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Bloemendaal – Met ingang van 
komend seizoen maakt Dennis Warmer-
dam onderdeel uit van Heren 1 van 
Hockeyclub Bloemendaal. Keeper 
Maurits Visser en Floris Wortelboer 
hebben hun contract verlengd.

Dennis Warmerdam was na twaalf 
jaar Pinoké toe aan een nieuw avon-
tuur. “Bloemendaal is een geweldige 
kans. Het is zo’n mooie club, er lopen 
heel veel mensen rond die weten 
hoe het is om aan de top te moeten 
presteren”, vertelt hij.
Dennis Warmerdam is sinds dit 
seizoen international en hij merkte 
hoe spelen met andere hockeyers, 
met een andere coach en in een 
nieuwe omgeving hem prikkelde om 
zich nog verder te verbeteren. Hij 
heeft er alle vertrouwen in dat hij dat 
op Bloemendaal kan bereiken. 

Dennis: “Zowel op technisch, tactisch 
als op mentaal gebied kan ik nog 
stappen maken. Bloemendaal straalt 
hockey uit; het is een warme club.”

Michiel Hilders, lid van de commissie 
Tophockey, is blij met de komst van 
de aanvaller: “Dennis is een gewel-
dige speler, met heel veel ervaring in 
de Hoofdklasse. We zijn blij dat hij de 
komende jaren op het ’t Kopje 
speelt.” Minstens zo content is 
Michiel Hilders met de verlengingen 
van Maurits Visser en Floris Wortel-
boer. “Maurits is een echt kind van de 
club. Hij is als musje hier begonnen 
en is een absolute topkeeper. Met 
Maurits en Floris borgen we continuï-
teit en kwaliteit in ons team”, aldus 
Michiel Hilders.
Maurits Visser hoefde niet twee keer 
na te denken voordat hij zijn hand-

tekening zette. “Dat ik deel uit kan 
maken van deze groep hockeyers en 
elke week op het veld kan staan met 
mijn vrienden is geweldig. Bloemen-
daal is de club waar ik ben opge-
groeid, ik wil hier blijven om voor de 
prijzen te spelen”, vertelt hij trots.

Ook Floris Wortelboer hoefde niet 
lang na te denken. Hij is nu bezig aan 
zijn vijfde seizoen op ’t Kopje en 
heeft het enorm naar zijn zin bij 
Bloemendaal.
Floris: “De afgelopen jaren heb ik veel 
pech gehad met mijn schouders. 
Maar die zijn nu geopereerd en dat 
ligt achter mij. Ik ga er alles aan doen 
om onmisbaar te zijn voor mijn team, 
de club en voor Oranje. Tijdens die 
taaie periode heb ik veel steun gehad 
van Bloemendaal en ik weet dat 
zoiets niet vanzelfsprekend is. 

Iedereen leefde mee, ik ben hier echt 
op mijn plek.”

Op 6 maart wordt de competitie 
hervat. Alle Bloemendalers kunnen 
dan – als de coronamaatregelen het 

toelaten – Dennis Warmerdam in 
actie zien, want de eerste wedstrijd is 
pikant genoeg het thuisduel tegen 
Pinoké. Het eerste duel in het 
Amsterdamse bos werd gewonnen 
door Bloemendaal.

Dennis Warmerdam nieuwe aanwinst Hockeyclub 
Bloemendaal; Visser en Wortelboer verlengen

Dennis Warmerdam, te midden van Maurits Visser (links) en Floris Wortelboer 
(rechts). Foto: Koen Suyk.

Door Mirjam Goossens 

Haarlem/Bloemendaal – Het onder-
werp staat volop in het nieuws: 
depressie, sombere gevoelens en 
suïcidegedachten bij jongeren zijn 
de laatste jaren �ink toegenomen. 
GGD Kennemerland wil er iets aan 
doen en is een samenwerking aange-
gaan met het Museum van de Geest 
(voorheen het Dolhuys) en GGZ 
inGeest. Met het innovatieve kunst-
educatieprogramma Word-Up 
krijgen middelbare scholen en mbo-
opleidingen een handvat aangereikt 
om via kunsteducatie te leren om 
gevoelens te uiten. Erover praten is 
voor volwassenen al lastig, openheid 
door de jongeren zelf is zowel moe-
dig als van wezenlijk belang.
De aftrap van het Word-Up project 
wordt binnenkort gehouden bij het 
Nova College in Haarlem. Twee van 
hun studenten doorbreken het taboe 
en werken mee met onder meer een 
videopresentatie over depressie. 
Caitlin (21) en Earendil (19) willen na 
hun studie aan de slag als sociaal 
werker. De een in de zorg aan ver-
slaafden of ex-gedetineerden, de 
ander als psycholoog bij  jeugdhulp. 
Zij geven voorafgaand aan de start 
van het project hun visie over het 
thema en delen hun eigen ervarin-
gen. 
  
Is het een taboe om te praten over 
somberheid? 
Caitlin: “Ik denk het wel. Je loopt het 
risico dat er op je wordt neerge-

keken. Of, als je iets daarover op de 
sociale media zet, wordt het gezien 
als aandachttrekkerij en niet als 
oprecht. Dan hou je het liever stil.” 

Earendil: “Uit eigen ervaring weet ik 
dat de mensen al gauw vinden dat 
het allemaal wel meevalt bij jou. Ze 
zeggen: “Zo slecht heb jij het toch 
niet? Er zijn veel ernstigere gevallen 
dan jij. Het wordt gezien als puberaal 
gedrag of ze nemen aan dat het de  
hormonen zijn. Maar ze bese�en niet 
hoe je je werkelijk voelt.” 

Wat kan helpen? 
Caitlin: “Met mijn eigen vrienden kan 
ik wel openlijk praten over gevoe-
lens, maar vaak is het buiten de 
vriendengroep dat ze je niet serieus 
nemen. Wij zijn immers van de ‘softe 
generatie’. Dat vooroordeel helpt niet 
bepaald, echt luisteren wel.” 

Aan wie hebben jullie steun 
gehad? 
Earendil: “Ik kon er met mijn moeder 
over praten en zij heeft professionele 
hulp gezocht. Dat heeft mij enorm 

geholpen. Ik zou het iedereen 
aanraden die het nodig heeft. Je kunt 
het niet altijd alleen oplossen. Ook 
heb ik veel gehad aan een mentor. Zij 
zag zelf al dat het niet zo goed ging. 
Dat zette de deur voor mij open.“ 

Wat waren de reacties van je 
omgeving? 
Earendil: “Heel verschillend. Vrien-
dinnen vonden hulp vragen een 
goede stap en spraken er ook met 
hun ouders over. Mannelijke vrien-
den waren van mening dat je zoiets 

zelf moet kunnen oplossen. Ik denk 
dat het van huis uit geleerd is dat je 
als man die gevoelens niet mag 
hebben.” 
Caitlin: “Ik herken dat honderd 
procent. Jongens houden een stoer 
imago op naar elkaar. Je mag niet 
zwak zijn, niet huilen en je moet je 
groot houden. Terwijl depressie 
onder mannen blijkbaar vaker voor-
komt. Misschien daarom wel.” 

Wat is de invloed van corona? 
Caitlin: “Door de verschillende lock-
downs zijn jongeren langdurig op 
zichzelf aangewezen geweest. Het 
onwennige van alleen zijn is veel 
lastiger gebleken dan verwacht. Zo 
ontstaan er problemen en velen 
raken hierdoor met zichzelf in de 
knoop.” 

Earendil: “Ik heb het gemist met 
vrienden naar de �lm te kunnen en 
daarna de stad in. Het is een vorm 
van a�eiding van nare situaties, maar 
als alles dicht is zit je maar thuis te 
piekeren.” 
Caitlin: “Ik mis toch ook wel het 
uitgaansleven. Bij de eerste lock-
down was ik 19 en nu ben ik 21. Alles 
wat toen net mocht was meteen niet 
meer mogelijk. Ik hoop dat er een 
acceptatie komt dat corona er is en 
niet zomaar weggaat. We moeten 
alleen een manier vinden om ermee 
om te gaan.”  

Meer informatie:
www.ggdkennemerland.nl. 

Word-Up project over sombere gevoelens bij jongeren: 
“Uit vrees voor de reacties hou je het liever voor je” 

Caitlin (links) en Earendil (rechts). Foto: Mirjam Goossens.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Dienst zondag 30 januari, aanvang 
10u. Voorganger Mevr. Drs. G. van 
der Harst- de Leeuwe. Alle dien-
sten zijn online te volgen via: 
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 30 januari,10u. Ds. G.E. van 
der Hout.  De diensten kunt u 

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

TREFPUNT BENNEBROEK
Zondag 30 januari, ds. Janneke 
Nijboer. U bent weer van harte 
welkom bij de vieringen op ver-
toon van een QR code. De vierin-
gen zijn ook online te volgen, zie: 
www.pkntrefpunt.nl en klik op 
actueel of via You Tube: trefpunt 
bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.
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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 - 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?

Bennebroek – Al zes jaar lang, zodra 
de ‘r’ in de maand is, komen de 
dames van breiclub Bennebroek om 
de week bij elkaar in de parochie Sint 
Jozef aan de Kerklaan. Er zijn in de 
die tijd heel wat bollen wol getrans-
formeerd in truien, sjaals, handschoe-
nen, mutsen, poppen. Allemaal voor 
het goede doel.

De benodigde wol wordt door de 
breisters zelf bekostigd maar regel-
matig wordt er ook restanten wol 
gebracht die mensen niet meer 
nodig hebben. De voorraad was eind 
vorig jaar dusdanig geslonken dat er 
een tekort dreigde. Oprichtsters van 
de breiclub, Charlotte Balink en Elly 
van der Meer, zijn vrijwilliger bij Wel-
zijn Bloemendaal en vroegen dorps-
coördinator en sociaal cultureel wer-
ker Annemiek de Hullu om raad. 
Gezamenlijk werd besloten een aan-
vraag voor sponsoring te doen bij 
het Meerlandenfonds.  “Het zou 
zonde zijn als de activiteiten van de 

breiclub niet door kan gaan vanwege 
gebrek aan wol”, legt Annemiek de 
Hullu uit. “Naast breien voor het 
goede doel is de breiclub ook belan-
grijk voor de sociale interactie en 
draagt zo bij aan het voorkomen van 
vereenzaming van mensen.”

Meerlanden is de afvalverzamelaar in 
de gemeente Bloemendaal en Heem-
stede die het afval niet alleen inza-
melt maar ook duurzaam verwerkt. 
Via het Meerlandenfonds ondersteu-
nen zij onder andere vrijwilligers 
door een bijdrage te leveren aan 
projecten.
De aanvraag vanuit de breiclub werd 
gehonoreerd en ze ontving een 
cheque ter waarde van
€250,-. Er kan nu weer volop worden 
gebreid voor het goede doel, Stich-
ting Holland-Oekraïne. Deze stich-
ting verleent hulp aan de opbouw en 
ontwikkeling van vooraf geselec-
teerde projecten in Oost-Europese 
landen.

Meerlandenfonds verrast brei-
club Bennebroek met cheque

In parochie Sint Jozef namen Charlotte Balink en Elly van der Meer de cheque in 
ontvangst. Foto aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Heemstede/Bloemendaal - De prijs-
winnaar van de kruiswoordpuzzel 
van vorige week is bekend.
Wederom vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde bood-
schappentas van Albert Heijn.

De juiste oplossing is: ‘Karper Diem 
vis van de dag’.
Uit de loting van juiste oplossingen is 
Joke ten Doeschate de gelukkige 

winnares geworden van de goedge-
vulde AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvestiging 
aan de Blekersvaartweg 57 te 
Heemstede.

De winnares is op de hoogte gesteld. 
Gefeliciteerd met uw prijs!
Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel met nieuwe 
kansen.

Winnaar kruiswoordpuzzel

Zandvoort - Het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1 in 
Zandvoort houdt een buitententoon-
stelling over beeldend kunstenaar 
Kees Verkade in Zandvoort op het 
Badhuisplein. Deze buitententoon-
stelling op de Boulevard is ingericht 
als eerbetoon aan Kees Verkade, de 
gerenommeerde beeldhouwer en 
jarenlang plaatsgenoot. In de 
bekende grote lijsten presenteert het 
museum fotowerk, tekeningen, 
verhalen en gedichten van de begin-
periode van Verkade als kunstenaar 
in Zandvoort. De tentoonstelling 
wordt 1 februari geopend. 

Buitenbeeldroute
Daarnaast presenteert het Zand-
voorts Museum de nieuwe versie van 
de buitenbeeldroute, met fotowerk, 
uitleg en plattegrond zodat u een 
bezoek aan het museum kunt combi-
neren met een culturele wandeling 
door Zandvoort. In deze route staan 
uiteraard de monumentale sculp-
turen van Verkade. Denk aan de oude 
garnalenvisser op de Boulevard of 
het meisje op de skippybal.

De route is te koop bij het museum 
of gratis te downloaden:
www.zandvoortsmuseum.nl.

Buitententoonstelling Kees Verkade

Regio - Het kabinet kondigde 
dinsdag 25 januari aan de horeca 
onder voorwaarden weer te openen 
voor het publiek. FNV Horeca is blij 
dat het kabinet zich heeft beseft dat 
langer dicht blijven van de horeca 
géén optie meer is in onze samen-
leving.

Edwin Vlek, bestuurder FNV Horeca: 
“Het is goed om te zien dat het 
Kabinet eindelijk oog en oor heeft 
voor signalen uit de horeca. Er wordt 
nu enig perspectief geboden, maar 
hiermee zijn we er nog niet.

Na deze eerste stap moet het kabinet 
wat ons betreft doorpakken zonder 
daarbij onnodig terughoudend te 
zijn. Denk aan het ophe�en van de 
beperkingen in o.a. de nachthoreca, 
want die voelen weinig tot niets van 
de aanstaande versoepelingen.”

“Dit nooit meer”
FNV Horeca gaat ervan uit dat dit de 
laatste lockdown voor de horeca is 
geweest. Vlek: “Dit nooit meer. De 
horeca is een veilige omgeving voor 
werknemers, ondernemers en gasten 
om in te werken, te recreëren en te 
verblijven. Alle medewerkers en 
bedrijven kijken er reikhalzend naar 
uit om de horecadeuren weer te 
openen en hun gasten een onbe-
zorgde tijd te bezorgen. De opening 
van de horeca zorgt daarnaast ook 
voor meer werkzekerheid voor de 
medewerkers. Hopelijk kan dit de 
massale uitstroom van personeel uit 
de horeca een halt toeroepen.”
FNV Horeca verwacht van het 
kabinet dat het zich gaat focussen op 
een visie voor de middellange 
termijn om te voorkomen dat de 
horeca nog eens in zo’n dramatische 
positie terecht komt.

FNV Horeca: opheffen lockdown 
goede stap, nu de nachthoreca nog
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Door Joke van der Zee

Heemstede – Een gesprek met Barry 
van Bakel, eigenaar van Slagerij Van 
der Wer�, gaat meer dan over vlees 
alleen. Er is ook veel te vragen en te 
lezen over vlees. Van het dier waar 
het van komt tot aan het stukje in uw 
pan; daar kun je heel wat over te 
weten komen. Bij een slagersbedrijf 
kom je dan natuurlijk meer te weten 
dan de informatie van een super-
markt-etiket. De boer waar het vee 
graast, de ruimte die het er heeft, de 
behandeling van de dieren, het is 
informatie die je weet als je als slager 

het vlees inkoopt. Daadwerkelijk 
weet de slager wat voor vlees er in de 
kuip zit. Het gesprek met Barry, een 
jonge en bevlogen ondernemer, gaat 
ook over de smaak en het gezonde 
van een goed stukje vlees. 

Bewuster
De consument wordt zich steeds 
bewuster van wat hij koopt én eet. 
Dat geldt ook voor vleesproducten. 
Vegetariërs en veganisten kiezen 
voor alternatieven maar er is ook een 
grote groep vleesliefhebbers, die hun 
vlees niet willen missen maar wél 
bewust eten. Dan zit je goed bij Van 

der Wer�. “Juist als je het hebt over 
milieubewust en duurzaam dan kun 
je vlees beter bij een slager kopen in 
plaats van in de supermarkt die niet 
weet of het uit Nederland of uit Oost-
Europa vandaan komt. Wij kopen 
rechtstreeks bij de boer die met 
liefde voor het vak zijn vee houdt. 
Ook de rechtstreekse logistiek tussen 
de boer en slager (in plaats van langs 
alle supermarkten) drukt veel minder 
op het milieu.”

Nieuw adres
Het afgelopen jaar was voor Barry en 
zijn team een hele verandering: de 

winkel verhuisde een deur verderop, 
naar de Glipperdreef 125. Sinds jaar 
en dag was de slagerij bereikbaar via 
de deur die werd gedeeld met de 
supermarkt maar in het voorjaar van 
2021 ging het roer om. “We wisten 
sinds 2018 dat we uit het pand 
moesten, de eigenaar van de super-
markt wilde zijn ruimte terug. Toen 
de naastgelegen fysiotherapieprak-
tijk ermee ging stoppen zag ik mijn 
kans schoon. Je kunt tenslotte maar 
één keer de ruimte van je buurman 
kopen.” Barry kocht het en ontpopte 
zich in een lang weekend in mei tot 
sloper. “Met drie vrienden hebben we 
alles hierbinnen gesloopt, waarna de 
aannemer aan de slag ging. Ik ben 
hartstikke blij met het resultaat. Meer 
ruimte, alles nieuw behalve de toon-
bank, die is meegegaan. We hebben 
maar twee weken hoeven over-
bruggen in een speciale verkoop-
wagen buiten. We zijn dus altijd 
gewoon doorgegaan voor onze 
klanten.” Die klanten heeft Barry in 

een hoog vaandel staan. “Ik was al 
een tijdje aan het kijken naar een 
ander pand en zag in Bennebroek 
wel een optie. Toch vind ik het �jn 
om in dezelfde wijk te kunnen 
blijven, hier aan de Glipperdreef. Je 
bent vertrouwd met je vaste 
klanten…”

Zout, olijfolie en wijn
Barry is heel tevreden over zijn 
nieuwe slagerij, “eindelijk op eigen 
benen”, grapt hij. Maar langer grap-
pen maken is er niet bij op een door-
deweekse dag want er moet gewerkt 
worden om ambachtelijke gemaakte 
en prijswinnende worsten te maken, 
heerlijke maaltijden, vleeswaren en 
nog veel meer. “Oh, leuk te vertellen 
is dat we nu ook een lijn met heer-
lijke olijfolies, diverse soorten 
zeezout en een klein assortiment 
mooie wijnen hebben.”

Slagerij Van der Wer�, 023-5294363,
www.slagerijvdwer�.nl.

Slagerij Van der Werff in nieuwe behuizing op volle kracht vooruit

Groepsfoto van Slagerij Van der wer�, met Barry van Bakel in het midden. Foto’s: Joke van der Zee.

De Cruquiusbrug vanaf de kant van Heemstede. Foto: Bart Jonker. 

Door Bart Jonker

Heemstede/Cruquius - Op woens-
dag 19 januari heeft de Raad van 
State de bezwaren van Buurtcomité 
Nova (BCN) op het Provinciaal Inpas-
singsplan (PIP) voor de nieuwe duur-
zame Cruquiusbrug N201 bij Heem-
stede verworpen. Hiermee is het PIP 
Cruquiusbrug onherroepelijk. Dit PIP 
werd vorig jaar april ingediend. 
De Provincie Noord-Holland wil de 
brug aan de N201 tussen de 
gemeenten Haarlemmermeer en 
Heemstede vervangen. De nieuwe 
brug moet in 2022 geheel energie-
neutraal en circulair gebouwd 

worden. De oostelijke brug richting 
Heemstede wordt vervangen en 
verbreed. Aan de westelijke brug 
richting Hoofddorp vindt groot 
onderhoud plaats. Met de aanpas-
singen aan de brug wil de provincie 
Noord-Holland de doorstroming van 
het wegverkeer op de N201 
verbeteren.

Omwonenden in het Buurtcomité 
Nova zijn het niet eens met de 
nieuwe situatie in het plan bij de 
toegang tot de voetgangerstunnel 
aan voet van de brug aan de kant 
van Heemstede. Bij die onderdoor-
gang loopt het ‘Olifantenpaadje’ door 

een onverhard stuk waarmee voet-
gangers iets van de route afsteken. 
De provincie Noord-Holland is voor-
nemens dit paadje te verleggen, te 
verlengen en te verharden. En het 
talud moet dan worden verbreed. 
Buurtcomité Nova ziet echter in het 
plan dat er te weinig ruimte is gere-
serveerd voor een ruime en veilige 
hellingbaan van het �etspad naar de 
toegang tot de tunnel aan de zijde 
van Heemstede en ging daartegen in 
beroep. De Raad van State oordeelt 
echter dat de provincie haar huis-
werk goed heeft gedaan en acht 
daarom het beroep van BCN 
ongegrond.

Raad van State verwerpt bezwaren Provinciaal 
Inpassingsplan voor de Cruquiusbrug 

Heemstede - De Regio Media Groep, 
uitgever van nieuwsbladen in diverse 
gemeenten, waaronder de Heem-
steder, is geen voorstander van de 
digitale variant op de Ja/Nee-sticker. 
Volgens directeur Frits Raadsheer 
kleven er te veel praktische nadelen 
aan het systeem en is het voor bezor-
gers van de Heemsteder vrijwel on-
mogelijk om ermee uit de voeten te 
kunnen.

Het idee voor de digitale Ja/Nee-
sticker komt van Mail Distributie 
Bedrijven (MailDB), de branchever-
eniging van de verspreiders van 
reclamefolders. Kerngedachte is dat 
inwoners online registreren of ze wel 
of niet reclamefolders willen ont-
vangen. Bezorgers moeten in dat 
geval tijdens hun bezorgroute bij
elk adres op hun telefoon eerst 
checken wat de bewoner geregis-
treerd heeft. 

Frits Raadsheer: “Dit plan is voor be-
zorgers praktisch onhaalbaar. Het 
heeft ook geen enkel voordeel voor 
wie dan ook, hooguit voor de folder-
branche zelf.
Voor de krantenbezorger is het on-
doenlijk om de bezorging zorgvuldig 
te doen als hij constant zijn telefoon 
in hand moeten hebben om te kijken 
wie er wel of geen folders in de bus 
wil.’’

De introductie van het digitale regi-
stratiesysteem lijkt vooral een poging 
van de folderverspreiders te zijn om 
hun omzet te redden.

“Als krantenbedrijf willen wij hier niet 
bij betrokken worden. Wij brengen 
lokaal nieuws en zijn een belangrijk 
onderdeel van de samenleving. Men 
heeft eerder met succes de keuze 
gemaakt voor de Ja/Nee-sticker en 
wij vinden als krantenbedrijf dat je 
de mensen er niet opnieuw mee 
moet lastigvallen. 

De reclame in onze kranten zorgt 
ervoor dat alle bewoners gratis 
nieuws kunnen ontvangen en de 
lokale ondernemers meer omzet 
kunnen genereren. Dat is een heel 
andere insteek dan de vaak landelijke 
ketenfolders hebben. Daarom vinden 
wij dit een ondoordacht plan en 
willen wij hier niet bij betrokken 
raken. De enige overeenkomst is dat 
het gratis in de bus valt en daarmee 
houdt elke vergelijking op”, aldus 
directeur Frits Raadsheer.

Regio Media Groep geen voorstander 
van digitale Ja/Nee-sticker
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Door Bart Jonker

Heemstede - Muriel Liket is verhuis-
coach bij WIJ Heemstede. Wat houdt 
dit nu precies in? Een gesprek.  

“In de Heemsteedse gemeenteraad is 
vorig jaar maart de motie ‘Ouder 
Worden en Prettig Wonen’ (OW&PW) 
voor senioren aangenomen”, legt 
Muriel uit. “Deze was al van toepas-
sing in enkele gemeenten in onze 
omgeving, zoals Haarlem, Beverwijk 
en Heemskerk. Het aantal senioren 
neemt toe en zij wonen steeds vaker 
langer zelfstandig. Enerzijds komt dit 
voort uit hun eigen woonwens, 
anderzijds als gevolg van de ontwik-
kelingen in de zorgsector gebaseerd 
op het ideaal van de participatie-
maatschappij. Er zijn bijvoorbeeld 
geen bejaardentehuizen meer. Daar-
door wonen senioren langer zelf-
standig in een sociale huurwoning 
en nemen bij hen vaak met de jaren 
lichamelijke gezondheidsklachten en 
mobiliteitsbeperkingen toe. Zo 
wordt het onderhouden van een tuin 
of traplopen bijvoorbeeld steeds 
moeizamer. Als ze hier eigenlijk niet 
meer toe in staat zijn, willen ze ver-
huizen naar een woning die gelijk-
vloers is of naar een appartementen-
gebouw dat voorzien is van een lift. 

Senioren die zich inschrijven bij 
woonservice gebaseerd op de 
OW&PW-regeling en die aan die 
voorwaarden voldoen, krijgen voor-
rang, omdat de nood voor een 
geschikte sociale huurwoning van 
deze senioren hoog is. Die komen 
dan eerder hiervoor in aanmerking. 

Rol verhuiscoach 
“Nadat de motie OW&PW was aange-
nomen, heeft de gemeente aan WIJ 
Heemstede gevraagd de verhuiscoa-
ching te faciliteren”, vervolgt Muriel.  
“Ik ben vorig jaar juni begonnen als 
verhuiscoach.  We zijn druk bezig om 
het bestaan van de verhuiscoach 
breder onder de aandacht te bren-
gen. De rol van verhuiscoach is om te 
helpen bij de inschrijving bij Woon-

service en mee te gaan naar bezichti-
gingen. Als er een woning is gevon-
den dan helpt de verhuiscoach bij 
het structureren van zaken rondom 
de verhuizing waaronder administra-
tieve ondersteuning, het regelen van 
een verhuizer en het regelen van 
o�ertes van bijvoorbeeld schilders. 
De rol van verhuiscoach in Heem-
stede is ook breder getrokken, name-
lijk ook voor andere kwetsbare groe-
pen dan senioren. De voorwaarden 
hiervoor staan op de website
www.wijheemstede.nl.

Toch moet de rol van verhuiscoach 
niet gezien worden om eerder voor-
rang op een woning te krijgen. Dat is 
absoluut niet het doel van deze 
functie. Een verhuiscoach kan er 
namelijk niet voor zorgen dat 
mensen eerder een woning krijgen 
en hoger op een voorranglijst 
komen. Evenmin is de rol van een 
verhuiscoach om zelf te verhuizen en 
dozen in te pakken”, aldus Muriel. 

Zeer te spreken over verhuiscoach
Een Heemsteedse inwoonster heeft 
van de verhuiscoachservice gebruik 
gemaakt en is er zeer over te spreken. 
“Ik was op zoek naar een andere 
woning en iemand van WIJ Heem-

stede tipte mij over de verhuiscoach”, 
vertelt ze. “Ik woonde boven op een 
seniorenwoning met een trap. Dit 
ging steeds moeilijker vanwege een 
spieraandoening en een versleten 
heup. Die trap zou me dan op gege-
ven moment de das omdoen. Ik 
stond al tien jaar ingeschreven voor 
een andere woning, maar niet onder 
de regeling OW&PW. Daar heb ik een 
beroep op gedaan en die is later aan 
de inschrijving toegevoegd. Ik kon 
toen verhuizen naar een woning met 
een lift. Daar kwam een heleboel bij 
kijken. Ik kon zelf veel doen hoor, 
zoals adreswijzingen sturen en abon-
nementen omzetten. Het ging mij 
echter om het overzicht van het 
totale plaatje, de helicopterview wat 
er allemaal bij een verhuizing komt 
kijken; er komt zoveel op je af. Ik ben 
alleen en dan is het heel �jn dat een 
verhuiscoach als Muriel meekijkt, 
meedenkt en meehelpt. Ik heb daar 
geweldig veel aan gehad.” 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de verhuis-
coach bij WIJ Heemstede? Kijk dan 
op de website van WIJ Heemstede 
www.wijheemstede.nl, stuur een 
e-mail naar: mliket@wijheemstede.nl 
of bel op telnr. 023-5288510. 

Verhuiscoach staat woningzoekende 
senioren bij met goede raad en daad

Verhuiscoach Muriel Liket voor Plein1. Foto: Bart Jonker.

COLUMN TANGER ADVOCATEN

Het is een nieuw jaar en dat bete-
kent dat de alimentatie geïndex-
eerd moet worden. Wat is indexe-
ring en hoe pas je dit toe op je 
eigen situatie?

Het gemiddelde loon en de gemid-
delde kosten van het levensonder-
houd in Nederland stijgen elk jaar 
een beetje. Deze stijging wordt ook 
jaarlijks doorberekend in de alimen-
tatie. Het Centraal Bureau voor de 
Statistiek stelt elk jaar in november 
een percentage vast waarmee de 
alimentatiebedragen vanaf 1 
januari van het volgende jaar 
worden verhoogd. Voor 2022 is dit 
indexeringscijfer vastgesteld op 
1,9%. Het bedrag dat je aan alimen-
tatie moet betalen of het bedrag 
dat je ontvangt stijgt dus per 1 
januari 2022 met 1,9%.

Dit geldt zowel voor kinderalimen-
tatie als voor partneralimentatie. 
De stijging gaat in beginsel auto-
matisch, je hoeft geen brief te 
schrijven of procedure te starten. 
Mocht jouw ex-partner de alimen-
tatie niet uit zichzelf indexeren, dan 
kun je hem of haar hierop wijzen.

Via de website van het Landelijk 
Bureau Inning Onderhoudsbij-
dragen (www.lbio.nl) kun je met 
behulp van een rekentool nagaan 
hoe hoog het nieuwe bedrag aan 
alimentatie wordt na indexering, 
ook indien de alimentatie al meer-
dere jaren niet is geïndexeerd.

Mogelijk is de afgesproken alimen-
tatie – ook na de indexering – niet 
meer representatief voor jullie situ-
atie. Bijvoorbeeld omdat één van 
jullie in het afgelopen jaar van 
baan is gewisseld of omdat de 
zorgregeling is veranderd. Dan kan 
het zijn dat de alimentatie moet 
worden aangepast.

Contact
Heb je een vraag over het wijzigen van de alimentatie? Neem dan contact 
op met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl), mr. Z.C.E. Houben
(z.houben@tanger.nl) of mr. S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl).

Tanger & Boddaert Advocaten, Wilhelminalaan 10, Alkmaar.
Tel. 072-531200, www.tanger.nl.

Nieuw jaar, nieuwe alimentatie?

LEZERSPOST

Bij de eventuele te bouwen woningen in het Manpad-
slaangebied in Heemstede wordt gesproken over een 
percentage te bouwen sociale huur eengezinswo-
ningen. Mijns inziens overbodig, want we hebben 
genoeg eengezinswoningen in Heemstede. Stop 
verder met het bouwen van luxe villa’s, want die 
hebben we inmiddels wel genoeg in Heemstede.

In de buurt waar wij wonen, zijn veel huurwoningen 
bewoond door alleenstaande ouderen of oudere echt-
paren. Velen willen wel verhuizen, maar er is geen alter-
natief. Mensen boven de 65 jaar worden wel benaderd 
door de gemeente of woningbouw met de vraag of ze 
niet willen verhuizen naar een kleinere woning, maar ze 
hebben niets te bieden. Heemsteedse bewoners willen 
niet naar een �atje in Schalkwijk met een huur die 
hoger is dan hun huidige woning en waar ze niemand 
kennen. 

Bouw in het Manpadslaangebied drie seniorenapparte-
mentencomplexen met elk zo’n 20 à 30 tweepersoons 
appartementen. Houd de huren sociaal € 650 à € 700) 
gelijk aan de meeste bestaande sociale huurwoningen. 
Alle appartementen hebben een grootte van zo’n 70 
m² en komen alleen beschikbaar voor inwoners van 

Heemstede boven de 65 die een sociale huurwoning 
binnen de gemeente achterlaten. Doordat het Heem-
stedenaren zijn, kennen veel bewoners elkaar en zal er 
meer sociale onderlinge controle zijn. Je kunt denken 
aan een gemeenschappelijke ruimte waar je elkaar af 
en toe tegenkomt. Misschien een dokter, therapeut of 
tandarts in het gebouw. Verder kun je denken aan een 
paar woningen geschikt te maken om (jong)volwas-
senen met een verstandelijke beperking zelfstandig te 
kunnen laten wonen. In veel gemeentes in Nederland 
waaronder Gouda is er veel animo voor en is het een 
groot succes. 

Voordelen zijn: 
• Er komen in één keer zo’n 60 à 90 eengezinswoningen 

vrij voor jonge gezinnen. 
• Senioren hebben behoefte aan gelijkvloers woningen. 
• Senioren wonen en leven sociaal met elkaar (gezellig 

en veilig). 
• Minder eenzaamheid onder ouderen die nu alleen in 

een groot huurhuis wonen. 
• Er komt meer ruimte voor jonge gezinnen (goed voor 

de scholen en tegengaan vergrijzing). 

 John Bakker, Heemstede.

Probleemoplossing voor het tekort aan sociale huurwoningen

Mr. S.B. Boekema.

Mr. R. Bottenheft.

Mr. Z.C.E. Houben.

Heemstede - Regelmatig worden in 
de theaterzaal van de Luifel bij WIJ 
Heemstede aan de Herenweg 96 
�lms gedraaid met een actueel 
thema of onderwerp. 
• Film op woensdag 2 februari, 19.30 
uur: Romantisch drama (2019);
• Film op woensdag 16 februari, 19.30 
uur: Komisch drama (2019);
• Film & lunch op donderdag 17 
februari, 10.30 uur: Drama�lm (2020). 

Kosten voor alleen de �lm zijn € 7,- 
en voor �lm & lunch samen € 13,50. 
Na de �lm kunt u dan gezellig na-
praten onder het genot van een 
lekkere lunch. Vanzelfsprekend 
houden we ons aan de actuele coro-
namaatregelen. Als u zit mag deze af. 
Aanmelden voor de �lm is verplicht 
en kan via www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 5483828.

Films bij WIJ Heemstede in de Luifel

Heemstede - Iedere eerste maandag 
van de maand organiseert WIJ 
Heemstede samen met ’t Bremmetje 
en de gemeente een gezellige spel-
letjesmiddag. Zo ook op maandag 7 
februari van 14-16 uur. Locatie: Raad-
huisstraat 12, Heemstede. Er kan 
gebiljart en gerummikubd worden 
onder het genot van een drankje en 
met jaren 50-60 muziek op de achter-

grond. Alle consumpties zoals ko�e 
met gebak kunnen zij bieden, maar 
ook het ouderwetse advocaatje met 
slagroom wordt hier nieuw leven 
ingeblazen. De prijzen van consump-
ties zijn vergelijkbaar met de Luifel, 
meedoen met de spelletjes is gratis. 
Vooraf aanmelden is verplicht en kan 
via: www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 - 5483828.

Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje





OPEN INLOOP PLEIN1
Heeft u een vraag?
• Wilt u hulp bij het bijhouden 
van uw administratie?
• Zoekt u een maatje voor een 
praatje?
• Kent u iemand die eenzaam is?

Iedere woensdag kunt u van 
9.00 uur tot 11.00 uur langs-
komen op Plein1 (begane 
grond) bij de Open inloop. 
U kunt hier bij een professional 
van WIJ Heemstede terecht met 
al uw vragen. Denkt u hierbij 
aan ondersteuning op diverse 
gebieden of hulp bij het opzet-
ten van een nieuw initiatief. 
Maar ook voor al uw andere 
vragen. 
U bent van harte welkom!
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede.

NIEUWS
HET VERHAAL VAN VRIJWILLIGER RON BAKKER
Ron Bakker rijdt vier avonden in de week met een bus vol warme maaltijden door Heemstede.
Voor Corona at Ron op deze avonden altijd in Eethuis de Luifel. 

Ron vertelt: “Ik zat meestal aan 
de bar te eten en had veel lol 
met de kok. 
Toen het Eethuis moest 
sluiten door de lockdown, 
vroeg hij me of ik een paar 
maaltijden bij de mensen 
thuis kon brengen. En dat is 
in de loop van de tijd enorm 
toegenomen. Elke avond ga ik 
bij zo’n 28 adressen langs en 
rij drie keer terug om nieuwe 
maaltijden te halen. 
Meestal kom ik bij oudere 
mensen die eerder ook bij de 

Luifel kwamen eten. Op deze 
manier kunnen ze toch een 
lekkere warme maaltijd eten 
’s avonds!” 

Ron merkt dat mensen het 
erg fijn vinden dat er iemand 
langs komt, niet alleen van-
wege het eten maar ook voor 
een praatje. Zelf is hij ook blij 
om dit werk te kunnen doen. 
“Na het verkopen van mijn 
winkel was ik wel bang me te 
gaan vervelen. Nu kan ik iets 
betekenen voor anderen. 

En bovendien eet ik na het 
bezorgen samen met de 
andere vrijwilligers, zodat ik 
alsnog mijn gezellige eet-
moment heb!” 

Wilt u ook mee eten in Eethuis 
de Luifel? Of uw maaltijd 
thuis bezorgd krijgen (als u in 
Heemstede woont), belt u dan 
met de receptie van de Luifel: 
023 - 548 38 28 voor meer 
informatie of het bestellen van  
de maaltijd(en). 

INTERACTIEVE WORKSHOP
‘HET HAPEREND BREIN 
CENTRAAL’ 
een samenwerking van 
Zorgbalans en 
Vrijwilligerspunt Heemstede 

Donderdag 3 februari
van 10.00 - 11.00 uur
Steeds meer mensen die zich 
willen inzetten voor de ander, 
bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk, 
zullen vaker mensen met een 
haperend brein achter de voor-
deur 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.. 

Een op de vijf mensen zal te ma-
ken krijgen met dementie.
Vanuit Zorgbalans wordt de-
mentie veel liever een ‘haperend 
brein’, genoemd. Dan is het 
wenselijk dat de omgeving 
samenwerkt 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 daarbij 
horen, hoe je daar het beste mee 
om gaat en welke hulplijnen er in 
voor zijn, des te beter.  
Daarom nodigen wij u uit om op 
donderdag 3 februari via ZOOM 
aan te sluiten bij een interactieve 
sessie waarin ‘Het haperende 
brein centraal’ staat. Tijdens deze 
sessie zal Michelle van Iersel van 
Stichting Zorgbalans voorlichting 
geven, alsmede handvatten 
bieden en vragen beantwoorden.

Graag voor dinsdag 1-02-2021 
aanmelden bij José van Duin, 
Vrijwilligerspunt Heemstede: 
jvanduin@wijheemstede.nl
Er is plek voor 16 deelnemers.

KOFFIE EN EEN GOED GESPREK
Wilt u ook een keer meedoen aan een goed gesprek met leef-
tijdgenoten over een onderwerp wat ertoe doet als je ouder 
wordt? Voor woensdag 16 februari staat als thema
´Een nieuw begin’ gepland op Plein1 bij de Societeit Plus. 
Leuk als u aanschuift! Belt u dan even om u aan te melden. 
De tijd is van 14.00 tot 15.30 uur, de plek in ruimte Plein Geel, 
Julianaplein1 in Heemstede 
Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Bij WIJ Heemstede worden op verschillende locaties groeps-
gesprekken gehouden volgens de UP methode: bij de 
vriendinnenclub in de Luifel, bij de Sociëteit Plus op Plein1 en

in de Pauwehof. Dit zijn ontspannen gesprekken over belang-
rijke onderwerpen, die normaal gesproken niet zo vaak aan 
de orde komen, zoals bijvoorbeeld spijt, vriendschap, familie. 
Voor meer informatie of om u voor het gesprek op woensdag 
16 februari aan te melden kunt u contact opnemen met  
WIJ Heemstede op Plein1 (Societeit Plus), Katinka Verdonk, 
023 - 528 85 10.

SENIORENNIEUWS

WIJ Heemstede heeft verschillende 
locaties:, waar activiteiten worden 
georganiseerd voor jong en oud. 

De Luifel, Herenweg 96, Heemstede, 
tel. 023-548 38 28, 
e-mail: info@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag t/m donderdag 
9.00 -17.00 uur, vrijdag 9.00-13.00 uur.

Plein1, Julianaplein 1, Heemstede, 
tel. 023-528 85 10
e-mail: dienstverlening@wijheemstede.nl. 
Geopend van maandag t/m donderdag 
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 
9.00-13.00 uur, In Plein1 is ons kantoor 
op de eerste etage van het gebouw. 
Er is een lift aanwezig.

De Pauwehof, ontmoetings- en 
activiteitencentrum voor ouderen, 
Achterweg 19, Heemstede. 
tel. 023-5286022, 
e-mail: pauwehof@wijheemstede.nl. 
Geopend maandag 13.00-16.30 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 9.00-12.30 uur.

De Molenwerf, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede, tel. 023-5483828.
e-mail: info@wijheemstede.nl.
Geopend maandag t/m vrijdag

Kijkt u ook eens op
www.wijheemstede.nl

AGENDA FEBRUARI
Woensdag 2 februari
19.30 uur Film 
Romantisch drama (2019)

Woensdag 2 en 16 februari
19.30 uur Gespreksgroep 
Bewustwording
met Jan Oostenbrink

Maandag 7 februari
14.00 uur Spelletjesmiddag 
bij ‘t Bremmetje
Locatie: Raadhuisstraat 12

Donderdag 10 februari
19.30 - 21.30 uur 
I.s.m. Rotary Club.
lezing Fotolezen en Heemstede
in beeld op oude foto’s door 
Sander Kroll en Klaartje Pompe

Maandag 14 februari
14.00 uur
Vriendinnenclub
met themagesprek over Liefde

Dinsdag 15 februari
13.30 uur
Trefpuntlezing
door Hans van Roode
Het uitzicht van de koning: 
de Haarlemmerhout

Woensdag 16 februari
19.30 uur Film
Komisch drama (2019)

Donderdag 17 februari
10.30 uur Film & lunch
Drama (2020)

In de voorjaarsvakantie
van 19 t/m 27 februari 
zijn er geen activiteiten

Maandag 28 februari, 
7 en 21 maart 
Serie lezingen 
door Diana de Wild
Keizer Domitianus: God op 
aarde.

Alle activiteiten zijn in de Luifel,
tenzij anders aangegeven. 

Voor meer informatie over
deze activiteiten kijkt u op 
www.wijheemstede.nl.
WIJ Nova Nieuwsbrief
Alle activiteiten vindt u in de 
maandelijkse nieuwsbrief, op 
te halen vanaf 1 februari op 
een van onze locaties. 
Of meld u aan voor een gratis 
e-mailabonnement!
Dat kan via 023-548 38 28 of mail 
naar info@wijheemstedede.nl.

DE VERHUISCOACH
Bij WIJ Heemstede werkt ver-
huiscoach en sociaal werker 
Muriel Liket. Heeft u het leuke 
interview met haar elders in 
deze krant al gezien?
Denkt in aanmerking te komen 
voor de hulp van de verhuis-
coach, neemt u dan contact 
met ons op. 

ACHTER DE VOORDEUR
is een project tegen eenzaam-
heid, waarbij speciaal daarvoor 
geschoolde vrijwilligers 
signalen van eenzaamheid op-
pakken. Dit doen zij in samen-
werking met andere organisa-
ties, zoals Zorgbalans, die al bij 
de inwoners thuis komen. 
De vrijwilligers pakken de 
sociale kant op, gaan het 
gesprek aan en zoeken een 
‘passende’ oplossing. Mensen 
kunnen bijvoorbeeld gekoppeld 
worden aan een vrijwilliger die 
regelmatig een kopje koffie 
komt drinken, ze kunnen mee 
met een uitje zoals een 
KO-bus tochtje of meedoen 
met één van de activiteiten..
Wilt u meer informatie of heeft 
u vragen over ouder worden 
of eenzaamheid kunt u contact 
opnemen met WIJ in Plein1, 
023 - 528 85 10.

Het is bijna Valentijnsdag. Wist u dat dit ook een mooie 
gelegenheid is om een buurvrouw of buurman of vriend of 
vriendin te verrassen met wat extra aandacht? 
Samen een kopje koffie drinken of een praatje maken? 
WIJ Heemstede wenst u een fijne Valentijnsdag!
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Door Bart Jonker 

Bloemendaal – Zoals u in deze krant 
kunt lezen, onderzoekt de gemeente 
Bloemendaal het nachtdierleven aan 
de hand van �lmbeelden. In opvol-
ging hiervan, bespreken we in de 
Bloemendaler regelmatig een nacht-
dier, dat binnen onze gemeente-
grenzen leeft. Zo komt u iets te 
weten over de leefwijze van deze 
dieren. In deze eerste a�evering 
belichten we de boom- of edelmarter 
(Martes martes). 

De boom- of edelmarter behoort tot 
de familie van marterachtigen 
(Mustelidae). Het zijn kleine roof-
dieren die hoofdzakelijk ’s nachts 
leven. Marterachtigen zijn wereld-
wijd verspreid en bestaan uit circa 
zeventig verschillende soorten. Naast 
de in Nederland voorkomende 
boommarter, steenmarter, wezel, 
bunzing, hermelijn, fret, das en nerts, 
behoort ook de otter tot de familie 
van marterachtigen. 

Aanvankelijk zeldzame 
verschijning
Aanvankelijk was het verspreidings-
gebied van de boommarter in Neder-
land beperkt tot het oosten van ons 
land en de provincie Limburg, waar-
door de boommarter eigenlijk een 
zeldzame verschijning was. De 
laatste jaren echter heeft de boom-
marter zich verder in Nederland 
verspreid en is deze ook gesignaleerd 
in bosgebieden van onze omgeving, 
getuigende de �lmbeelden op de 
website van de gemeente Bloemen-
daal (zie artikel nachtdieren in deze 
krant).  

Felle en lenige jagers
Boommarters zijn tamelijk nieuws-
gierig en intelligent. Het zijn 
geduchte en lenige jagers en kunnen 
vanaf een boom wel een sprong van 
drie meter maken. Ze zijn snel en 
jagen in de bomen vooral op 
eekhoorns, maar ook muizen en 
vogels staan op het menu. Ze 
kunnen zich zelfs wagen aan een 
reekalf. De boommarter eet ter afwis-
seling plantaardig voedsel als bessen 
of beukennootjes. Tevens wil het dier 
weleens het broedsel van wespen en 
hommels tot zich nemen.
In de bewoonde wereld waagt de 
boommarter zich weleens aan een 
kippen- of konijnenhok. Net als 
vossen, pakt de marter niet een kip 
of konijn, maar bijt die ze allemaal 
dood. Het territorium van de boom-
marter kan een omtrek van wel 5 
kilometer beslaan. Zoals bij andere 
marterachtigen het geval is, markeert 
ook de boommarter zijn territorium 
met de geurafscheiding van zijn 
anaalklieren en urine. Vooral zijn 
naaste familielid de bunzing is 
berucht om de penetrante geur 
hiervan.  

Verlengde draagtijd
De paartijd van de boommarter is in 
de zomer. Zwangere wij�es van de 
boommarter kennen echter een 
verlengde draagtijd, dat wil zeggen 
dat de bevruchte eicel zich een paar 
keer deelt en dan voor een paar 
maanden ophoudt met groeien. Dit 
wordt embryonale rust genoemd. 
Hierdoor worden de jongen pas in 
maart en begin april geboren.  De 
gemiddelde draagtijd van een boom-
marter is 9 maanden. 

Ken uw nachtdier: de gewiekste 
en lenige boommarter

De boom- of edelmarter (Martes martes) Foto: Bigstock.Door Bart Jonker

Bloemendaal - De gemeente Bloe-
mendaal doet op dit moment onder-
zoek naar het dierlijk nachtleven.
Het gaat hierbij om zoogdieren, zoals 
bijvoorbeeld marterachtigen. Op 
verschillende locaties binnen de 
gemeente zijn wildcamera’s ge-
plaatst. Deze camera’s brengen in 
beeld welke dieren er ’s nachts actief 
zijn. Maar dat is niet alles.
De gemeente Bloemendaal roept 
tevens de inwoners op om gemaakte 
�lmpjes van alle nachtdieren die 
actief zijn in de gemeente Bloemen-
daal in te sturen, om ze zo in kaart te 
brengen. Een gesprek met Fenna 
Kiemel, beleidsmedewerker groen 
van de gemeente Bloemendaal, die 
vertelt waarom het in kaart brengen 
van deze nachtdieren zo belangrijk is. 
Daarnaast in deze krant wekelijks de 
rubriek ‘Ken uw nachtdier’, waarin 
iedere keer het leven van zo’n dier 
nader belicht wordt.   

Vooral marterachtigen, maar ook 
andere nachtdieren welkom
Fenna: “Het onderzoek naar nacht-
dieren is afkomstig uit het biodiversi-
teitsplan, dat vorig jaar maart door 
de gemeente is vastgesteld. Een van 
deze voorstellen in het plan is het 
nachtdierenproject. We zijn ermee 
aan de slag gegaan en hebben 
advies gevraagd aan een ecoloog 
hoe we dit project het beste kunnen 
invullen en hoe we dit onderzoek 
kunnen doen. We weten nog niet 
zoveel over welke nachtdieren 
binnen onze gemeentegrenzen 
leven, omdat ze natuurlijk ’s nachts 
actief zijn als iedereen ligt te slapen. 

De gemeente is geïnteresseerd in 
welke nachtdieren hier rondlopen en 
actief zijn. En tevens om vast te 
stellen of hier dieren rondlopen die 
heel bijzonder en speciaal zijn. Ons 
onderzoek is vooral gericht op de 
relatief grote groep marterachtigen, 

waartoe onder meer de wezel, 
bunzing, hermelijn, das, boommarter 
en steenmarter behoren. We vragen 
echter de inwoners naast de marter-
achtigen juist ook �lmmateriaal van 
andere nachtdieren te delen, zodat 
we nauwkeurig in kaart kunnen 
brengen welke nachtdieren er in 
onze gemeente actief zijn. Deze �lm-
beelden kunnen inwoners tot maart 
uploaden via de link: 
www.bloemendaal.nl/actueel/
gezocht-camerabeelden-van-nacht-
dieren-in-bloemendaal.” 

Biodiversiteitworkshops
“Zo hebben al een �lmpje met een 
boommarter, afkomstig vanuit 
Denneheuvel”, vervolgt Fenna. “Dit 
�lmpje is te zien op onze website via 
onderstaande link. Door de inge-
zonden �lmpjes aan beelden van 
onze geplaatste wildcamera’s te 
linken, kunnen we nauwkeurig het 
leefgebied bepalen, waar deze 
dieren zich ophouden. Marterach-
tigen zijn roofdieren die het ecolo-

gisch evenwicht in stand houden. Op 
basis daarvan kijken we of er ecologi-
sche knelpunten zijn of maatregelen 
nodig zijn om het leefgebied van het 
dier te verbeteren of te behouden. 
Dit komt de biodiversiteit alleen 
maar ten goede. Denk bijvoorbeeld 
aan de nabijheid van drukke ver-
keerswegen, waarbij we onder-
zoeken of er ecotunneltjes voor deze 
dieren nodig zijn zodat ze veilig de 
weg kunnen oversteken. We zijn dus 
heel benieuwd naar de resultaten. 
Om het belang van biodiversiteit op 
een leuke manier onder de aandacht 
te brengen, organiseert de gemeente 
op 9 en 10 april allerlei biodiversiteit-
workshops. We zullen inwoners hier 
binnenkort nader over informeren, 
ook via de Bloemendaler en de 
nieuwsbrief Bloemendaalzet-
stappen”, aldus Fenna Kiemel. 

Meer informatie op:
www.bloemendaal.nl/actueel/
gezocht-camerabeelden-van-nacht-
dieren-in-bloemendaal. 

Gemeente roept eigen inwoners op nachtdieren te 
filmen ten behoeve van onderzoek biodiversiteit

Beleidsmedewerker Fenna Kiemel. Foto: aangeleverd door gemeente Bloemendaal.

Gemeentehuis Bloemendaal.
Foto: Bart Jonker.

Bloemendaal– Wegens vertrek van 
de huidige coördinator is padden-
werkgroep Bleek en Berg op zoek 
naar vervanging. De werkgroep is al 
twintig jaar actief op de Brederode-
laan en de Bergweg. Het team 
bestaat uit ca. 15 vrijwilligers die 
zorgdragen voor het paddentraject, 
zodat padden en andere am�bieën 
tijdens de trek in het voorjaar veilig 
de overkant bereiken. 

De taken van de coördinator zijn 
globaal als volgt: het enthousias-
meren en coördineren van de vrijwil-
ligers bij werkzaamheden als het 
repareren van gaas vóór de trek 
begint, het weghalen van overtollige 
begroeiing, het plaatsen en verwij-
deren van paddentrapjes in straat-

kolken, het openen/sluiten van de 
ingegraven emmers en het coördi-
neren van de avondploeg. Uiteraard 
word je ingewerkt en begeleid door 
mensen die al jaren meedraaien. 

De werkgroep is op zoek naar een 
enthousiaste vrijwilliger die goed kan 
samenwerken, gek is op padden en 
een sociale inslag heeft. Naast coör-
dinerende taken is het de bedoeling 
om zelf af en toe de handen uit de 
mouwen te steken bij fysieke werk-
zaamheden, vaak in teamverband. 
Het accent ligt op de periode februari 
t/m april en de gemiddelde tijdsbe-
steding zal in die periode uitkomen 
op ca. 4-6 uur per week.

De werkgroep is tevens op zoek naar 

vrijwilligers die tijdens de padden-
trek één of meer avonden per week 
een paar uurtjes willen helpen met 
het overzetten van padden tijdens 
patrouilles bij de Brederodelaan en 
de Bergweg. Alle hulp is welkom!

Ben je enthousiast geworden, of heb 
je vragen? Stuur dan een bericht naar 
helgavanderwoude@upcmail.nl.

De paddentrek is een jaarlijks terug-
kerend fenomeen waarbij padden 
(en andere am�bieën) van hun 
winterverblijven naar het water 
trekken om zich voort te planten. 
Afgelopen herfst hebben ze zich 
ingegraven in de grond om de winter 
te overleven. De paddentrek vindt 
plaats in de periode februari tot en 

met april en duurt tussen de vier en 
acht weken.
De combinatie van temperatuur en 
hoge luchtvochtigheid is belangrijk 
voor het op gang komen van de 
paddentrek. Tijdens milde, natte peri-
oden kan het grootste deel van de 
populatie in zeer korte tijd naar het 
voortplantingswater trekken. 
Behalve het verkeer vormen ook 
straatkolken een risico. Gelukkig 
passen steeds meer gemeenten de 
straatkolken aan om de padden, 
kikkers en salamanders tijdens de 
trek niet in deze putten te laten 
vallen. 

Meer informatie, ook over andere 
paddenwerkgroepen, is te vinden op:
www.padden.nu.

Paddenwerkgroep Bleek en Berg zoekt vrijwillige coördinator

Pad in het gras. Foto: Connie van ’t 
Hof.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Wat een 
ontwikkelingen deze en afgelopen 
week. Het aantal besmettingen loopt 
op tot duizelingwekkende getallen. 
Er werden in de afgelopen week 
321.452 inwoners in Nederland posi-
tief bevonden. Of de cijfers kloppen, 
is maar de vraag want de GGD en et 
RIVM kunnen de meldingen amper 
nog bijhouden. Er overleden on-
danks alle goede zorgen deze week 
nog 57 patiënten, 547 belandden in 
een ziekenhuisbed en nog eens 49 
inwoners van ons land kwamen op 
een IC-afdeling te liggen. Van een 
crisissituatie in de ziekenhuizen is 

geen sprake meer, zodat de reguliere 
zorg weer is opgepakt.  

Situatie Heemstede en 
Bloemendaal
Ook in Heemstede en Bloemendaal 
liep het aantal besmettingen op 
respectievelijk 562 in Heemstede en 
570 in Bloemendaal. Opnieuw werd 
er niemand opgenomen of naar de IC 
overgebracht. Het laatste sterfgeval 
dateert van 9 januari. Ziekenhuis-
opnames komen al bijna twee 
maanden niet meer voor. 
De gehele landelijke ontwikkeling is 
door het OMT in ogenschouw 
genomen. Zij komen met een advies 
de meeste regels te laten varen en 

bijvoorbeeld de horeca en theaters 
tot 20.00 uur open te laten. 
Theaters en bioscopen willen langer 
openblijven. De horeca is blij dat ze 
tenminste open mag al is ook voor 
hen de tijd wat krap. De kans is aan-
wezig dat sportwedstrijden weer met 
publiek mogen worden gespeeld. 
Wel verwacht men dat het corona 
toegangsbewijs verplicht blijft 
alsmede verplichte zitplaatsen in de 
horeca en een beperkt aantal 
bezoekers.
Op dinsdagavond 25 januari werd 
meer bekendgemaakt. We konden 
dit echter vanwege het ter perse 
gaan van deze krant niet meer mee-
nemen. 

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 3

Regio - Het aantal schoolklassen dat 
naar huis gestuurd wordt door de 
huidige quarantaineregels, neemt 
snel toe. Dat meldt GGD Kennemer-
land. Hele klassen moeten nu in 
quarantaine bij 3 of meer besmet-
tingen. Dat is best snel. In heel 
Nederland zit op dit moment een 
kwart van de basisschoolleerlingen 
in quarantaine.

Op basis van de groei in het aantal 
coronabesmettingen zal dit aantal de 
komende week nog fors groeien. Elke 
4 besmette personen infecteren nu 5 
nieuwe mensen met Covid-19. Wel 
lijkt het erop, dat de omikronvariant 
leidt tot minder ernstige ziektever-
schijnselen en ziekenhuisopnames. 
Ook kinderen en jongeren hebben 
minder klachten van deze 
coronavariant.

Ontwrichting samenleving dreigt
Het nu geldende quarantainebeleid 
leidt tot ingrijpende e�ecten voor de 
hele samenleving. Als de trend van 
besmettingen doorzet dreigt ont-
wrichting van de samenleving, om-
dat grote aantallen mensen in isola-
tie of quarantaine moeten gaan na 
contact met een positief getest 
persoon. Er zijn veel kwetsbare 
groepen in de samenleving zoals 
ouderen, jongeren, psychisch kwets-
baren en sociaal zwakkeren die extra 
zwaar getro�en worden door de 
quarantaineregels.

Leerachterstanden en sociale 
isolatie bij jeugd
Met name voor de jeugd hebben de 
quarantaineregels veel negatieve 
e�ecten. Omdat veel kinderen en 
jongeren niet gevaccineerd zijn en 
tot 18 jaar geen boosterprik kunnen 
krijgen, geldt voor hen dat ze 
meteen in quarantaine moeten na 
contact met een besmet persoon. De 
gevolgen voor leerlingen zijn groot. 
Digitaal onderwijs thuis leidt, on-
danks alle inspanningen van scholen, 
tot leerachterstanden. Niet iedereen 
heeft thuis de gelegenheid om goed 
te kunnen studeren. De ruimte ont-
breekt, er is geen rustige omgeving, 
ouders moeten ook thuis werken, 
kunnen kinderen niet ondersteunen 
in het leerproces. Kortom er zijn tal 
van factoren die leiden tot achterblij-
vende leerprestaties.

Ernstig is ook de sociale isolatie 
waarin leerlingen kunnen belanden. 
Leerlingen die in quarantaine zitten 
mogen geen fysiek contact hebben 
met klasgenoten of vriendjes en 
vriendinnetjes. Meer dan voorheen 
kampen jongeren met eenzaamheid 
of depressieve gevoelens. Sommigen 
vinden dat ze in een uitzichtloze situ-
atie terecht zijn gekomen. Toekomst-
perspectief ontbreekt, er is geen 
zicht op verbetering van de situatie 
van jongeren. Door de coronamaat-
regelen zijn sociale contacten voor 
een lange periode ingeperkt en 

wordt hun relationele en seksuele 
ontwikkeling belemmerd. De sociaal-
emotionele veerkracht van kinderen 
gaat hard achteruit.

Versoepeling van 
quarantainebeleid
Wij als Directeuren Publieke Gezond-
heid hebben ons tot nu toe volledig 
achter het quarantainebeleid ge-
schaard. Maar nu zien we vanuit
onze verantwoordelijkheid voor de 
publieke gezondheid dat het middel 
quarantaine voor scholieren zijn doel 
voorbijgeschoten is en de gezond-
heidsschade nou juist toeneemt.

Vanuit zorg voor de gezondheid van 
alle jonge inwoners van onze regio’s 
pleiten wij voor een versoepeling van 
het nu geldende quarantainebeleid. 
Als we de regel van quarantaine bij 3 
of meer besmettingen versoepelen, 
hoeven er minder klassen naar huis 
gestuurd te worden. Scholen zijn dan 
weer beter in staat op een normale 
manier onderwijs te verzorgen en 
jongeren krijgen weer de kans om 
zich gezond en veilig te ontwikkelen.

De afgelopen 2 jaar hebben een 
enorme impact gehad op onze jonge-
ren. We hebben de verantwoordelijk-
heid om deze groep nu weer de 
mogelijkheid te geven om zich ver-
der te ontwikkelen.

Bron: GGD Kennemerland

Directeuren publieke gezondheid bezorgd over 
effecten quarantainebeleid op jongeren

Regio - Mensen met een ernstige 
afweerstoornis (immuun gecompro-
mitteerde patiënten) krijgen stan-
daard 3 vaccinaties aangeboden. Dit 
is bedoeld om genoeg afweer op te 
bouwen, omdat de vaccinaties bij 
hen soms minder goed werken.

Drie maanden na een derde prik is 
het mogelijk om een boostervacci-
natie te halen, net zoals anderen dat 
doen na twee prikken. De booster is 

bedoeld als extra prikkel voor het af-
weersysteem.

Uitnodiging via ziekenhuis,
prik bij GGD’en
Voor de boostervaccinatie kan ieder-
een terecht bij een GGD, ook mensen 
met een ernstige afweerstoornis. Een 
afspraak maken kan via het telefoon-
nummer 0800-7070 of online.

Bron: GGD Kennemerland

Boostervaccinatie ook mogelijk voor mensen 
met ernstige afweerproblemen

Quarantainebeleid heeft impact op jongeren. Foto: Bigstock.

INGEZONDEN COLUMN GGD

Het aantal meldingen van covid-
19 ligt op een ongekend niveau. 
Veel mensen zijn daardoor ziek 
en/of in isolatie en nog meer 
mensen zitten thuis in quaran-
taine. Dat terwijl de belasting van 
de zorg nog hoog is, maar er ook 
tekenen zijn dat de nu dominante 
variant van het virus een milder 
ziekteverloop heeft. De roep om 
verdere versoepelingen neemt 
toe. Het lijkt de voorbode te zijn 
dat een “nieuwe fase” in de aanpak 
aanbreekt, waarbij ook meer 
ruimte komt voor andere aspec-
ten, zoals economie, geestelijk 
welzijn en dergelijke.

Ook binnen kring van GGD’en 
wordt bij de huidige situatie stil 
gestaan. Tot op heden hebben we 
covid-19 – ter bescherming van 
kwetsbare burgers en het over-
eind houden van de zorg – bestreden door het vaststellen van een set 
van basisregels (handen wassen, afstand houden, groepsvorming in te 
perken, hygiëne te betrachten, mondkapjes te dragen e.d.). Dit deden we 
om kwetsbare burgers te beschermen en de zorg overeind te houden. 
Om zicht te houden op de verspreiding van het virus is bij klachten getest 
en is daarop volgend bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Vervolgens 
is het vaccinatieprogramma op gang gekomen. Rond de 90% van de 
bevolking heeft inmiddels zijn 1e en 2e prik gehad en het overgrote deel 
van de 60plus is geboosterd.

De vraag die zich nu aandient is: hoe verder met de corona aanpak? We 
zien nu dat op dit moment is de maatschappelijke schade als gevolg van 
de maatregelen en het quarantainebeleid relatief groot ten opzichte van 
de directe gezondheidsschade als gevolg van het virus. Dan is het niet 
meer dan logisch dat de discussie over de balans – maatschappelijke 
schade versus gezondheidsschade – breed gevoerd wordt en dat de roep 
om versoepeling van maatregelen, inclusief aanpassingen van het 
quarantainebeleid, toeneemt. We gaan voor nu een nieuwe fase in, die 
wel eens wordt aangeduid als het nieuwe normaal.

Afgelopen week ondertekende ik een open brief waarin gepleit wordt 
voor soepelere quarantaineregels op scholen. Zij zijn dan weer beter in 
staat op een normale manier onderwijs te verzorgen en jongeren krijgen 
weer de kans om zich gezond en veilig te ontwikkelen. En daarnaast 
zullen we ons met meer aandacht weer gaan richten op publieke gezond-
heid in bredere zin, te beginnen met het bevorderen van de mentale 
veerkracht van veel burgers, het bevorderen van een gezonde leefstijl en 
het duurzaam weerbaar maken van de samenleving tegen nieuwe 
pandemieën. Een mooie uitdaging!

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Hoe nu verder?

Bert van de Velden. Foto: aange-
leverd door GGD Kennemerland.
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START DONDERDAG 27 JANUARI  
Cursus Kubisme, de grote revolutie 
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 bijeenkom-
sten. De volgende bijeenkomsten 
zijn op: 3, 10, 24 februari, 10, 17 en 
31 maart en 7 april. Aanmelden 
verplicht via: info@artetcetera.nl. 

WOENSDAG 2, 9 EN 16 FEBRUARI
Knutselclub (5-10 jr). De Molen-
werf, Molenwerfslaan 11, Heem-
stede. V. 13.30-15u. Kosten: €5,- per 
keer of een kaart voor 5x €22,50. 
Aanmelden verplicht via app naar 
06-14234580 van Gaby Godijk.

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

WOENSDAG 2 EN 16 FEBRUARI
Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink: ‘Van inzicht 
naar uitzicht’. Losse avonden,19.30 
uur. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Kosten per avond: 
€22,50 Meer info: 06 – 50815697. 
Aanmelden verplicht via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 – 5483828.

MAANDAG 7 FEBRUARI
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u. Aanmelden verplicht via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023 – 5483828.

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

AGENDA

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Deze prachtige gebeeldhouwde panelen, komen uit de 
oude preekstoel, die in 1954 uit elkaar is gehaald en verwijderd.
De panelen zijn verwerkt in de lezenaars die aan weerszijde van het altaar 
staan. Het verhaal stelt de Bergrede voor. Bij de andere lezenaar staat er 
een jaartal op: 1861-1886, alsmede initialen.

In 1881 hebben de gebroeders Evert Margry (1841-1891) en Josephus 
Snickers (1851-1918) de opdracht gekregen om een preekstoel te reali-
seren, die gemaakt is in het atelier te Rotterdam. In mei 1882 werd die in 
de kerk geplaatst.

Bron: St. Bavo

Gebeeldhouwde panelen Heilige Bavo

Door Mirjam Goossens

Haarlem –  Vooruitlopend op de 
mogelijke versoepelingen van de 
maatregelen voor de cultuursector 
bedachten musea en theaters een 
ludieke actie. Onder het motto: 
‘wachten bij de kapper is nog nooit 
zo leuk geweest’ openden theaters 
door het hele land hun deuren een-
malig op woensdag 19 januari. Tot 
frustratie van de kunstenaars mocht 
er al wel gekapt worden, maar nog 
niet gespeeld. De theaters werden 
daarom voor de gelegenheid omge-
toverd tot kapsalons.  

Live-optredens te midden van 
coi�eurs
Laat het maar aan theatermakers 
over om er een creatieve middag van 
te maken met live-optredens te 
midden van de coi�eurs. In Haarlem 
bezorgde Theater De Liefde een 
beperkt aantal toeschouwers c.q. 
knipklanten in een serie van 3 voor-
stellingen een geweldig uurtje enter-
tainment. Onder anderen Brigitte 
Kaandorp, Lucretia van der Vloot, 
Boban Braspenning, Erik van Muis-
winkel, Niki Jacobs en Ro Kraus 
gaven acte de présence. Blije 
gezichten alom, maar wel een 
middag met een ernstige ondertoon.  

Mededirecteur van het theater Milou 
Frencken benadrukte dat de cultuur-
sector in zwaar weer zit en weggezet 
lijkt te worden als een onbeduidende 
bedrijfstak. Theaterzalen zouden het 

coronavirus te veel verspreiden. 
Terwijl juist deze sector zorgvuldig is 
omgegaan met de regels, volgens 
haar. Het werd nog even spannend 
of er zou worden gehandhaafd, maar 
in Haarlem kon de actie gewoon 
doorgang vinden. Ook op 19 januari 
werden strikte regels toegepast, 
zoals vooraf reserveren, toegang op 
vertoon van een QR-code, op ander-

halve meter en met mondkapjes. 
 Frencken: “Theatermakers zijn geen 
mensen met een leuke hobby. 
Cultuur is een volwassen sector en 
voor veel mensen essentieel.” 

De hoop van de actievoerders is nu 
gevestigd op een spoedige beëindi-
ging van de lockdown voor de musea 
en de theaters.

Cultuursector roert zich met ludieke actie

Theater omgetoverd tot kapsalon.

Kapsalontheater. Foto’s: Mirjam Goossens.

Activiteiten WIJ Heemstede 
gaan door onder de actuele 
coronamaatregelen

Heemstede -De activiteiten van WIJ 
Heemstede kunnen doorgaan onder 
de actuele coronamaatregelen. 
Aanmelden voor de activiteiten is 
verplicht.
Bij WIJ Heemstede gelden de alge-
mene coronamaatregelen: vanaf 13 
jaar in openbare ruimtes een mond-
kapje op, bij zitten mag deze af, we 
houden 1,5 meter afstand. Er wordt 
(voor buurthuiswerk) geen QR-code 
gescand.

WIJ Heemstede in de Luifel. Foto aangeleverd door WIJ Heemstede.

De Knutselclub op 
woensdag
Heemstede – Op woensdag 26 
januari, 2, 9 en 16 februari is er weer 
de Knutselclub (5-10 jaar), van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede. Iedere woensdag 
kunnen kinderen superleuke en 
originele kunstwerken maken van 
klei, papier, hout en stof, die vaak te 
maken hebben met de jaargetijden 
of de feestdagen.
Kosten: € 5,- per keer of een kaart 
voor 5x kost €22,50. Meerdere 
kinderen mogen ook met deze kaart 
samendoen.
Vanwege de corona moet je je nu 
wel van tevoren aanmelden. Dat kan 
door een appje te sturen naar 
06-14234580 van begeleider Gaby 
Godijk.

Heemstede – Op woensdag 2, 9 en 
16 februari is er weer een inloopmo-
ment van WIJ Heemstede op Plein1 
op Julianaplein 1 in Heemstede.
Heeft u een leuk idee voor uw buurt? 
Hulp nodig bij het invullen van een 
moeilijk formulier? Wilt u een maatje 
voor een praatje?
Oók voor al uw andere vragen. Elke 
woensdag van 9.00 - 11.00 uur zitten 
de medewerkers van WIJ Heemstede 
op Plein1 klaar voor alle inwoners 
van Heemstede die met een vraag, 
op welk gebied dan ook, bij hen 
terecht kunnen. Loopt u eens binnen 
en stel uw vraag.

Inloopmoment Plein1
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KEN UW BOS

Door Leo van Os 

Je zult er misschien niet zo 
op letten als je rustig door 
Wandelbos Groenendaal 
loopt. Maar Groenendaal 
kent een aantal cultuur-
historische elementen, 
waarvan sommige meer 
dan 250 jaar oud zijn. De Lelievijver, de Rhododendron-
vijver, de Zochervijver en de Waterdel om er een paar te 
noemen.  

En dan is er ook de Kop & Schotel. Je vindt die aan de 
oostelijke kant van het noorderbos; ga je het bruggetje 
over de Ritzema Boskade over en loop je langs de 
WABO-padvinders in zuidelijke richting, dan kom je 
vanzelf langs dit cultuurhistorische element. Althans, 

de laatste jaren zag je alleen nog maar wat er van dit 
oorspronkelijk fraaie stukje bos was overgebleven. 
Omgewaaide bomen en een clandistien aangelegd 
takkenbruggetje maakten het lastig om de ‘schotel’ nog 
te herkennen. En ook de begroeiing van de ‘kop’ liet 
veel te wensen over. 

Maar de afgelopen tijd hebben de boswachters ‘enig 
achterstallig onderhoud gepleegd’, zoals dat heet. De 
omgevallen bomen zijn verdwenen en de oneigenlijke 
‘bruggetjes’ verwijderd. Als je er nu langs loopt zie je 
weer duidelijk waarom dit element ‘Kop & Schotel’ heet. 
Bedankt Rogier en Cees; en bedankt gemeente 
Heemstede! 

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

Kop & Schotel in ere hersteld 

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Dat er 
veel leven aan de waterkant is, heeft 
u inmiddels een paar keer kunnen 
lezen in deze rubriek ‘Ken uw water-
kant’. In deze a�evering nemen we 
de waterrat oftewel woelrat Arvicola 
amphibius) onder de loep. Niet te 
verwarren met de beruchte bruine 
(riool)rat (Rattus norvegicus), die ook 
weleens (onterecht) de bijnaam 
waterrat krijgt.  

De woel- of waterrat is een knaagdier 
uit de familie familie Cricetidae, 
waartoe ook de woelmuizen en de 
hamsters behoren. De waterrat heeft 
een voorkeur voor relatief schoon en 
stilstaand water. Hij is net als de 
woelmuizen herkenbaar aan zijn 
enigszins gedrongen bouw, kleine 
oren en stompe snuit. De staart is 
behaard. Woelratten zijn overwe-

gend bruin van kleur met een glan-
zende vacht, maar ook zwarte exem-
plaren komen voor. Een woelrat is 
circa 120 mm lang en kan tot 3,2 kilo 
wegen. Mannetjes kunnen iets groter 
zijn dan vrouwtjes.  

De woelrat is een uitstekend zwem-
mer. Hij kan zwemmend 50 cm per 
seconde halen en is een goede 
duiker. Onder water kan hij het 1,5 
minuut volhouden. Hij is zowel 
overdag als ’s nachts actief en heeft 
een voorkeur voor steilere oevers 
met diverse begroeiing. De oever 
moet maximaal 1 meter hoog zijn en 
het water minstens 20 cm diep. Woel-
ratten zijn overwegend planteneters, 
maar ook staat vis of fruit af en toe 
op het menu. De woelrat maakt een 
gangenstelsel met voorraadkamers 
van wel 1 meter diep en 100 meter 
lang, waarin hij zijn voedselvoor-
raden opslaat. Het territorium langs 

de oevers is gemiddeld 170 meter 
lang (maximaal 500 meter) van een 
mannetje, van een vrouwtje gemid-
deld 120 meter (maximaal 200 
meter). Opvallend is dat het man-
netje doorgaans in hetzelfde leefge-
bied blijft wonen, terwijl een vrouw-
tje weleens verhuist. Woelratten 
kunnen gezamenlijk een hol delen.  

Bij de woelrat staat de fabriek niet 
stil, ze kunnen vijf worpen per jaar 
hebben. Opmerkelijk is dat het 
vrouwtje monogaam is en het 
mannetje 2 tot drie partners kan 
hebben. De voortplantingstijd loopt 
van maart tot september/oktober. 
Jonge woelratten zijn vrij snel 
geslachtsrijp: mannetjes na 50 
dagen, vrouwtjes na 70 dagen. Ze 
kunnen maximaal 3 jaar oud worden, 
in gevangenschap zelfs vijf jaar.  

(Bron: o.a. de Zoogdierenvereniging)

Ken uw waterkant: de woelige waterrat, een uitstekend zwemmer

De woel- of waterrrat (Arvicola amphibius). Foto: Bigstock.

Regio - Annemieke Fierinck en Esther 
Hessing werken aan een kunstproject 
over de duinen. Hun project is een 
zoektocht naar de diversiteit van 
�ora en fauna en het nut en de nood-
zaak van het duinlandschap in Neder-
land. Annemieke en Esther Hessing 
vertellen: “Met de wandelschoenen 
aan trekken wij, tijdens de inmiddels 
zoveelste lockdown, de duinen in op 
zoek naar nieuwe ontdekkingen. In 
ieder jaargetij zien onze duinen er 
anders uit. Waar het gebied in het 
voorjaar en de zomer volop in bloei 
staat en de zon een warme tint geeft 
aan het zand, is de kleur in de winter 
grotendeels verdwenen.  

Struinend door de duinen zien we 
hier en daar toch heldergroene 
plekken in het zand. We gaan op 
onderzoek uit en wat blijkt; die 

tapijtjes die we van een afstand als 
één en dezelfde beschouwden, zijn 
toch niet zo uniform als we dachten. 
Dit groen bestaat uit allerlei verschil-
lende types die we mos noemen. 
Zelfs op een gebied van slechts een 
vierkante meter groeien wel vijf 
verschillende soorten.  

Via onze determineerapp komen we 
erachter dat mossen niet alleen heel 
leuk zijn om van dichtbij te bekijken, 
maar het blijkt dat ze ook allemaal 
grappige namen hebben als Frietzak-
bekermos, Rendiermos of Klauwtjes-
mos. Wat weten we eigenlijk van 
mos? Is het een plant en is het goed 
of slecht nieuws dat ze in dit gebied 
groeien?  
We besluiten ons te verdiepen in de 
mossen en leren dat mossen wel 
degelijk planten zijn, maar dan zon-

der wortels en een vaatstelsel. Ze 
nemen voedingssto�en op via het 
bladoppervlak. Mossen zijn een be-
langrijke schakel in ecosystemen, 
naast het produceren van zuurstof en 
het tegen gaan van erosie, bieden ze 
leefruimte voor insecten en is het 
een plek voor het ontkiemen van 
allerlei zaden en vruchten. Daarnaast 
zijn het ook een soort ecologische 
waakhonden. Dauw en regenwater 
met daarin allerlei (gif )sto�en komen 
onverdund binnen. Mos is hierdoor 
uiterst kwetsbaar voor veranderin-
gen in de omgeving en juist deze 
eigenschap maakt mossen nuttig 
voor o.a. natuurbeheerders. Zo zijn er 
soorten die op plekken groeien waar 
zuur regenwater niet kan wegstro-
men, of die het goed doen in een 
gebied met hoge ammoniakconcen-
traties.  

Wij vonden mossen altijd vooral 
mooi en aaibaar. Maar nu deze plan-
tengroep zo verassend veelzijdig en 
veelvormig blijkt, zijn we helemaal 
verkocht en speuren we bij elke duin-
wandeling naar nieuwe soorten. We 

hebben nog maar een fractie gezien 
van de honderden soorten die in 
Nederland voorkomen”, aldus Anne-
mieke en Esther.
Meer informatie op:
www.estherhessing.nl.

Mysterieuze mosjes ontdekken in de duinen

Fraai haarmos. Foto: Esther Hessing.  

Heemstede/Bloemendaal - Om op-
timaal te kunnen groeien en bloeien, 
hebben vaste planten net als mensen 
voeding nodig. Dat geef je ze in de 
vorm van mest. Maar hoe en wan-
neer doe je dit het beste? De basisbe-
hoeften van vaste planten zijn licht, 
warmte, water en voeding. Een deel 
van de voeding zit al in de vorm van 
mineralen in de bodem, voor het 
andere deel zijn planten afhankelijk 
van bemesting. Bemesten doe je 
twee keer per jaar: in het voorjaar en 
in de nazomer. 

Extra boost
De voorjaarsbemesting is het belang-
rijkst; het vormt het fundament. 
Bemesting in maart geeft je vaste 
planten een extra boost bij de groei. 
De bemesting in de nazomer (juli/
augustus) is nodig om de planten 
sterk de winter in te laten gaan.

Topconditie
Vraag in het tuincentrum of bij de 
bouwmarkt naar organische mest. 
Organische mest heeft een aantal 
voordelen boven kunstmest. Zo 
groeien de planten rustiger en verbe-
tert het de bodem. Tuinmest, sier-
tuinmest of bordermest zijn geschikt 
voor vaste planten. Kijk voor de juiste 
dosering op de verpakking; te veel 
mest geeft juist zwakkere planten 

energie. Strooi de mest op de bodem 
bij de planten. Dankzij bemesting 
groeien en bloeien ze optimaal en 
blijft de bodem gezond en vrucht-
baar. Zo houd je je vaste planten in 
topconditie en kan je jaar in jaar uit 
van ze genieten.

Tips
Bemest niet als het blad nat is; als de 
mest op het blad blijft plakken, be-
staat kans op bladverbranding. Breng 
aanvullend een dun laagje groen-
compost aan op de grond. Het blad 
verraadt of jouw vaste plant voldoen-
de voeding heeft. Zo duidt kleiner en 
lichtergekleurd blad op stikstofge-
brek (N) en blad dat tussen de nerven 
geel verkleurt op gebrek aan magne-
sium (Mg). Kijk op www.perennial-
power.nl voor meer praktische tips 
en inspiratie over vaste planten.

Bron: Perennial Power.

Vaste planten bemesten doe je zo

De hibiscus. Foto: Bart Jonker.
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Door Eric van Westerloo 

Bloemendaal - Solidariteit staat als 
eerste punt genoemd in het CDA-
programma van Bloemendaal. Het 
voorkomt polarisatie, complot-
denken, haat of versplintering. Zorg 
voor de gezondheid van de inwoners 
en met onvoldoende middelen. 
Daarbij wil het CDA de verantwoor-
delijkheden delen met het college, 
raad en de inwoners. Het rentmees-
terschap is al decennia het adagium 
van de partij. Zij willen het mooie 
Bloemendaal met vijf kernen in 
goede staat doorgeven aan kinderen 
en kleinkinderen. Iedere kern be-
houdt haar eigenheid waarbij lasten 
en lusten eerlijk worden verdeeld. 
Bloemendaal blijft zelfstandig. 

Betrokkenheid inwoners
Het CDA hecht waarde aan het 
respectvolle omgangsvormen in de 
raad. Men wil het inspreekrecht voor 
de inwoners vergroten. Inwoners 
worden bij projecten en plannen zo 
vroeg mogelijk actief geïnformeerd. 
Burgerinitiatieven worden gestimu-
leerd, gefaciliteerd en ondersteund. 
Net als vele andere kleinere gemeen-
tes krijgt ook Bloemendaal minder 
geld uit het gemeentefonds. Een slui-

tende begroting is dan lastig. Het 
CDA wil de OZB niet verhogen tenzij 
(essentiële) voorzieningen onder 
druk komen te staan door gebrek 
aan middelen.  De huidige gemeen-
telijke eigendommen wil men niet 
verkopen. 

Veiligheid
Veiligheid is een belangrijk speer-
punt. Het CDA wil de geluidsoverlast 
verminderen Feesten met een vergun-
ning dienen om 24.00 te stoppen. 
Snelheidsovertredingen aanpakken, 
kinderen krijgen een verkeersoplei-
ding, handhaving geluidsoverlast 
motoren. Buurtwachten, buurtpre-
ventieteams worden ondersteund. 

Groen en energieneutraal
Waar mogelijk wil de partij daken 
voorzien van zonnepanelen, goede 
isolatie, onnodige barrières bij inves-
teringen in verduurzaming weg-
nemen. De gemeente zelf moet in 
2030 energieneutraal functioneren. 
Het groen ecologische beheren voor 
meer biodiversiteit. Groen in alle 
kernen wordt niet opgeo�erd voor 
woningbouw. Parkeren zoveel
mogelijk op eigen terrein. De mo-
numentenlijst moet worden uitge-
breid. 

Woningbouw
Bij nieuwe bestemmingsplannen 
hebben alle belanghebbenden een 
interactieve rol.  Bij een project met 
minimaal 15 huizen moet sociale 
woningbouw hiervan deel uitmaken. 
Het CDA steunt initiatieven die lei-
den tot meer betaalbare woningen 
voor starters, jonge gezinnen of in-
woners met een laag inkomen. 
Parkeerproblemen nabij horeca en 
winkels wil de partij dat de gemeente 
in gesprek gaat met bewoners en 
ondernemers. Het CDA is tegen een 
variant van de Duinpolderweg i.v.m. 
overlast voor Vogelenzang en Benne-
broek. Een verbinding Randweg/ 
Korte Zijlweg is niet bespreekbaar 
voor het CDA. De muziekschool, de 
bibliotheek en Caprera beschouwt 
de partij als parels van Bloemendaal. 

Maatschappelijke en sociale 
banden
Veel aandacht gaat uit naar het 
gezin. Van kwetsbare naar kansrijke 
jeugdjaren tot omzien naar hen met 
een hoge leeftijd. Buurtzorg en 
scholen signaleren in een vroeg 
stadium armoede en steun voor 
kinderen die buitengesloten dreigen 
van activiteiten. Scholen dienen een 
fris binnenklimaat te hebben. Alle 

kernen dienen tenminste één basis-
school te hebben. 

Om eenzaamheid tegen te gaan wil 
het CDA de maatschappelijke en 
sociale verbanden versterken. Man-
telzorgers moet soms even op adem 
komen en respijtzorgers nemen het 
over. De gemeente mag geen kor-
tingen doorvoeren als er onvoldoen-
de mantelzorg aanwezig is. Gemeen-
telijk inzet om het vrijwilligers makke-
lijker en leuker te maken. 

De kandidaten 
André Burger verlaat na jaren de poli-
tieke arena. Lijsttrekker wordt nu de 
in het bestuursrecht gespecialiseerde 
jurist Bob van der Veld. Hij was in de 
voorgaande raadsperiode al lid van 
de fractie. Bloemendaler Ton Brug-
geman is de nummer twee. Op de 
derde plaats is toebedeeld aan
Bennebroeker Geert Beusen. De 
eerste vrouw staat als vierde op de 
lijst in de persoon van Tine van 
Heerikhuize.

De overige 9 kandidaten kunt u 
nalezen op de CDA-website alsmede 
het volledige programma, via: 
www.cda.nl/noord-holland/
bloemendaal.

‘Om het karakter van Bloemendaal’, de naam die het 
CDA aan haar verkiezingsprogramma meegeeft

Zuid-Kennemerland 
ziet WW in 2021 dalen

Regio – Ondanks corona en de 
coronamaatregelen zag UWV 
het aantal WW-uitkeringen in 
2021 fors dalen. Dit meldt UWV. 
Landelijk nam het aantal uitke-
ringen met 32,9% af.Zo daalde 
de WW in Noord-Holland Noord 
met 35,8% en in Zuid-Kenne-
merland en IJmond met 34,5%. 
De forse WW-afname in 2021 
volgde op een jaar waarin de 
WW juist sterk toenam. Inmid-
dels is het aantal WW-uitke-
ringen landelijk gedaald tot ruim 
onder het niveau van februari 
2020.Vooral in de sectoren bouw 
en industrie en in de sector 
detailhandel daalde het aantal 
WW-uitkeringen naar verhou-
ding sterk.

Vraag naar personeel in 
klimaatbanen
Zoals voor veel banen geldt, is er 
ook veel vraag naar personeel 
voor banen die met de energie-
transitie te maken hebben. 
Nederland staat voor een forse 
opgave om de komende jaren 
de CO2-uitstoot te verminderen. 
Speci�ek voor deze subsector 
heeft UWV deze week de publi-
catie ‘Klimaatbanen in de 
gebouwde omgeving’uitge-
bracht, te vinden op:
www.werk.nl/arbeidsmarktinfor-
matie/sector/bouw/technici-
nodig-klimaatdoelen-gebouwde-
omgeving.
De verwachting is dat de komen-
de jaren de vraag naar personeel 
alleen maar zal toenemen.

Loopbaankansen
In Noordelijk Noord-Holland 
staan bijna 3.000 vacatures open 
die aan klimaatbanen in de 
gebouwde omgeving kunnen 
worden toegeschreven. De 
toekomstperspectieven voor 
jongeren en voor zij-instromers 
in deze functies zijn dan ook 
gunstig.
Bart-Jan Timmerman, rayon-
manager UWV: ‘De personeels-
tekorten zijn geen nieuw gege-
ven. Vorig jaar zagen we de te-
korten in steeds meer sectoren 
en bij steeds meer beroepen op-
lopen. Dat is vervelend voor 
werkgevers, maar biedt kansen 
voor werkzoekenden.” 

Bloemendaal - De uitslag van de 
Groene Stad Challenge 2021, initia-
tief van Sweco, Husqvarna en NL 
Greenlabel, is maandag 24 januari 
bekend gemaakt. Van de ruim 
honderd gemeenten die zich het 
afgelopen jaar hebben laten analy-
seren op de kwaliteit en hoeveelheid 
groen binnen de bebouwde kom is 
het Zuid-Hollandse Rijswijk als 
groenste stad uit de bus gekomen. 
De prijs voor het groenste dorp gaat 
naar Bloemendaal (Noord-Holland).  

Groenpotentie woonomgeving 5,6 
miljoen Nederlanders in kaart 
Voor de Groene Stad Challenge is de 
groenpotentie in de woonomgeving 
van ruim 5,6 miljoen inwoners van 
Nederland (103 gemeentes) in kaart 
gebracht: daar blijkt voor 35.000 
voetbalvelden aan groen te winnen. 
Gemiddeld bestaat 44% van het 
oppervlak van de onderzochte 
plaatsen uit groen. De potentie is 
echter nog enorm blijkt uit analyse: 
ruim 23.000 voetbalvelden aan 
publieke grond is te vergroenen (812 
voetbalvelden aan zinloze verhar-
ding, 4.216 voetbalvelden aan 
parkeervakken). Daarnaast bestaat 
het gebied uit 18.579 voetbalvelden 
aan gazon, en 13.036 voetbalvelden 
aan platte daken die met groen inge-
richt kunnen worden. Ook blijkt er 
ruimte voor het planten van nog 
93.485 bomen, en zijn 506.550 tuinen 
(de helft van de gemeten tuinen) 
nog meer dan 30% te vergroenen.   
De Groene Stad Challenge loopt 
sinds 2021 en helpt gemeentes hun 
groenambitie sneller te realiseren. De 
combinatie van de methodieken van 
NL Greenlabel, de Husqvarna Urban 
Green Space Index en de kennis en 
data van Sweco, stelt het team in 
staat inzicht te geven in de mate van 
vergroening per wijk of buurt, en 
waar ruimte is voor meer groen. 
Sweco analyseert hiervoor data, 

satellietbeelden, luchtfoto’s en Basis-
registratie Grootschalige Topogra�e 
(BGT) van ruim 100 gemeentes in 6 
provincies. Op basis daarvan is 
maandag 24 januari de volledige 
ranglijst van deelnemende 
gemeentes, bestaande uit 50 steden 
en 384 dorpen, bekendgemaakt.

Top 10 van de groenste dorpen 
1. Bloemendaal (gemeente Bloemen-
daal) (Goud) 
2. Huis ter Heide (gemeente Zeist) 
(Zilver) 
3. Zoelen (gemeente Buren) (Brons) 
4. Doorn (gemeente Utrechtse 
Heuvelrug) 
5. Oosterbeek (gemeente Renkum) 
6. Aerdenhout (gemeente 
Bloemendaal) 

7. Maarn (gemeente Utrechtse 
Heuvelrug) 
8. Ellecom (gemeente Rheden) 
9. Heelsum (gemeente Renkum) 
10. Barsingerhorn (gemeente 
Hollandse Kroon) 

Top 10 van de groenste steden 
1. Rijswijk (Zuid-Holland) (Goud) 
2. Delft (Zilver) 
3. Soest (Brons) 
4. Nieuwegein 
5. Zeist 
6. Apeldoorn 
7. Doetinchem 
8. Hoorn 
9. Dordrecht 
10.Venlo 

Bekijk de ranglijst, analyses van alle 

plaatsen en de kaart van Nederland 
via: www.hugsi.green/groenestad-
challenge 

Uit de analyse blijkt dat in de onder-
zochte gemeenten (29% van alle 
gemeenten in Nederland) ruimte is 
voor nog eens 93.485 bomen en ruim 
23.000 voetbalvelden aan groen in 
het openbare gebied. Hiermee 
ontstaat een geweldige kans om 
verblijfskwaliteit en bewegings-
ruimte te vergroten, hittestress te 
verminderen en biodiversiteit te 
laten toenemen. Dit is tevens één 
van de grootste uitdagingen van 
steden.Bijna de helft van de geanaly-
seerde woonbuurten (in totaal 2.821) 
scoort onder de maat (rating E 32%, 
rating F 16%).  

Bloemendaal het groenste dorp van Nederland

Bekendmaking Groene Stad Challenge. V.l.n.r. Bart van Hal (Husqvarna), Joeri Meliefste (Sweco), Jacqueline van Dongen (gemeente 
Zwijndrecht), Armand van de Laar (gemeente Rijswijk), Ingrid Lambregts (gemeente Doetinchem), Harm Edens (presentator), 
Wouter Catsburg (gemeente Zeist), Henk Wijkhuisen (gemeente Bloemendaal), Lodewijk Hoekstra (NL Greenlabel).
Foto aangeleverd door Sweco.

Ontwikkeling lopende WW-uitkerin-
gen Nederland. Bron en beeld: UWV.
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