de 
schijnwerpers vanwege de coronabestrijding. Een 
belangrijk onderdeel daarvan is het grootschalig vacci-
neren geweest. Op verschillende locaties in onze regio 
kunt u daar nog steeds terecht voor een vaccinatie. 
Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk meerdere belang-
rijke vaccins beschikbaar voor verschillende doel-
groepen. Voor één daarvan zijn we vorige week met 
een belangrijke campagne gestart. 
Begin 2023 ontvangen in Nederland ruim 1,3 miljoen 
jongvolwassenen van 19 tot 27 jaar de uitnodiging 
voor vaccinatie tegen het humaan papillomavirus 
(HPV). Uit onderzoek blijkt dat jongeren niet of nauwe-
lijks bekend zijn met het virus. Ernaar gevraagd noemt 
één op de vijf de kans op een HPV-besmetting waar-
schijnlijk. Dit terwijl vier op de vijf daadwerkelijk besmet raakt. Gelukkig ruimt het lichaam 
het virus meestal zelf op, maar soms blijft het langer in het lichaam aanwezig en kan er na 
jaren (een voorstadium van) kanker ontstaan. HPV kan kanker in de mond- en keelholte, bij 
de penis, anus, vagina, schaamlippen en baarmoederhals veroorzaken.
Jongvolwassenen, die geboren zijn tussen 1 januari 1996 en 31 december 2003 en die zich 
tegen HPV willen beschermen, kunnen vanaf week 2 via www.hpvafspraak.nl zelf een 
afspraak plannen bij de GGD. Voor een goede en langdurige bescherming zijn twee vaccina-
ties nodig, met een half jaar ertussen. 
Het is �jn dat we voor deze campagne gebruik kunnen maken van de inmiddels veel 
gebruikte vaccinatielocaties voor corona in de regio. En dat onze medewerkers ook hier het 
verschil kunnen maken. Ik ben mij ervan bewust dat deze jongvolwassenen misschien niet 
direct tot de lezers van deze krant zullen behoren, maar ik hoop dat u deze campagne bij 
uw kinderen of andere bekenden onder de aandacht brengt. Vaccinatie draagt ook bij aan 
de bescherming van de gehele bevolking via groepsimmuniteit doordat het virus zich 
minder makkelijk kan verspreiden. Bedankt!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een belangrijke campagne

Bert van de Velden.
Foto: aangeleverd door GGD 
Kennemerland.
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Parijs – Met recht de trotse belichaming van 
Frankrijk: de hoofdstad Parijs. Parijs is eigenlijk 
een verzameling van allerlei dorpen die door 
de eeuwen heen de grote stad vormden. Die 
dorpen zijn nu grof gezegd de verschillende 
arrondissementen geworden van de stad. Dat 
maakt Parijs heel divers. In Nederland wordt 
vaak gezongen: “Geef mij maar Amsterdam, dat 
is mooier dan Parijs.” Dat kun je eigenlijk niet 
zeggen: want dat is nu net appels met peren 
vergelijken. Beide steden hebben hun eigen 
identiteit en vooral hun eigen charme. Parijs is 
een van de grootste Europese steden en daar 
valt ontzettend veel over te vertellen. In deze 
a�evering van ‘Op reis’ passeren niet de 
bekende bezienswaardigheden de revue, maar 
wordt een wandeling gemaakt door de minder 
bekende wijken met hun bezienswaardig-
heden. En die zijn minstens zo interessant. 
Afgewisseld met wat gezellige en onge-
dwongen gesprekjes in het Frans met Parijze-
naren. Dat maakt zo’n grote stad bijna dorps. 
On y va?  

Binnen drie uur in hartje Parijs
Een comfortabele en snelle reis, want met 
Thalys vanaf Schiphol treinstation stap je 
precies drie uur later uit in hartje Parijs op Gare 
du Nord. Op de dag van deze reportage, 
woensdag 11 januari, had een man net ‘s 
morgens zes mensen op het station gestoken. 
Er waren geen zwaargewonden en de dader 
werd gelukkig snel overmeesterd en gearres-
teerd door de politie. Bij aankomst was veel 
politie op de been en grote delen van het 
station waren afgezet. Vanaf het station begint 
deze wandeling, voornamelijk richting het 
10de, 9de en 19de arrondissement.   

Marché couvert Saint-Quentin 
Vanaf Gare du Nord wandel je over de drukke 
Boulevard du Magenta, die uitkomt op Place de 
la Republique. Een ‘must see’ aan deze boule-
vard op nummer 85-bis is de overdekte 
markthal Marché couvert Saint-Quentin, waar 
je allerlei verse delicatessen kunt vinden. Van 
vis en schaaldieren, tot en met vlees, zuivel, 
kaas, wijnen, oliën, groenten, verse kruiden, 
fruit en bloemen. Wat je ook zoekt, hier vind je 
het. De fraaie constructie van de huidige 
markthal werd in 1865 gebouwd. Een aanrader 
is om in de markthal eens te gaan lunchen bij 
Pardi. Restaurant Pardi heeft een wisselend 
menu en betrekt en bereidt alle verse 

producten rechtstreeks van deze markt en is 
een waar en onvergetelijk genoegen om te 
gaan eten. En dat is te merken, want het is daar 
altijd opvallend druk met lunchende Fransen. 
De bediening is vlot en vriendelijk en was 
direct bereid te poseren voor een foto in deze 
krant, aangevuld met een aangeboden ko�e 
van het huis: erg sympathiek. De markt is 
iedere dag geopend van 8 tot 20 uur, behalve 
op maandag. ‘s Zondags geopend tot 13.30 uur.  

Pittoreske passages
Richting Montmartre, beschikt Parijs over 
bijzondere passages, die zeker de moeite waard 
zijn om eens te gaan ontdekken. Een van deze 
bijzondere passages is de Passage Jou�roy, 
gebouwd in 1845. Het was de eerste passage 
die een dakconstructie kreeg van glas en 
metaal. Deze passage werd in 1974 uitge-
roepen tot historisch monument. In deze 
passages zijn echt bijzondere en unieke winkel-
tjes te vinden. Een ko�estop bij patisserie Le 
Valentin in deze passage, is geen straf. Het 
mooiste gebak en de Franse zoetigheden zijn 
hier te vinden. Diverse varianten van de ‘Vien-
noiserie’ op basis van bladerdeeg, zoals de 
croissant en de pain au chocolat. De croissant is 
van oorsprong een Oostenrijkse uitvinding, die 
een Weense bakker ooit in Frankrijk introdu-
ceerde. Vandaar de naam ‘Viennoiserie’. “We 
hebben eigengemaakte ambachtelijke noten-
taartjes die als warme broodjes over de toon-
bank gaan”, vertelt de Franse jongen achter de 
toonbank trots. Ook hier even een foto voor de 
krant.

Dan nog een bijzondere winkel in deze 
passage: ‘La Maison du Roy’, met de prachtigste 
kerstdecoratie en antiek in Lodewijk XV- stijl, 
een lust voor het oog en een genot om even 
binnen te kijken. Je raakt gelijk aan dit intieme 
winkeltje verknocht. Eigenaresse Carole 
Lemoine en haar zoon bestieren dit pareltje.
“La Maison du Roy bestaat al 20 jaar en ik ben 
nu zes jaar eigenaar van deze fraaie winkel”, 
vertelt Carole. “Deze winkel met kunstige kerst-
decoratie is uniek in Parijs, het is de enige 
winkel in de stad die dit het hele jaar door 
biedt. Alle kerstballen zijn bijzondere stukken 
en zijn handgeblazen en handgemaakt. We 
wisselen collecties in het seizoen af met arti-
kelen voor carnaval en met Pasen bieden wij 
prachtige en stijlvolle paasdecoraties. Op eerste 
verdieping bieden wij allerhande antiek en 
curiosa om je huis warm en stijlvol in te richten”, 
aldus Carole. 

Musée de la vie romantique
Nabij Place Pigalle, bekend om het nachtleven 
en club Le Moulin Rouge’, ligt het straatje Rue 
Chaptal. Daar is op nummer 16 een schattig 
klein museum gevestigd: ‘Musée de la vie 
romantique’, waar je teruggeworpen wordt in 
het tijdperk van de Romantiek in de 19de eeuw. 
Bekend, omdat de van oorsprong Dordrechtse 
schilder Ary Sche�er (1795-1858) daar woonde. 
Ary Sche�er komt uit een kunstzinnige familie; 
zijn vader Bernard Sche�er was een jaar 
hofschilder van koning Lodewijk Napoleon 
Bonaparte (broer van Napoleon), die resideerde 
in het Haarlemse Paviljoen Welgelegen ten tijde 
van de Franse tijd in Nederland. Na de dood 
van zijn vader verhuisde het gezin Sche�er 
eerst naar Brussel en vervolgens in 1811 naar 
Parijs. Ary Sche�er liet zich in 1850 tot Frans-
man naturaliseren. Hij genoot in Frankrijk veel 
bekendheid als schilder. Vooral hoofdthema’s 
met literaire en Bijbelse thema’s karakteriseren 
zijn werk. Bijvoorbeeld zijn bijzondere werk ‘Le 
Gaiour’ (De Vrolijkheid) uit 1832, een tegen-
strijdig tafereel van vrolijkheid met een zekere 
mate van wanhoop. Hij verkeerde in hoge 
kringen en was onder meer bevriend met 
componisten Franz Listz en Frederic Chopin. 
Het museum toont werk van Sche�er, zijn leer-
lingen en tijdgenoten. In het museum is ook 

een kamer gewijd aan George Sand, schrijfster 
en feministe, die naast schandalen en een 
losbandig leven onder meer een relatie had 
met Chopin.
Het museum is vrij te bezoeken en vraagt om 
een vrijwillige bijdrage. In de tuin is een gezel-
lige glazen serre met theesalon voorzien van 
terras. Een aanrader.

Bonjour: wandelen door relatief onbekend Parijs, hoe leuk! 
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Inhaalcampagne 
HPV-vaccinatie 
jongvolwassenen 
van start
Regio - Begin 2023 ontvangen 
ruim 1,3 miljoen jongvolwas-
senen een uitnodiging van het 
RIVM voor vaccinatie tegen het 
humaan papillomavirus (HPV). 
Het gaat om zo’n 900.000 
mannen en 400.000 vrouwen 
van 19 tot 27 jaar. Ongeveer de 
helft van de vrouwen in deze 
leeftijdscategorie is al op 
jongere leeftijd gevaccineerd. 
HPV kan kanker in de mond- en 
keelholte, bij de penis, anus, 
vagina, schaamlippen en baar-
moederhals veroorzaken. 
De vaccinatie beschermt tegen 
deze soorten kanker.

Zeer besmettelijk
HPV is een zeer besmettelijk en 
veelvoorkomend virus, waar 
acht op de tien mensen ooit 
mee geïnfecteerd raakt.
Meestal ruimt het lichaam het 
virus zelf op, soms blijft het 
langer in de cellen aanwezig. 
Dan is het mogelijk dat er (een 
voorstadium van) kanker 
ontstaat.

Er zijn meer dan honderd ver-
schillende typen HPV, waar-
onder varianten met een hoog 
risico op kanker. De HPV-typen 
16 en 18 zijn het meest gevaar-
lijk, samen veroorzaken ze zo’n 
70% van alle gevallen van baar-
moederhalskanker en het 
grootste gedeelte van de andere 
HPV-kankers.

Het vaccin beschermt tegen 
deze twee typen. Jaarlijks 
krijgen in Nederland bijna 400 
mannen kanker door HPV, onge-
veer 80% daarvan kan voor-
komen worden met de HPV-
vaccinatie. Ook draagt de vacci-
natie van jongens bij aan de 
bescherming van de gehele 
bevolking via groepsimmuniteit.

Afspraak maken via 
afsprakenportaal
Jongvolwassenen die geboren 
zijn tussen 1 januari 1996 en
31 december 2003 en die zich 
tegen HPV willen beschermen, 
kunnen nu via www.hpvaf-
spraak.nl een afspraak plannen 
bij een GGD.
Voor een goede en langdurige 
bescherming zijn twee vaccina-
ties nodig, met een half jaar 
ertussen.

De HPV-vaccinatie is onderdeel 
van het Rijksvaccinatiepro-
gramma dat wordt gecoördi-
neerd door het RIVM. De vacci-
natie is kosteloos. 

Locaties
In Kennemerland kunnen jong-
volwassenen terecht op één van 
de GGD vaccinatielocaties in 
Haarlem, Velsen-Noord of Hoofd-
dorp.
Geen DigiD? Dan is het ook mo-
gelijk telefonisch een afspraak te 
maken via 0800-1608.

Voor de tweede vaccinatie volgt 
een reminder om een afspraak 
te maken.

Haarlem - Op zatedag 21 januari om 16 uur is er het theatraal concert ‘De 
Tijd’ in de Remonstrantse kerk aan de Oranjekade 1 in Haarlem. Uitgangs-
punt voor dit concert was het lied ‘Die Uhr’ van Johann Gabriel Seidl (1820). 
Carl Loewe schreef hierbij muziek. Ich trage, wo ich gehe, Stets eine Uhr bei 
mir; Wie viel es geschla-gen habe, Genau seh ich an ihr.

Er is een programma samengesteld over tijd, tijd die wegtikt, de tijd van 
leven, onze tijd van zijn. Het wordt een concert met een eenvoudige thea-
trale setting. Uitvoerenden zijn: Marina Besselink sopraan, Gerrie Meijers 
piano, Johanna van Steen regisseur.

Vrije toegang (wel collecte), na a�oop een drankje. 
Contact Peter Kluit, e-mail peterkluit@gmail.com website:
https://haarlem.remonstranten.nl.

‘De Tijd’, een theatraal concert

‘De Tijd’. Foto: Bart Jonker.

Bloemendaal - In lijn met haar duur-
zame ambities vervangt Gemeente 
Bloemendaal in fases de verouderde 
straatverlichting door energiezuinige 
ledverlichting (led-armaturen). In 
2023 en 2024 wordt de verlichting 
vervangen in een aantal wijken in 
Bloemendaal (Kinheimpark), Over-
veen, Aerdenhout (Oosterduin), 
Bennebroek (West) en Vogelenzang 
(Leidsevaart).   
De overeenkomst die de gemeente 
hiervoor afsluit, gaat om een levering 
van 1263 led-armaturen. De afge-
lopen jaren is al de verlichting 
vervangen in een groot deel van 
Aerdenhout en Vogelenzang, Duin 
en Daal, Bloemendaal-Noord, de 
Bloemendaalseweg en het oostelijke 
deel van Bennebroek. 

Lagere energierekening 
Na 2024 hebben alle woonwijken in 
de gemeente duurzame ledverlich-
ting. De led-armaturen zijn veel 
zuiniger dan de oude lampen. 
Bovendien worden ze in de nacht 
gedimd: ze branden van 00.00 tot 
06.00 uur op half vermogen.
Wethouder Henk Wijkhuisen is blij 
dat deze verduurzamingslag voort-
varend wordt opgepakt. “Voordelen 
zijn een lagere energierekening en 
minder strooilicht. Ook is de aanstu-
ring van de ledverlichting minder 
gevoelig voor storingen”, aldus de 
wethouder.

Gemeente Bloemendaal vervangt verouderde 
straatverlichting door energiezuinige led-armaturen

Ledverlichting in de straten. Foto: Bigstock.

Regio - Ruim 300 kinderopvangloca-
ties in Noord-Holland laten kinderen 
winterse buitenavonturen beleven. 
IVN Natuureducatie en Humankind 
kinderopvang en -ontwikkeling 
willen met de tweede landelijke 
editie van de campagne ‘Hartje 
Winter’ zorgen dat buiten spelen ook 
in de winter wordt ervaren als van-
zelfsprekend. Veel kinderen zouden 
meer buiten spelen, als zij daar 
vriendjes tre�en en als er activiteiten 
georganiseerd worden die passen bij 
hun leeftijd.

Met een reeks sprankelende winterse 
activiteiten gaan ruim 300 kinderop-
vanglocaties in Noord-Holland sinds 
maandag 9 januari tot en met 27 
januari meedoen met de tweede 
landelijke editie van deze campagne. 
Dit programma, boordevol winterse 
activiteiten en buitenspel, is vorig 

jaar gelanceerd en wordt wederom 
gratis aan alle kinderdagverblijven en 
bso’s in Nederland en daarbuiten 
aangeboden. Dit zodat alle kinderen 
in de opvang hiervan kunnen pro�-
teren. 

Buiten spelen in het groen is leer-
zaam, goed voor de motoriek, 
gezondheid en concentratie. Deson-
danks is buiten spelen sterk op zijn 
retour. Een op de zes kinderen speelt 
überhaupt nooit buiten (onderzoek 
Kantar Public in opdracht van Jantje 
Beton) en in de koude winter-
maanden is het mediagedrag zoals 
de toenemende schermtijd een 
reden om niet naar buiten te gaan. 
Twee op de vijf kinderen spelen 
minder dan een uur per dag buiten

 Meer informatie op: www.ivn.nl/
hartje-winter/over-hartje-winter. 

Campagne ‘Hartje Winter’: bijna de helft van de 
kinderen zou meer buiten willen spelen 

Campagne ‘Hartje Winter’. Foto aangeleverd door IVN Natuureducatie.




