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Bloemendaal – Na 25 jaar is er een 
nieuw hondenlosloopbeleid in Bloe-
mendaal vastgesteld. In de hele 
gemeente geldt een aanlijnplicht 
voor honden en opruimplicht voor 
hondenpoep. Daarnaast zijn er 12 
gebieden waar vanaf 15 februari 
2022 honden los mogen lopen, zoals 
het Wethouder van Gelukpark. Bij de 
aanwijzing van de gebieden is reke-
ning gehouden met inspraak van 
belanghebbenden.

Er zijn duidelijke kaders voor de 
plekken opgesteld waar honden los 
mogen lopen, zoals de Vogelen-
zangseduinweg en het Bloemen-

daalse bos (uitgezonderd het ge-
deelte rondom het Hertenkamp). 
Loslopen mag niet:
• de verkeersveiligheid in gevaar 

brengen;
• leiden tot beschadiging aan eigen-

dommen van anderen;
• leiden tot hinder voor voetgangers;
• leiden tot verontreiniging en 

schade in de natuur en dierenleed.

Een overzicht en kaart van de los-
loopgebieden vindt u op: 
www.bloemendaal.nl/honden.

Inspraak hondenlosloopbeleid
Tussen 15 januari en 12 februari 2020 

lag de conceptnota ‘hondenlosloop-
beleid 2019’ ter inzage. Belangheb-
benden konden reageren op de nota 
en de gevolgen voor het aanwijzen 
en verdwijnen van losloopgebieden. 
Hier kwamen ruim 180 reacties op, 
waaronder een petitie die door ruim 
2000 hondenliefhebbers is onderte-
kend. De meeste reacties kwamen op 
de verandering voor het Wethouder 
van Gelukpark waar honden nu los 
mogen lopen en voor Park Brederode 
waar een aanlijnplicht blijft gelden.

Beeldvormende avond
De gemeenteraad wilde dat het 
college van B&W wachtte met een 

de�nitief besluit tot na een beeldvor-
mende avond en behandeling van 
de nota in de commissie Grondge-
bied. Vanwege de coronamaat-
regelen duurde het lang voordat de 
beeldvormende avond voor het 
Wethouder van Gelukpark en Park 
Brederode gehouden kon worden. 
Naar aanleiding van deze avond en 
behandeling in de commissie Grond-
gebied heeft de gemeenteraad op
11 november 2021 een motie aan-
genomen over deze gebieden. De 
motie en de inspraakreacties zijn 
meegenomen door het college bij 
het wel of niet aanwijzen van be-
paalde losloopgebieden.

Gemeente Bloemendaal stelt een nieuwe 
verdeling hondenlosloopgebieden vast

Losloopgebieden voor honden vastgesteld. Foto: Bigstock.

Bevrijdingspop 
Haarlem 2022: 
vrijheid vieren in de 
Haarlemmerhout
Haarlem - Bevrijdingspop Haarlem 
gaat dit jaar de�nitief door als 
festival op locatie. Dat besluit maakt 
het bestuur van Stichting Bevrij-
dingspop vandaag bekend.

Na twee online edities wordt het 
Noord-Hollandse Bevrijdingsfestival 
op woensdag 4 en donderdag 5 mei 
2022 wederom georganiseerd in de 
Haarlemmerhout. Zowel het Herden-
kingsconcert (4 mei) als Bevrijdings-
pop Haarlem (5 mei) vinden plaats 
op deze bekende locatie, rondom 
het Noord-Hollandse provinciehuis.

Stroomversnelling
De voorbereidingen op Bevrijdings-
pop Haarlem komen in een stroom-
versnelling nu dit besluit is geno-
men. De line-up is inmiddels zo goed 
als rond: eerste acts van Bevrijdings-
pop Haarlem 2022 worden op korte 
termijn bekendgemaakt en ook de 
thematische onderdelen zijn bekend. 
Ook zoekt de organisatie naar 
nieuwe vrijwilligers om samen met 
de bestaande groep vrijwilligers het 
evenement in goede banen te leiden. 
Nieuwe sponsoren kunnen zich nog 
melden, nu het festival de�nitief 
doorgaat op locatie.

Besluit met applaus omlijst
Bernt Schneiders, voorzitter Stichting 
Bevrijdingspop: “Het besluit om dit 
jaar weer een festival op locatie te 
organiseren, hebben we eenduidig 
en met instemmend applaus en zelfs 
gejuich genomen. Dit is een gewel-
dig moment voor iedereen die bij 
Bevrijdingspop betrokken is. Zelf ga 
ik nu mijn derde jaar in als voorzitter 
van Stichting Bevrijdingspop. Ik zie 
ernaar uit om in de bouwweek het 
festivalterrein te zien ontstaan en 
daarna op 4 mei en 5 mei prachtige 
concerten te organiseren, waarbij de 
vrijheidsboodschap natuurlijk 
centraal staat.
Bevrijdingsdag 2022 krijgt ongetwij-
feld een extra lading nu de beper-
kende maatregelen van corona zijn 
of worden opgeheven.”

Heerlijke live-muziek horen kan weer 
op Bevrijdingspop. Foto: Bigstock.

Zandvoorter overlijdt na steekpartij in Haarlem

Haarlem - Een 47-jarige man is vrijdagavond 18 februari in een restaurant 
aan de Spaarnwouderstraat in Haarlem neergestoken en in het ziekenhuis 
aan zijn verwondingen overleden. Rond 21.35 uur kreeg de politie mel-
ding van een steekincident. In het restaurant werd een slachto�er met 
een steekwond aangetro�en. Deze 47-jarige man uit Zandvoort is later 
op de avond in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. In het 
restaurant werd een 39-jarige man uit Haarlem aangehouden op verden-
king van betrokkenheid bij het steekincident. Getuigen kunnen zich 
melden via 0900-8844 of meld anoniem via 0800-7000. Bron: Politie.nl

Bloemendaal - De prijswinnaar van 
de kruiswoordpuzzel van vorige 
week is bekend. Wederom vele 
inzenders in de race voor de felbe-
geerde gevulde boodschappentas 
van Albert Heijn.

De juiste oplossing is: ‘Bij een kapper 
is een scheiding het goedkoopst’. Uit 
de loting van juiste oplossingen is 
Karin Schaap de gelukkige winnaar 

geworden van de goedgevulde AH-
boodschappentas, af te halen bij de 
Albert Heijnvestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 te Heemstede.

De winnaar is op de hoogte gesteld. 
Gefeliciteerd met uw prijs!

Volgende week weer een nieuwe 
kruiswoordpuzzel met nieuwe 
kansen.

Winnaar kruiswoordpuzzel
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 27 februari, aanvang 10u. 
Voorganger Ds. J. Seeleman 
(Aerdenhout).
Alle diensten zijn online te volgen 
via: www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 27 februari, mw. ds. Gonja 
van ’t Kruis ( Alphen a/d Rijn).
U bent weer van harte welkom bij 

de vieringen. De vieringen zijn ook 
online te volgen, zie:
www.pkntrefpunt.nl,
klik op actueel of via You Tube: 
trefpuntbennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 27 februari, 10u.
Dhr. J.W. van de Kamp.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 023-8200170
Tel. 06-50284402

Openingstijden
ma. t/m wo. 09.00-17.00 uur 
donderdag 09.00-12.30 uur
vrijdag gesloten

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
verkoop@bloemendaler.nl

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@bloemendaler.nl

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Onderdeel van 
Regio Media Groep B.V.

Ingezonden brieven
Uw brief van max. 300 woorden, dient 
ondertekend te zijn en voorzien van 
naam, adres, telefoonnummer en/of 
e-mailadres. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht te weigeren dan wel te 
redigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant gepro-
duceerd advertentie-, foto-, en/of 
tekstmateriaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet per 
e-mail, fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toestem-
ming van de uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

Milieu
Onze krant wordt volledig gedrukt 
op FSC-Mix papier van verantwoorde 
herkomst.

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

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:

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?

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Vogelenzang - Zaterdag 26 februari 
is het repaircafé in Vogelenzang weer 
open. Gelukkig zijn de coronabeper-
kingen een stuk minder geworden, 
maar de organisatie van het repair-
café houdt zich wel aan de nog 
geldende maatregelen voor uw- en 
eigen gezondheid. 
Het repaircafé is ruim opgezet waar-
door afstand houden in elk geval nog 
goed mogelijk is. Ondanks de beper-
kingen was het eerste repaircafé in 
januari goed bezet en kwamen 
bezoekers met uiteenlopende repa-
ratieklussen en had de dame voor 
het naaiwerk ook haar handen vol 
om de heren reparateurs te helpen 
met twee naaimachinereparaties. 

Bezoekers kunnen dan weer terecht 
voor reparatiewerk, mechanisch, 
elektrisch, speelgoed, kleine kleding-
reparaties, bijouterieën. Helaas is de 
computerdeskundige afwezig. Mocht 
men twijfelen of een bepaalde repa-
ratie in aanmerking komt om aan te 
leveren, dan kunt u vooraf contact 

opnemen. De bedoeling is dat de 
bezoeker zelf aanwezig blijft tijdens 
de reparatie. Tijdens het wachten kan 
een consumptie gebruikt worden 
aan de gezellige praattafel. Vaak kan 
men ook zelf meekijken met de repa-
ratie om er iets van te leren. 
Openingstijd van 10.00 tot 13.00 uur 
in Dorpshuis Vogelenzang, Henk 
Lensenlaan 2. Aanleveren van repara-
ties vóór 12.30 uur. 

In principe zijn de reparaties gratis, 
maar wordt er een reële vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het onder-
steunen van het repaircafé. Uiteraard 
moeten daarnaast onderdelen 
worden betaald.   
Voor vragen over een eventuele 
reparatie, e-mail:
repaircafevogelenzang@yahoo.com  
of 0653561413.

Geïnteresseerden kunnen per email 
aangeven om op de hoogte te 
worden gehouden van de 
openingsdagen.

Repaircafé in Vogelenzang weer 
open op 26 februari

Repaircafé afgelopen januari. Foto aangeleverd.

Bloemendaal - Op zondag 27 febru-
ari gaat Ds. Otto Sondorp om 10.30 
uur in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal voor in een religieuze 
bijeenkomst met als thema: ‘De kunst 
van het luisteren’. 
             
Juist in deze tijd, waarin we ondanks 
toegenomen communicatiemoge-
lijkheden steeds meer zijn gaan 
praten en steeds minder lijken te 
luisteren. In de Bijbelse overlevering 
werd het belang van luisteren voor 
goed samenleven al vroeg gezien. 
Het blijkt een kunst te zijn om je echt 
open te stellen voor de ander, want 
het betekent dat de luisteraar zijn/
haar gedachten en de neiging om 
snel met een mening klaar te staan, 
moet opschorten. Dat valt niet mee 
in deze tijd. Toch kan het anders. 

Otto Sondorp is werkzaam geweest 
in de PKN op lokaal, provinciaal, 

landelijk en internationaal niveau. 
Daarnaast is hij maatschappelijk 
actief op allerlei terreinen. Hij is zeer 
geïnteresseerd in en betrokken op 
�loso�e, spiritueel leven, theologie, 
politiek en samenleven, met name 
rond klimaatvragen. Op dit moment 
is hij bezig met een luisterproject. 

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld. Richtbedrag € 8 ter 
dekking van de kosten. 
U kunt zich tot en met de zaterdag 
voorafgaande aan de betre�ende 
bijeenkomst per email aanmelden 
via een apart mailadres:
opgavedekapel@gmail.com.
Wie geen gebruik kan maken van 
email, kan bellen naar Leonie van der 
Mispel (tel 06 44612961) of een 
bericht inspreken. 

Meer informatie op:
www.dekapel-bloemendaal.nl. 

Ds. Otto Sondorp met ‘De kunst 
van het luisteren’ in De Kapel 

Bennebroek - Op vrijdag 4 maart 
ontvangt het Trefpuntcafé Benne-
broek onder haar protestantse dak 
de rooms-katholieke bisschop van 
Haarlem –Amsterdam, mgr Hendriks.  

Onder de titel ‘Geloven doe je 
(alleen) in de kerk?’ zal de bisschop 
een groot  nterview geven waarin hij 
heeft toegezegd openhartig in te 
gaan op zijn persoonlijke drijfveren, 
de kerk en het geloof.  Mogelijk 
gevoelige onderwerpen als het 
voortdurende celibaat of het conser-
vatisme van de moederkerk zullen 
niet uit de weg hoeven worden 
gegaan.  

Het belooft een interessante avond 
te worden temeer omdat er na het 
interview ruim voldoende ruimte zal 
zijn om vragen te stellen cq discussie 
aan te gaan.  

Het Trefpuntcafé is gelegen aan het 
Akonietenplein 1 te Bennebroek. De 
deur gaat om 20 uur open. De avond 
start om 20.30 uur. De toegang is 
gratis.  

Bisschop Hendriks in het 
Trefpuntcafé Bennebroek

Mgr. Hendriks. Foto aangeleverd.

Heemstede - Zaterdag 19 februari 
vond een bijzondere geboorte- 
moment plaats nabij station 
Heemstede-Aerdenhout. Een vrouw 
beviel daar van een gezonde dochter 
op de achterbank van een auto.  
De bestuurder moest plotseling de 
auto parkeren bij het station, aange-

zien de komst van de baby zich aan-
kondigde. Hulpdiensten zijn hiervoor 
uitgerukt. Moeder en de pasgebo-
rene maken het goed, kon de 
trauma-arts ter plaatse melden. 
Daarna werd het stel onder politie-
begeleiding naar het ziekenhuis 
vervoerd.

Vrouw bevalt van dochter in auto nabij 
station Heemstede-Aerdenhout
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Het college wil het 
voormalige postkantoor alsnog een 
monumentenstatus geven.
De huidige eigenaar van het ge-
bouw, de heer Onno Draaijer kwam 
inspreken bij de commissie Samen-
leving op 14 februari jl.  Hij meldde 
dat, als het voorstel mocht worden 
aangenomen er �inke schadeclaims 
te verwachten zijn. 

Er is nu al schade ontstaan doordat 
het sloopplan wordt vertraagd. De 
ontwikkelaar heeft voor aankoop 
gedegen onderzoek gedaan. Na 
twee verzoeken van de Historische 
vereniging HVHB daartoe, hebben 
onderzoek in 2010 en 2018 uitge-
wezen dat het pand onvoldoende 
historische waarde heeft. Op basis 
van die uitkomst, plus het geldende 
bestemmingsplan mocht de ontwik-
kelaar er vanuit gaan dat niets de 
bouw van appartementen in de weg 
stond. Draaijer was dan ook onaan-
genaam verrast te ervaren dat het 

college, na een nieuw onderzoek, 
alsnog overstag gaat en het pand 
een monumentenstatus wil geven. 
De welstandscommissie is in een 
eerder stadium al akkoord gegaan 
met het voorgenomen bouwplan.  

Het voornemen van het college riekt 
volgens sommige raadsleden naar 
onbehoorlijk bestuur. Volgens het 
college zijn de �nanciële consequen-
ties voor de gemeente nihil. Er zijn 
verschillende gesprekken geweest 
met de gemeente, de omwonenden 
en HVHB. Dat wekte de indruk dat
na verschillende aanpassingen van 
het oorspronkelijk plan er nu een 
gedegen plan op tafel ligt. Yvette 
Schul (D66) en Radix (VVD) wilden 
weten wat de schade zou bedragen. 
Draaijer weigerde exacte bedragen 
te noemen. 

Draaijer liet het antwoord bij het 
college liggen. Kandidaat raadslid 
Eric Geels sprak nu in als inwoner. Hij 
zou wel eens willen weten wat er 
veranderd is aan het gebouw dat het 

nu wel een monument blijkt te zijn. 
Hij gaf zelf het antwoord. De tijden 
en inzichten zijn veranderd. Er zijn 
bijna 1000 handtekeningen opge-
haald van inwoners die het huidige 
pand willen behouden. De Wit (CDA) 
nam kennis van de 1000 handteke-
ningen, maar zag die van 26.000 
andere inwoners van Heemstede 
niet. Wat is het Heemstede waard om 
dit pand als monument te behouden, 
vroeg zij? Geels stelt voor om met 
alle partijen rond de tafel te gaan om 
zo een compromis te bereiken.  

Radix (VVD) denkt dat er met minder 
appartementen het monument 
behouden kan blijven. De Wit vroeg 
zich af hoe betrouwbaar de ge-
meente is als de status eerste niet en 
nu opeens wel als monument wordt 
aangewezen. De consequenties van 
dit besluit zal het college helder 
moeten maken en aangeven welke 
claim er op tafel komt te liggen en of 
hiervoor gemeenschapsgeld moet 
worden uitgetrokken. Een gang naar 
de rechter ligt in het verschiet.

College wil alsnog het oude postkantoor 
als monument gaan bestempelen

Het voormalig postkantoor. Foto Eric van Westerloo.

INGEZONDEN POLITIEK

Ruim 30 jaar geleden koos de gemeenteraad voor 
ecologisch beheer van Groenendaal waarbij alleen in 
het noordelijk deel honden vrij mogen lopen. In de 
loop van de tijd zijn er wat aanpassingen gedaan zoals 
het afschermen van stukken in het noordelijk deel en 
het tegengaan van hondenuitlaatservices. Een voorstel 
om parkeergeld te he�en heeft het niet gehaald. Maar 
de discussie is nooit opgehouden. Hondeneigenaren 
zijn blij met de vrijheid voor hun honden. Wandelaars 
zonder hond ergeren zich en mijden het noordelijke 
deel. Maar wat doet het nu met de natuur, met de 
biodiversiteit? 

Bij de start van het ecologisch beheer zijn de natuur-
waarden niet in kaart gebracht. Er is geen inventarisatie 
gemaakt van beschermde of zeldzame planten en dier-
soorten. Daardoor is een vergelijking met 30 jaar 
geleden moeilijk. Maar mensen zoals ik, die al meer dan 
30 jaar regelmatig Groenendaal bezoeken, zien de 
achteruitgang vooral in het noordelijk deel. Grote plat-
gelopen open plekken, gegraven kuilen, bomen die er 
armelijk bij staan, oevers die kaal gelopen zijn en heel 
veel bramen. Komt dat door de loslopende honden? 

NRC en het Haarlems Dagblad publiceerden 8 en 9 
februari over een onderzoek naar de schade van de 
hondendrol. “Poep en plas van honden bevatten zoveel 

fosfor en stikstof dat ze gevoelige natuur kunnen ver-
storen blijkt uit onderzoek van de universiteit van Gent. 
De resultaten zijn gepubliceerd in Ecological Solutions 
and Evidence.”  
Door extra stikstof krijgen stikstofminnende planten de 
overhand. In Groenendaal is dat de brandnetel maar 
vooral ook de esdoorn en de braam. De bodem ver-
zuurt en veel soorten zoals o.a. de eik krijgen het moei-
lijk. De biodiversiteit neemt af. Het Belgische onderzoek 
zegt niet dat men honden uit natuurgebieden moet 
weren. Maar wat het onderzoek wel zegt: 
1. Houd de hond aan een lijn van maximaal 2 meter. 
2. Ruim de poep op. Dan verwijder je de helft van de 
stikstof en 97% van de fosfor. 
Een nevene�ect is misschien dat de hondenbezitter uit 
buurgemeentes dan dichter bij huis blijven. In de hoop 
dat er iets aan het beheer verandert las ik de verkiezings-
programma’s. 

Wat kunnen van een nieuw gemeentebestuur 
verwachten? 
Het ziet er goed uit voor Groenendaal. HBB, de VVD, 
GroenLinks, de PvdA en D66 willen Groenendaal 
beschermen, biodiversiteit stimuleren, ecologie bevor-
deren. GroenLinks wil ook negatieve invloeden weren. 
Alleen het CDA doet geen uitspraak en ziet als ideaal 
dat Heemstede een park wordt. Nu maar hopen dat het 
niet bij goede voornemens blijft. 

Trudy van Drie, Heemstede

Schaadt de hondendrol Groenendaal?

INGEZONDEN POLITIEK

Op de vergadering van de commissie Samenleving van afgelopen 
dinsdag stonden er 2 ‘technische presentaties op de agenda: stand van 
zaken rond het Integraal Huisvestings Plan en idem statushouders. 

De presentaties bleken echter meer dan alleen technisch. Tot verbijste-
ring van de commissie was zowel de wissellocatie van de school als de 
huisvestingsplek voor de statushouders al besloten.
Het persbericht lag al klaar en ja, de inwoners zouden heus nog wel 
worden geïnformeerd. Of de commissie maar even wilde tekenen bij het 
kruisje. Dat wilde de commissie - terecht - niet. 

Dit tot ongenoegen van wethouder Van der Have. Die vond het vooral de 
schuld van de commissie zelf dat ze zich ‘overvallen’ voelden, had het 
Presidium maar in moeten gaan op het aanbod om “in vertrouwelijkheid” 
(mooi woord voor achterkamertjespolitiek) te worden geïnformeerd, dan 
hadden ze het al geweten. Een gotspe. 

HBB is destijds mede door mij opgericht voor het belang van onze 
burgers. Participatie aan de voorkant.
Niet pas in een laat stadium geconfronteerd te worden met genomen 
beslissingen waar inspraak is beperkt tot een formeel, zijnde verplicht 
rondje. Dat is precies wat er nu gebeurt.  

Ik had mijn lidmaatschap van HBB al opgezegd wegens andere reden 
maar anders had ik dat nu gedaan.  

Lenny Jagtenberg, Heemstede

HBB zet kroonjuwelen bij het grofvuil

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Was de commissie 
Samenleving tijdens de vergadering 
op 14 februari al onaangenaam 
verrast door de collegemededeling 
over een tijdelijke school op een 
RCH-voetbalveld. Nu was het de 
beurt aan de vestiging van status-
houders in het voormalige politiebu-
reau dat hen rauw op hun dak viel. 

Het gemeentebestuur wilde het 
verzoek van de Rijksoverheid, om 
meer asielzoekers woonruimte te 
geven, honoreren. Er werd een raad-
pleging gedaan onder de bevolking 
en organisaties. Hier kwam een 
aantal eventueel geschikte locaties 
uit naar voren, SEIN, Thagaste en de 
Hartekamp. Deze opties vielen om 
uiteenlopende bezwaren af. Het 
college lijkt nu het oude politiebu-
reau als meest geschikte locatie aan 
te wijzen. Er moet nog wel �ink 
worden verbouwd hetgeen een 
�nancieel o�er vraagt van 250.000 
euro. Er kan ruimte komen voor 15 a 
20 alleenstaande mannen die een 
verblijfstatus hebben en hier blijven 

in afwachting van gezinshereniging. 
Net als bij de tijdelijke school lag ook 
hier het persbericht al klaar om de 
Heemsteedse gemeenschap te infor-
meren. Ook in dit geval bleek de 
commissie te worden overvallen met 
dit voornemen van het college. 
Graag was de commissie eerder op 
de hoogte gesteld, iets wat een 
normale gang van zaken is.  

Wethouder Van der Have (HBB) was 
schoorvoetend bereid het persbe-
richt niet te versturen en eerst verder 
te spreken met de raadsleden. De 
gemeente is sinds 2018 eigenaar van 
het oude politiebureau dat oorspron-
kelijk in de race was als tijdelijke 
school. Het gebouw blijkt daarvoor 
te klein. Momenteel wordt het 
gebouw antikraak bewoond en als 
het plan van het college doorgaat 
wordt het een zogenaamde tussenlo-
catie. Als de mannen zijn herenigd 
met hun familie moeten zij elders 
worden gehuisvest. De omwonenden 
zouden reeds op de hoogte zijn 
gesteld van het voornemen. Er komt 
voor de omwonenden nog een 
informatieavond.

Plek voor 15 statushouders in 
oude politiebureau Kerklaan

Voormalig politiebureau Kerklaan. Foto: Eric van Westerloo.
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

De moeder van Rens en Lieke was 
overleden. Rens lag in echtschei-
ding en vond het huis van moeder 
wel een goede plek om te wonen. 
En hij had natuurlijk ook geen 
haast om mee te werken aan 
verkoop van de woning. 
Lieke had het aanvankelijk aange-
zien maar toen Rens na een jaar 
nog steeds een gesprek over 
verkoop van het huis uit de weg 
ging, was zij het zat.
Lieke kwam op mijn gratis inloop-
spreekuur en vroeg om raad.

Rens werd door mij vriendelijk 
verzocht mee te werken aan 
verkoop. Dat doen advocaten, eerst 
goedschiks proberen, en zo niet dan kwaadschiks afdwingen. Dat werd 
dus een kort geding omdat Rens niets wilde. Hij woonde goed in het vrij-
staande huis van moeder en had geen haast om te verkopen.
Rens werd door de rechter veroordeeld mee te werken aan verkoop van 
het huis op stra�e van een dwangsom. Dat hielp.
En nadat het huis was verkocht, is op verzoek van Lieke door de recht-
bank ook nog een redelijke gebruiksvergoeding vastgesteld van € 700,-- 
per maand. Want ons wetboek zit best wel goed in elkaar.
Er is zelfs in geregeld dat als iemand iets gebruikt dat mede-eigendom is 
van iemand anders, er een redelijke vergoeding voor dat gebruik kan 
worden vastgesteld.

Mr. Mitchel Schildwacht
Tanger Advocaten N.V., altijd vertrouwd dichtbij!

Alkmaar 072-5312000
Haarlem 023-5121400
Velsen 0255-547800

Gebruiksvergoeding

Mr. Mitchel Schildwacht.

Door Eric van Westerloo

Heemstede - In het voormalige pand 
van de Rabobank aan de Binnenweg 
93 is tijdelijke een pop-up locatie 
gevestigd van HeemSteeds Duur-
zamer. 

Sinds woensdag 2 februari kunnen 
inwoners van Heemstede er terecht 
voor hen die aan de slag willen met 
een leefbaar, duurzaam en groener 
Heemstede. 
Tot nader order is de POP-up ge-
opend op woensdag, donderdag en 
vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor alle vragen met betrekking tot 
het verduurzamen van een woning 
kan men er terecht.

Er kan een afspraak worden gemaakt 
met energiecoaches die thuis op 
maat advies komen geven. Alles kan 
aan bod komen dus ook het vergroe-
nen van tuinen, meer warmte halen 

uit radiatoren d.m.v. radiatorfolie of 
de juiste ventilatie aanbrengen.
Wethouder Nicolle Mulder liet in een 
persverklaring weten ” Het is ontzet-
tend belangrijk dat we inwoners 
mogelijkheden bieden om zoveel 
mogelijk energie te besparen en 

daarmee kosten te verlagen.”
De moeite waard om eens geheel 
vrijblijvend de pop-up winkel te 
bezoeken en zich te laten informe-
ren wat er speci�ek in uw pand 
mogelijk is om huis en tuin te ver-
duurzamen.

Pand voormalige Rabobank voorlopig 
bezet door HeemSteeds Duurzamer

De pop-up winkel van HeemSteeds Duurzamer. Foto: Eric van Westerloo.

Door Bart Jonker 

Heemstede – Niemand komt er 
onderuit: de belastingaangifte komt 
er weer aan. WIJ Heemstede biedt 
sinds jaar en dag een belastinghulp 
aan voor inwoners van Heemstede. 
Daar wordt gretig gebruik van 
gemaakt. 

Hoofdbrekens
Sociaal werker Willie Chermin van 
WIJ Heemstede coördineert de belas-
tinghulp, die door vrijwilligers wordt 
uitgevoerd. Willie: “Ieder jaar kan de 
belastingaangifte best wat hoofdbre-
kens en stress opleveren. Gelukkig 
heeft WIJ Heemstede vrijwilligers die 
helpen bij het invullen van de belas-
tingaangifte. Alle vrijwilligers van de 
belastinghulp zijn hiervoor opgeleid 
en worden ieder jaar via een work-
shop geïnformeerd over de laatste 
�scale veranderingen, zodat ze op de 
hoogte zijn van alle �scale verande-
ringen en wetgeving die voor het 
betre�ende belastingjaar gelden”, 
aldus Willie. 

Voorwaarden
Wel is er een aantal voorwaarden 
verbonden om in aanmerking te 
komen voor deze belastinghulp. De 
belastinghulp is alleen voor inwoners 
in Heemstede en het verzamelin-
komen mag niet meer bedragen dan 
ca. €35.000,- voor alleenstaanden of 
ca. €50.000,- voor beide �scale part-
ners. Daarnaast dient het een een-
voudige aangifte te zijn en mag het 
vermogen niet meer bedragen dan 
ca. €30.000,- voor alleenstaanden of 
€60.000,- voor beide partners”, aldus 
Willie. 

Ook sociale functie
Betty Burgers is een van de vrijwilli-
gers van WIJ Heemstede die onder-
steuning biedt bij het invullen van 
een belastingaangifte. “Ik heb 
vroeger bij een bank gewerkt en had 
eigenlijk altijd wel interesse in belas-
tingzaken”, vertelt ze. “Dit deed ik 
voor mezelf en ook wel af en toe voor 
anderen. Ik wilde een keer een lijfren-
teberekening doen voor mijn man, 

maar daar kwam ik niet helemaal uit. 
Daarmee ben ik naar een deskundige 
van de FNV gegaan. Die man vertel-
de mij echter zoiets raars, waarop ik 
zei: “Nou, een ding weet ik wel: wat jij 
me vertelt is niet goed.” Die man wist 
het gewoon niet. Vervolgens kwam 
de chef langs, die ons gesprek had 
opgevangen. Die vroeg mij of ik bij 
de FNV wilde komen werken. Ik was 
zeer verrast en legde aan hem uit dat 
ik niet zo goed in deze soort bereke-
ningen was, ik wist alleen dat die 
man van de FNV het niet juist had. 
De chef vertelde dat ik een interne 
opleiding kon krijgen. Omdat ik dat 
toch wel leuk vond, heb ik die kans 
met beide handen aangegrepen.

Ik heb een lange tijd bij de FNV 
gewerkt. Ik heb me vervolgens bij 
Welzijn Ouderen, dat is opgegaan in 
WIJ Heemstede, als vrijwilliger 
aangemeld, om ouderen te helpen 
met hun belastingaangifte. Die wilde 
graag mensen hebben. Dat is nu zo’n 
20 jaar geleden. Eerst deed ik dit in 
combinatie met mijn werkzaam-
heden bij de FNV, maar ik vond het 

werk zo leuk en de sfeer en het team 
bij WIJ Heemstede zo gezellig dat ik 
me hierop volledig gericht heb. Je 
hebt daarnaast een sociale functie: 
mensen kunnen meteen hun verhaal 
kwijt. Dat wordt naast je hulp voor de 
belastingaangifte zeer gewaardeerd 
en dat maakt het geheel laagdrem-
pelig en vertrouwd”, aldus Betty.  

Hoe en waar?
De belastinghulp wordt aangeboden 
bij WIJ Heemstede op Plein1, Juliana-
plein 1 in Heemstede. Het is ook 
mogelijk dat de belastinginvulhulp 
bij mensen thuiskomt die slecht ter 
been zijn. Per aangifte wordt €12,50 
in rekening gebracht, bij �scale part-
ners (2 aangiftes) €20,-
Voor een afspraak met een belas-
tinginvulhulp kunt u voor de komen-
de belastingaangifte (voor 1 mei) 
vanaf 1 maart zich aanmelden bij WIJ 
Heemstede op Plein1, op maandag 
t/m donderdag van 09.00 – 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00-13.00 uur,
tel.nr.: 023 – 5288510. Hulp bij het 
invullen van andere belastingformu-
lieren kan het gehele jaar door. 

WIJ Heemstede helpt Heemsteedse inwoners uit 
de brand met hulp bij hun belastingaangifte

Vrijwilliger Betty Burgers (links) en Willie Chermin (rechts) zitten voor u klaar om u te 
helpen met uw belastingaangifte. Foto: Bart Jonker. 

Heemstede - Een gezond binnenkli-
maat is juist in deze tijden zo belang-
rijk. Maar, hoe doe je dat eigenlijk, 
een ‘gezond binnenklimaat’ in je huis 
realiseren? Het begint met inzicht en 
daarbij kan lokale coöperatie Heem-
SteedsDuurzamer helpen.

Binnen de groep energiecoaches 
heeft een aantal energiecoaches zich 
verdiept in ventilatie, een gezond 
binnenklimaat en CO2 meters. Zij 
kunnen u alles vertellen over het 
verschil tussen ventileren en luchten, 
hoe je slim en energiezuinig kunt 
ventileren of hoe een CO2 meter 
werkt. Vrijdag 18 februari helpt Ruud 
u bijvoorbeeld graag met het gebruik 

en a�ezen van een CO2 meter. Liever 
een gerichte afspraak?
Mail dan naar:
info@heemsteedsduurzamer.nl.

Mini-informatiemarkt duurzame 
producten
Op zaterdag 19 februari is de pop-up 
store geopend van 12 tot 16 uur voor 
iedereen die meer informatie wil over 
het verduurzamen van zijn huis. 
Naast de energiecoaches zijn zater-
dag ook lokale ondernemers aan-
wezig, die hun duurzame producten 
en diensten aanbieden. Kom zelf 
kijken hoe een foliesysteem in je 
kruipruimte er uit ziet, hoe groot een 
hybride warmtepomp is en meer.

Energiezuinig wonen is ook 
gezond wonen

Duurzaam en gezond wonen. Foto: Bigstock.
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Door Joke van der Zee 

Heemstede – Karen Wouters is wat 
je noemt een ‘powervrouw’. Ze is 
onderneemster van ‘Pink Powerwalk’, 
cursussen voor vrouwen die in 
groepsverband hun lichamelijke 
conditie willen versterken. Daarnaast 
is de tak van sport natuurlijk echte 
power: stevig doorstappen in de 
buitenlucht, weer of geen weer! Een 
beetje lopen in het bos en af en toe 
een paar oefeningen doen, dat kan 
iedereen toch? Mis. Karen legt uit: 
“Dat doen mensen die solo sporten 
juist niet, stevig doorstappen en 
energieke oefeningen doen. Als je 
dat in je eentje staat te doen wordt 
dat misschien als ‘raar’ gezien. Doe je 
dat in een groep dan is al gauw 
duidelijk wat er gebeurt: samen 
sporten. Dat is één van de redenen: 
je doet het niet alleen. Een tweede 
stok achter de deur is dat het lekker 
buiten gebeurt. Ja, óók met regen en 
wind. Alleen bij gevaarlijk weer gaan 
we niet, zoals ijzel en storm. Het 
derde argument om in groepsver-
band te gaan sporten is het gezellig-
heidsaspect”, aldus Karen. “Als je in je 
eentje wandelt en geen zin hebt, 
haak je sneller af van je voornemen 
naar buiten te gaan. Zeker als het 
koud is of regent.” Als de anderen 
gaan wil je geen spelbreker zijn. 
Daarnaast geeft de aanwezigheid 

van een trainster natuurlijk een veilig 
gevoel. Zij bepaalt de route en de 
oefeningen tussendoor en ze herkent 
eventuele blessures.  

Gecerti�ceerd trainer  
Wie denkt dat powerwalk ‘appeltje 
eitje’ is komt bedrogen uit. “Er is een 
opleiding voor powerwalktrainer in 
Vught die ik heb gedaan”, legt Karen 
uit. “Deze sport is wezenlijk anders 
dan hardlopen en bootcamp. Bij 
powerwalken stap je stevig door 
maar blijft altijd met één voet op de 
grond, het is een veilige sport. We 
doen wel oefeningen maar daarbij 
hoef je niet te gaan liggen of met 
gewichten te werken.” Het is louter 
conditioneel, puur je lijf �t te 
houden. Wel zo nuttig in deze tijden 
waarin we graag onze weerstand op 
peil willen houden of verbeteren. 
Eens in de zoveel tijd is er een 
XL-walk waarin je lekker kilometers 
maakt. De wekelijkse lessen duren 
echter drie kwartier.

De cursus powerwalk vindt in 
Heemstede plaats op dinsdag-
morgen en donderdagavond vanaf 1 
maart. Er is een groep beginners en 
een gevorderdengroep.

Informeer voor deelname en kosten 
bij Pink Powerwalk via 06-55870233 
of www.pinkpowerwalk.nl. 

Karen Wouters van Pink Powerwalk: “Je blijft 
altijd met één voet aan de grond”

Powervrouw’ Karen Wouters.
Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Overvallen en verbaasd 
reageerden de raadsleden op 14 fe-
bruari tijdens de commissievergade-
ring Samenleving. Het huisvestings-
plan voor de scholen (IHP) zit in het 
slop. Een ambitieus project waarin 
nieuw- en verbouw van scholen is 
opgenomen. De scholen moeten 
worden aangepast aan deze tijd. 
Denk daarbij o.a. aan voldoende 
ventilatie en meer ruimte. Tijdens de 
bouwwerkzaamheden moeten de 
kinderen elders worden onderge-
bracht. Dat is geen sinecure, want 
het gaat om grote en kleine scholen: 
ieder met eigen wensen zoals een 
locatie liefst in de nabijheid van de 
huidige school. Van en naar school 
moet veilig zijn.  

Locatie
Er is een aantal locaties bekeken zo-
als het terrein van SEIN en het oude 
politiebureau. SEIN wil wel meewer-
ken, maar vraagt in ruil toestemming 
een nieuw paviljoen te mogen bou-
wen op hun terrein. Het oude politie-
bureau blijkt te klein. Uit het niets 
presenteerde het college een plan 
om op het terrein van RCH (Sport-
park Heemstede) een veld om te 
toveren tot een school. Arianne de 
Wit (CDA) was heel duidelijk, zij voor-
zag een langdurig (10 à 15) jaar een 
tijdelijke school op het sportveld. 
Wat vinden de omwonenden? 
Waarom kan een school niet op twee 
locaties? Joan Brouwers (VVD) ver-
wacht dat de bewoners zonder voor-
af overleg zich zullen verzetten en 

roerde ook het onderwerp veiligheid 
aan.  
Persbericht lag al klaar
De Nicolaas Beetsschool zou de 
eerste tijdelijke bewoner worden. 
Om de bevolking te informeren lag 
er al een persbericht klaar. Dit viel 
verkeerd bij de meerderheid van de 
raadsfracties, exclusief HBB. “Waar 
komt dit nu ineens vandaan? 
Waarom wisten wij hier niets van? 
Waarom een persbericht als wij als 
commissie nog van niets weten?” 
Verantwoordelijk wethouder Sjaak 
Struijf (PvdA) meende juist er goed 
aan te doen snel opening van zaken 
te geven, zodat de inwoners op de 
hoogte zijn. Hij had het graag eerst in 
beslotenheid met de raadsleden 
besproken. Er zijn gesprekken 
geweest met RCH en SportPlaza. 
Volgens Struijf is het geen gelopen 
race en slechts een voornemen.  

RCH-veld kan niet gemist worden 
Het RCH-bestuur is volledig overval-
len. Er is contact geweest met een 
ambtenaar die dit terloops meldde. 
RCH heeft aangeven het veld niet te 
kunnen missen. In de presentatie zat 
een fout. De betrokken ambtenaar 
sprak over een mogelijk probleem 
aangaande geluidsoverlast wegens 
de nabijheid van industrie. Het be-
oogde veld ligt aan de jachthaven en 
in de wijde omgeving is geen indus-
trie te bekennen. De raadsleden kon-
den van de tekening geen worst 
maken van waar het gebouw moet 
komen. Onder druk van de commis-
sie trekt de wethouder het persbe-
richt terug.

Plan tijdelijke school overvalt 
commissieleden Samenleving 

RCH-voetbalveld. Foto: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Bepaald een lekker 
weertje was het niet op zondag-
middag 20 februari toen er om 14.00 
werd afgetrapt. HBC ging de 
wedstrijd in met de wetenschap dat 
zij lijstaanvoerder zijn en tot nu toe 
weinig te vrezen had van de concur-
rentie. Bloemendaal stond als achtste 
geplaatst en bleek na a�oop gezakt 
te zijn naar plaats negen. De weers-
omstandigheden maakten het spel 
lastig. Bloemendaal startte met de 
striemende storm in de rug. Dat 
vergt aanpassingen want de bal 
krijgt vanzelf al veel snelheid mee. 
HBC, met dus de storm tegen, wist 
goed stand te houden en probeerde 
over de grond de combinaties te 
zoeken. Dat lukte waardoor er 
kansen kwamen en een hand vol 

corners. Bloemendaal kwam pas in 
de 32e minuut tot het eerste schot 
op doel. HBC had toen al tien 
minuten de 0-1 in de knip. In een 
onoverzichtelijke scrimmage vlak 
voor het Bloemendaal doel verdween 
de bal over de doellijn.  De doelman 
Tinholt werkte de bal in eerste 
instantie met de voet een halve 
meter naar voren. Precies genoeg om 
Arno Dijkstra de ruimte te geven de 
bal binnen te tikken. De doelman 
ging met zijn actie niet helemaal 
vrijuit. HBC bleef het betere van het 
spel houden en het wachten was op 
een tweede tre�er, al was Bloemen-
daal nog even dicht bij de gelijk-
maker. HBC-goal Bram Verhage 
verijdelde de kansen van Koen 
Beeren en Bart de Bruine. Zo lukte 
het Bloemendaal niet aan de gelijk-
maker te komen. 

 Beste man op het veld was HBC’er 
Mark Mul, die zowel verdedigend als 
aanvallend de motor op het midden-
veld was. Brian Wilderom was bij 
vlagen een plaag voor de Bloemen-
daalse verdediging. Hij kwam tot een 
aantal voorzetten waaruit ook het 
eerste doelpunt voortkwam. Het 
werd toch nog HBC dat de score een 
wat meer rustgevende stand kon 
geven, al was er weinig gevaar te 
duchten van Bloemendaal. Sven 
Wierda legde na een fraaie aanval de 
bal af op Dijkstra die zo zijn tweede 
van de dag kon bijschrijven. HBC 
blijft koploper en heeft richting het 
kampioenschap nog maar één 
tegenstander, die het ze lastig kan 
maken en dat is sv DONK uit Gouda. 

Op 20 maart tre�en de twee ploegen 
elkaar in Heemstede.

HBC zet zegereeks voort tegen Bloemendaal

HBC vs. Bloemendaal. Foto: Eric van Westerloo.

Haarlem - De docu-serie ‘De Kinde-
ren van de Koorschool’ is in het kader 
van het 70-jarig bestaan van de Koor-
school Haarlem gerealiseerd. In de 
serie volgt regisseur Tessa Louise 
Pope drie kinderen in het bijzonder. 
Lodewijk (9) uit groep 6, Joona (10) 
uit groep 7 en Cato (11) uit groep 8. 
Dit is een bijzondere insteek, aange-
zien deze kids het verhaal groten-
deels zelf vertellen en vanuit hun 
perspectief beleven. 
 Op zondag 6 maart is de première 
van de docu-serie. Burgemeester Jos 
Wienen zal de eerste a�evering in de 
Philharmonie in Haarlem o�cieel 
‘online’ plaatsen, zodat iedereen in en 
buiten Haarlem vanaf dat moment 
de docu-serie kan volgen. Hij kijkt 
ook zelf uit naar de serie. “Het is een 
hele prestatie van deze leerlingen op 
deze bijzondere school.”

Docuserie over 
Koorschool Haarlem

Verhalenrestaurant 
in Pletterij
Haarlem - Dinsdag 1 maart is er 
weer een Verhalenrestaurant in 
Pletterij, aan de Lange Herenvest 
122 in Haarlem. Iedere eerste 
dinsdag van de maand kunnen 
maximaal vijf mensen op een 
klein podium een verhaal 
vertellen. Het mag niet langer 
dan 10 minuten duren en moet 
over een vooraf bepaald thema 
gaan. Dit keer: Door het oog van 
de naald. Het verhaal wordt 
begeleid door een muzikant. 
Voor aanvang is er om 18 uur 
een vegetarische maaltijd. 
Toegang inclusief maaltijd 7,50 
euro. Wie wil vertellen kan 
contact opnemen met Petra van 
Dam: info@hetverhaaltheater.nl.

Zie ook www.pletterij.nl.
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Santpoort-Noord - Twee meester-
werken voor pianotrio en muziek van 
John Adams in ’t Mosterdzaadje aan 
de Kerkweg 29 in Santpoort-Noord.  

Het Rogeri Trio 
Het befaamde Rogeri Trio is op zater-
dag 5 maart om 15.00 uur te gast in
‘t Mosterdzaadje.  
Cobi Berculo – viool, Jaap Sytsma – 
cello en Marjès Benoist – piano. Drie 
bevlogen musici die hun sporen in 
de kamermuziek ruimschoots ver-
dienden. Op het programma twee 
meesterwerken uit de romantiek. Het 
eerste pianotrio van Felix Mendels-
sohn en het pianotrio opus 65 van 
Antonin Dvořák. 
Het pianotrio van Mendelssohn uit 
1839 is één van de geliefdste kamer-
muziekwerken. Een meeslepend 
werk met zowel lyriek als virtuositeit. 
Over het pianotrio van Dvorak uit 
1883 wordt wel gezegd dat het som-
ber is. Het is gepassioneerd, drama-
tisch en van symfonische omvang. 
Maar er zijn ook veel passages met 
een lichte toets in te beluisteren.  
In het Noordhollands Dagblad stond 
in 2020 over het trio: Drie inspire-
rende musici… Het Rogeri Trio eta-
leerde een mooi klankpalet met aan-
dacht voor muzikale details. De drie 
musici zijn uitmuntend op elkaar in-
gespeeld. 

Pianist Sergey Smirnov  
De pianist Sergey Smirnov is een 
ware specialist op het gebied van de 
minimal music. Lang voor Philip 
Glass ‘hot’ was, had Sergey zijn werk 
al geprogrammeerd. Ook de Ameri-
kaan John Adams schrijft muziek die 
minimal music wordt genoemd. 
Geniaal noemt de pianist deze com-
ponist. 

Op zondag 6 maart om 15.00 uur 
speelt Sergey Smirnov twee be-
roemde stukken van Joh Adams: 
China Gates (1977)en Phrygian Gates 
(1978), die hij tezamen zijn OPUS 1 
noemde. De fantastische pianist 
Sergey Smirnov (Minsk), komt 
woorden tekort om zijn liefde en 
bewondering over het werk van John 
Adams te beschrijven.  
China Gate werd gecomponeerd 
tijdens het regenseizoen in Califor-
nië. Misschien suggereert het wel het 
zachte, aanhoudende gekletter van 
regen op een dak. De kleine verschui-
vingen, het doorgaande in de bewe-
ging maakt de muziek meditatief.   
Phrygian Gates is een 22 minuten 
durende rondleiding door de helft 
van de cyclus van sleutels, module-
rend door de cirkel van kwinten te 
vergelijken met wat Bach deed met 
het Wohltemperiertes Klavier. 
Donker, licht en de schaduwen daar 
tussen. Sluit je ogen en kom in een 
andere wereld. 

‘t Mosterdzaadje,
Tel.nr. 023-5378625,
www.mosterdzaadje.nl. 

Mogelijkheid tot reserveren: 
penningmeester@mosterdzaadje.nl.
  
Half uur voor aanvang is de zaal 
open. Richtlijn collecte 10 euro.

Het Rogeri Trio en pianist Sergey Smirnov 
treden op in ‘t Mosterdzaadje

Sergey Smirnov.

Het Rogeri Trio. Foto’s aangeleverd door ’t Mosterdzaadje.

Haarlem - Het Balletorkest, Philhar-
monie Haarlem en Stichting Hart 
Haarlem slaan de handen ineen om 
zoveel mogelijk Haarlemse kinderen 
in aanraking te brengen met symfo-
nische muziek. Het artistieke team is 
nu verantwoordelijk voor de muzi-
kale familie- en schoolvoorstelling 
Belle en het Beest die op zaterdag 26 
maart a.s. in première gaat in Philhar-
monie Haarlem.

Ieder kind symfonische muziek 
laten beleven
Het Balletorkest komt terug naar 
Haarlem met een geheel eigen versie 
van het beroemde sprookje Belle en 
het Beest. Om met vier schoolvoor-
stellingen zoveel mogelijk kinderen 
in Haarlem in aanraking te brengen 
met een live symfonisch orkest is 
samenwerking gezocht met Stichting 
Hart Haarlem. Basisschool de Molen-
wiek, Mgr. Huibersschool, de Bavin-
ckschool en vijftien ander Haarlemse 
scholen strijken straks neer in de 
Grote Zaal. Muzieksamensteller Jan 
Pieter Koch zegt hierover: “kinderen 
moeten iets beleven en iets mee-
maken als ze een orkest horen en 
zien”. Koch wisselt in het sprookje 
werk van grote componisten als 
Ligetti en Bartok af met bekende hits. 
Dit samen met acterende musici, 
kleurrijke kostuums en het gelaagde 
decor van Dieuweke van Reij maken 

van het luisteren en kijken naar sym-
fonische muziek een wervelende 
ervaring.

Het verhaal
Belle (Keja Kwestro) is de lieveling 
van haar vader en krijgt alle aandacht 
van de jongens uit het dorp. Haar 
twee, aan online shoppen verslaafde, 
roddelende zussen (Kim van Zeben 
en Rop Verheijen) zijn gek van jaloe-
zie. In het dorp komt een vreemde-
ling wonen en de wildste verhalen 
gaan rond. Er ontvouwt zich een 
adembenemend avontuur, waarin 
Belle de angst voor het onbekende 
overwint, een nieuwe wereld ont-
dekt, belaagd wordt door haar zus-
sen, en uiteindelijk het Beest moet 
beschermen tegen de volkswoede 
van het hele dorp.

Belle en het Beest is een humorvol 

spektakel waarin het orkest een 
unieke rol heeft en op het toneel 
staat, samen met een danser en een 
cast van gerenommeerde acteurs. In 
een bewerking van Leopold Witte en 
een regie van Geert Lageveen spelen 
Keja Kwestro, Bart Rijnink, Kim van 
Zeben en Rop Verheijen en danser 
Ilija Surla met en tussen de musici die 
al dansend en bewegend een bonte 
collage van hoogtepunten uit de 
klassieke muziek. Dit sprookje wordt 
een niet te missen belevenis

Belle en het Beest (8+) vindt plaats in 
de Philharmonie Haarlem, Lange 
Begijnestraat 11, Haarlem.
Zaterdag 26 (première) en zondag 27 
maart en op donderdag 24 en vrijdag 
25 maart schoolvoorstellingen.
Informatie en verkoop:
www.theater-haarlem.nl/
belleenhetbeest.

Het Balletorkest en Philharmonie Haarlem 
presenteren Belle en het Beest (8+)

Scène uit Belle en het Beest. Foto: Ben van Duin.

Haarlem - Zondag 6 maart opent 
Museum Haarlem Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 in Haarlem zijn 
deuren voor het eerst gratis voor alle 
bezoekers. Als stadsmuseum van 
Haarlem het museum graag voor alle 
Haarlemmers toegankelijk zijn. Hoe 
�jn is het als je in deze dure tijden 
dan gewoon een keer gratis naar een 
museum kunt. Leer meer over de 
kleurrijke geschiedenis van de stad 
aan het Spaarne in de presentatie 
Allemaal Haarlemmers.
Daarnaast is er het Atelier Kees 
Verwey  en zijn er altijd een wissel-
tentoonstelling over een speci�ek 
thema uit de geschiedenis van de 
stad en een kleinere Gasthuisexpo-
sitie te bezoeken.  

Met een geheel nieuwe presentatie 
Allemaal Haarlemmers krijgen 

bezoekers aan de hand van verschil-
lende verhalen een prachtig beeld 
van 1000 jaar geschiedenis van 
Haarlem. Sinds kort is er ook een 
audiotour verkrijgbaar, ingesproken 
door Erik van Muiswinkel. Voor 
kinderen is er een speciale audiotour, 
compleet met een quiz en een 
verrassing na a�oop.  

Bekijk ook de twee tentoonstellingen 
- 200 Jaar Kunst in Haarlem, de jubi-
leumtentoonstelling van Kunst Zij 
Ons Doel en Jan van Borssum 
Buisman in het museumcafé. Daar 
bevindt zich ook de winkel vol Haar-
lemse producten en boeken. Kom 
langs aan het Groot Heiligland en 
laat je verrassen. 

Meer informatie, zie ook de website 
www.museumhaarlem.nl. 

Eerste zondag van de maand 
gratis entree in Museum Haarlem

Museum Haarlem. Foto aangeleverd door Museum Haarlem.

Haarlem - Het COC Songfestival 
strijkt in 2022 neer in Haarlem. De 
26ste editie van de befaamde regen-
boog liedjeswedstrijd zal op zondag 
9 oktober a.s. plaatsvinden in poppo-
dium Patronaat. COC Kennemerland 
organiseert deze editie samen met 
het landelijk team.  

Al twee jaar op rij bleek het niet 
mogelijk om een COC Songfestival te 
organiseren als gevolg van de coron-
acrisis. In 2020 werd een vervan-
gende onlineshow uitgezonden en 
de editie van 2021 werd kort van 
tevoren geannuleerd vanwege 
toenemende besmettingen en 
nieuwe beperkende maatregelen. 
COC Midden-Nederland, de winnaar 
van de laatste editie in 2019, besloot 
niet voor een derde keer de organi-
satie te willen trekken als hosting-

partner. Gelukkig bleek COC Kenne-
merland enthousiast om de organi-
satie op zich te nemen. 

“We zijn blij dat COC Kennemerland 
met veel energie en enthousiasme 
aan de slag is gegaan om de 
komende editie van het COC Song-
festival te organiseren. Veel dank zijn 
we verschuldigd aan COC Midden-
Nederland voor alle energie die de 
afgelopen jaren in het festival is 
gestoken. We hebben uiteraard 
begrip voor hun besluit”, aldus Simon 
Timmerman namens het Landelijk 
Team COC Songfestival. 

De komende editie in Haarlem wordt 
voor het eerst in haar historie op een 
zondagmiddag georganiseerd.  

Zie ook: www.cocsongfestival.nl.

COC Songfestival 2022 komt in Haarlem

Deelnemers vorige festival in 2019. Foto: Maddy & Marc.



BEWEGEN Hoeveel stappen moet je per dag zetten om 
gezond te leven?

Veel mensen menen dat je elke dag 10.000 stappen moet zetten om te kunnen spreken van een gezonde leefstijl.  Hoe zijn ze aan dat aantal 
gekomen?

Meestal gehoord van iemand anders. En 
die hee het op zijn beurt ook weer van 
iemand gehoord. Zo verspreidt zich deze 
informatie in rap tempo, maar klopt die 
informatie wel? 
Wie erin duikt, komt al snel tot de conclu-
sie dat die 10.000 stappen niet bedacht 
zijn door een wetenschapper, maar door 
mensen die een apparaatje op de markt 
wilden brengen om je stappen mee te 
kunnen tellen. We spreken over de jaren 60 
van de vorige eeuw, dus ver voor de komst 
van de smartphones. Geen wetenschappe-
lijke onderbouwing dus, maar gewoon een 
marketingtruc. Maar hoe zit het dan wel 
precies? Veel bewegen is toch gezond? 

Elke stap telt mee
Inderdaad, veel bewegen is gezond. Het kan 
dan ook zeker geen kwaad om 10.000 stap-
pen per dag te blijven zetten. Maar mocht 
je daar niet aan komen, wees dan niet 
direct bezorgd. 
Je kunt in elk geval je best doen om zo 
dicht mogelijk in de buurt te komen. Duide-
lijk is in elk geval dat mensen die niet of 

nauwelijks bewegen een grotere kans te 
hebben om eerder te overlijden. Overi-
gens telt elke stap die je op een dag zet 
mee voor het totaal. Als je binnenshuis 
veel loopt, maak je al heel wat stappen. 
Natuurlijk haalt dat het nog niet bij een 
flinke wandeling, maar maak er gerust een 
gewoonte van om een paar keer extra door 
je huis te lopen. Ook het doen van de bood-
schappen kan misschien wel lopend. Dat 
werkt natuurlijk niet als je veel zware of 
grote dingen moet meenemen, maar twee 
volle boodschappentassen zijn over het 
algemeen prima te dragen en dat is dan 
meteen weer een goede krachttraining. 

Onderzoek
Is er dan geen wetenschappelijk onderzoek 
gedaan naar de e�ecten van het aantal 
stappen per dag op onze gezondheid? 
Jazeker! Enkele jaren geleden hebben 
wetenschappers de gegevens van bijna 
17.000 Amerikaanse vrouwen met elkaar 
vergeleken. 
Het gaat om gegevens die verzameld zijn 
in de periode van 2011 en 2015. Dag in 

dag uit werd van deze vrouwen geregi-
streerd hoeveel stappen ze zetten. Uit de 
studie bleek dat het sterecijfer onder de 
vrouwen die slechts 2700 stappen per dag 
zetten significant hoger was dan onder de 
vrouwen die aan 4400 stappen per dag 
kwamen. 
Het sterecijfer nam verder af naarmate 
de vrouwen meer stappen per dag zetten. 
Opvallend was echter wel dat er boven de 
7500 stappen per dag weinig verschillen in 

levensverwachting werden gezien. Hier-
uit valt te concluderen dat het blijkbaar 
voldoende is om 7500 stappen per dag te 
zetten. 
Alles daarboven is niet echt bepalend meer 
voor je gezondheid. 

Het uitgebreide onderzoeksverslag werd op 
https://jamanetwork.com/journals/jamain-
ternalmedicine/fullarticle/2734709 gepu-
bliceerd.

nieuwsbrief

VOEDING Waarom vis zo gezond is!

Vis bevat allerlei belangrijke en zelfs essentiële voedingsstoen.

Vis recepten horen dan ook zeker thuis 
in een gezond voedingspatroon. Het 
Voedingscentrum raadt aan om één keer 
per week (vette) vis te nuttigen. Wat er dan 
precies zo gezond is aan vis? Je leest het 
hier! 

1. Waarom vis gezond is: 
de belangrijke voedingsstoen 
Vis bevat, net als schelp- en schaaldieren, 
een aantal belangrijke al dan niet essen-
tiële voedingssto�en die horen bij een 
gezond voedingspatroon: 
-       Omega-3: Omega-3 visvetzuren zijn 
zo’n essentieel onderdeel van een gezond 
voedingspatroon. In vis zitten de omega-3 
visvetzuren eicosapentaeenzuur (EPA) en 
docosahexaeenzuur (DHA). Deze meervou-
dig onverzadigde vetten zijn belangrijke 
bouwsto�en voor hersenen, hart en bloed-
vaten.
 -       Eiwitten: Eiwitten zijn essentieel 
om je spierweefsel in stand te houden. Ze 
helpen om je bloeddruk te verlagen en je 
bloedvaten soepel te houden. Vis bevat 
ongeveer 20% eiwitten, a¡ankelijk van de 
soort. 
-       Vitamine D: Naast Omega-3 vind je 
in vette vis onder andere vitamine D. Je 

lichaam hee deze voedingsstof nodig om 
je botten en tanden sterk te houden. Het is 
goed voor je weerstand en de werking van 
je spieren. 
-       Mineralen: De meeste vissoor-
ten bevatten onder andere de minera-
len jodium, fosfor en seleen. Minera-
len zijn bouwsto�en en hebben we nodig 
voor zowel de opbouw als de bescherming 
van onze cellen. Ze beschermen ons tegen 
giige schadelijke sto�en en stimuleren de 
stofwisseling.

2. Waarom je vis met mate moet eten: 
de ongezonde stoen
Vis eten is gezond, mits je het met mate 
doet. Het voedingscentrum adviseert om 
één keer per week vis te eten. Vis bevat 
namelijk ook behoorlijk veel vetten en 
ongezonde en bij grote inname zelfs scha-
delijke sto�en. Het gaat dan vooral om 
dioxine en het zware metaal methylkwik. 
Deze sto�en komen door vervuiling in onze 
voeding terecht. Gelukkig is het risico van 
kleine hoeveelheden dioxines en zware 
metalen in 1 portie vette vis te verwaarlo-
zen. De voordelen zijn in dit geval groter 
dan de nadelen. Maar, dit verandert als je 
vis in grote hoeveelheden nuttigt.

PSYCHE De gezondheidsvoordelen van 
een relatie

Een mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Wij zijn van nature sociale 
wezens die zich opperbest voelen in gezelschap van geliefden, kinde-
ren en vrienden.

De een kan niet zonder mensen om zich 
heen, de ander hee ook behoee aan 
momenten waarop hij of zij alleen mag 
zijn. Als we geheel geïsoleerd van ande-
ren leven, vereenzamen we. Gevoe-
lens van somberheid zijn dan te verwach-
ten en eigenlijk heel normaal. Het is een 
feit dat mensen met een goed sociaal 
leven en gezond liefdesleven zich gezon-
der en succesvoller voelen. Het hebben 
van relaties, op welk gebied dan ook, hee 
aantoonbare gezondheidsvoordelen. Ben jij 
iemand voor wie ‘man zoekt vrouw’ geldt? 
Ook jij kan op een verantwoorde en snelle 
manier je levenspartner vinden. 

Man zoekt vrouw, maar hoe is zij te 
vinden?
Ken je het gevoel? Je komt in je werksitua-
tie een aantrekkelijke vrouw tegen. Ze wekt 
je interesse op en je voelt dat er een klik is. 
En dan zie je ineens weer die triomfantelijk 
glinsterende trouwring aan haar vinger. Het 
is voor een single man met een druk bezet 
leven niet altijd even gemakkelijk om een 
potentiële partner te vinden. Soms lijkt het 
erop dat iedere interessante vrouw al bezet 
is en dat jij alleen achter dreigt te blijven. 
Waar vind je de vrouw van je dromen?

Uitgaan en datingsites
Ook in het uitgaansleven loop je de kans dat 
je iemand tegenkomt die al een levenspart-
ner hee. Bovendien - en dat is niets om 
je voor te schamen - is niet iedereen goed 
in staat om in een cafégesprek onmiddel-
lijke interesse op te wekken. Misschien heb 
je wel eens online datingsites uitgepro-
beerd. Er zijn veel datingsites, maar het is 
een hele kunst om het kaf van het koren te 
scheiden. Naast reguliere en betrouwbare 
datingsites zijn er namelijk ook veel die met 
nepprofielen werken. Dit kost je alleen maar 

geld, maar levert je geen relatie of intimi-
teit op. Een voordeel van reguliere datingsi-
tes is wel dat alle leden in principe op zoek 
zijn naar hetzelfde: een partner. Het succes 
is vaak a¡ankelijk van de tijd en de moeite 
die je in een datingsite stopt. Zijn er geen 
snellere en betere methodes om van ‘man 
zoekt vrouw’ ‘man vindt vrouw’ te maken? 
Man zoekt vrouw via een relatiebemidde-
lingsbureau 

Man zoekt vrouw is op jou van toepassing. 
Je weet van jezelf dat je veel levenserva-
ring hebt en niet met zomaar iemand kunt 
samenleven. Dit geldt hoogstwaarschijn-
lijk ook voor je toekomstige partner. Het 
zou zonde zijn om veel tijd te besteden aan 
het opbouwen van een relatie met iemand 
die achteraf niet bij je past. Wat een rela-
tiebemiddelingsbureau doet, is het maken 
van een goede voorselectie. Op basis van 
een persoonlijk vraaggesprek en onderzoek 
krijgt de relatiebemiddelaar een goed beeld 
van je karakter en je wensen. Een bemid-
delingsbureau als Mens en Relatie gaat 
dan actief op zoek naar een match. Als je 
dan een afspraak maakt met een potenti-
eel interessante vrouw, is de kans groot dat 
jullie veel raakvlakken hebben. Dit beïn-
vloedt de slagingskans van de bemidde-
lingspoging op positieve wijze en maakt de 
kans op een langdurige relatie veel groter. 
Probeer relatiebemiddeling eens uit zodat 
binnenkort ‘man zoekt vrouw’ voor jou niet 
langer opgaat.
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DONDERDAG 24 FEBRUARI 
Mediacafé. Plein1, Plein Oranje, 1e 
etage, Julianaplein 1, Heemstede. 
V.13.30-15.30u. Aanmelden niet 
nodig.

VRIJDAG 25 FEBRUARI
Wim Daniels: ‘Koken met taal’. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Aanvang: 20.15u. 
Informatie over de voorstellingen, 
kaarten en coronaregels is te vin- 
den op www.podiaheemstede.nl.

De Heerlijke Heksenketel in tuin 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom. Molenwerfslaan 11, Heem-
stede, van 11-14 uur.
Meehelpen? Meld je aan via:
info@wijheemstede.nl of tel
023 - 5483828. Iedereen welkom 
om mee te eten.

Wim Daniëls met “Koken met taal’. 
Theater de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u.
Toegang: €21,-. Voor kaarten en 
meer informatie, zie:
www.podiaheemstede.nl. 

ZATERDAG 26 FEBRUARI
Francis van Broekhuizen en Femke 
de Graaf. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein, Heemstede. Aanvang 20.15u. 
Informatie over de voorstellingen, 
kaarten en coronaregels is te vin- 
den op www.podiaheemstede.nl.

Repaircafé. Dorpshuis Vogelen-
zang, Henk Lensenlaan 2, Vogelen-
zang. V.10-13u. Aanleveren repara-
ties voor 12.30u. Vrijwillige bij-
drage.

ZONDAG 27 FEBRUARI
10.000 stappenwandeling.
Vertrekpunt: ingang SportPlaza, 
Sportparklaan 16 in Heemstede. 
Om 10u. 

Optreden Simply Quartet. 
Gemeentehuis Bloemendaal,
Bloemendaalseweg 158 Overveen. 
Om 11u. Kaarten online via:
www.muzenforum.nl.

Ds. Otto Sondorp met ‘De kunst 
van het luisteren’ in De Kapel. 
Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Om 10.30u. Aanmelden via 
opgavedekapel@gmail.com
Vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. 

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

MA 28 FEBRUARI, 7 EN 21 MAART

Serie lezingen ‘Keizer Domitianus: 
God op aarde’. WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede. V.13.30-15.30u. Kosten: €10,- 
per keer of 3x voor €27,50.
Vooraf aanmelden is verplicht:
www.wijheemstede.nl
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

WOENSDAG 2 MAART
Verkiezingsdebat Oude Kerk.Wilhel-
minaplein Heemstede. Aanvang 
19.30u. Entree vrij, reserveren 
gewenst via www.pknheemstede.
nl/verkiezingsdebat.

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

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. 

VRIJDAG 4 MAART
Kinderdisco (6-10 jaar). Plexat, de 
jeugdruimte in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. V.19-21u.
Kosten: 3 euro inclusief iets lekkers 
en 2 limo. Van tevoren aanmelden 
via plexat@wijheemstede.nl. 

Bisschop Hendriks in het Trefpunt-
café Bennebroek. Akonietenplein 
1, Bennebroek. Om 20.30u. zaal 
open 20u. Gratis toegang.

AGENDA

Heemstede - Wim Daniëls: de man 
die alles weet van de betekenis en 
oorsprong van woorden. Vrijdag 25 
februari om 20.15 uur is er in Theater 
De Luifel aan de Herenweg 96 in 
Heemstede een avondvullend 
programma met deze taalexpert. 
Letters, woorden, zinnen, leestekens, 
ze zijn als de ingrediënten voor het 
bereiden van een maaltijd. Wim 
Daniëls schotelt de verrukkelijkste 
taalgerechten voor. Een avond voor 
�jnproevers èn liefhebbers van de 
gestampte pot. Luchtig maar niet 
opgeklopt, machtig maar niet zwaar 
op de maag. Een avond met Daniëls 
staat garant voor goedmoedige 
humor en speelse gedachtekronkels.   

Nederland kent Wim Daniëls vooral 
van zijn columns bij ‘Spijkers met 
Koppen’, zijn talloze boeken over taal 
en zijn taalbeschouwingen, waar-
onder de roemruchte bespreking van 
het Koningslied. Ook is hij een graag 
geziene gast in de talkshows.  Sinds 
enkele jaren speelt hij voor volle 
zalen cabaret- en toneelvoorstel-
lingen. Een avondje in de keuken van 
Wim Daniëls, dat is “vermakelijk en 
interessant”, aldus de Volkskrant over 
zijn programma ‘Associëren’.

Toegang: €21,-. Voor kaarten en meer 
informatie, zie:
www.podiaheemstede.nl.        

De coronaregels zijn vanaf 25 febru-
ari niet meer van toepassing: mond-
kapjes, 1,5 meter afstand en corona-
toegangsbewijs zijn niet meer ver-
plicht. 

Taalvirtuoos Wim Daniëls komt 
met ‘Koken met taal’ in de Luifel 

Wim Daniëls. Fotograaf: Cees van 
Keulen.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Bloembollen waren en zijn zeer belangrijk voor de Sint 
Bavo: hyacinten en bisschopswijn.
Langs de hoofdweg vanaf de Blauwe brug tot het Raadhuis, maar meer 
nog als je de zijwegen en paadjes insloeg, zie je de tulpen - en hyacinten-
veldjes, bloeiend in de felste kleuren. En als de wind gunstig is, ruik je in 
het hele dorp de zoetige geur van hyacinten.
Het levert veel bezoekers op die naar de bollenvelden gaan.
Zoals bekend, worden in onze streek hoofdzakelijk tulpen en hyacinten 
geweekt. Beide gewassen zijn uitheems.
Ze komen namelijk uit Turkije en Zuid-Rusland. Om bij de tulp te blijven, 
die is omstreeks 1570 als zaad in Europa ingevoerd door de Vlaming De 
Busbecq: hij was ambassadeur van Keizer Ferdinand I van Oostenrijk bij 
de Sultan van Turkije.
Vanuit Wenen werden ze verder verspreid naar de plantentuinen van 
West-Europa, waar ze allereerst terecht kwamen bij vorsten en adellijke 
lieden.
Zo kwam er de handel in en werd er één bol verkocht voor � 1000.-, maar 
de verkoper was Hadrianus Pauw.

De band tussen de Bavo en bollen, ontstond toen het plan was om een 
nieuwe kerk te bouwen, Bij toerbeurt werd besloten een akker ter 
beschikking te stellen waarop de kerk dan bollen kon planten die in het 
voorjaar ten bate van de nieuwe kerk werden geveild.
De opbrengsten bleven dan ook elk jaar stijgen. De kerkbollenveiling is 
een onmisbare �nnaciële steunpilaar voor de parochie. Zo worden tradi-
tioneel de bollen nog verkocht en op tradities moet je zuinig zijn. 

Bron: St. Bavo.

Wat heeft de St. Bavo Kerk met bloembollen?

Romantiek met 
klarinet, altviool en 
piano in Kunstfort

Vijfhuizen - De meeste corona-
maatregelen zijn opgeheven, 
dus mogen er weer Cruquius-
Concerten plaatsvinden met 
meer publiek. Ook de o�ciële 
aanvangstijd van 20.15 uur is 
weer gangbaar. Bij het komende 
concert worden ook zitplaatsen 
aangeboden waarbij 1,5 meter 
in acht wordt genomen. 
Het concert van het trio Wouters 
van den Oudenweijer, Esra Pheli-
vanli en Anastasia Safonova was 
gepland in maart 2020. Dit 
concert vindt nu zaterdagavond 
26 februari plaats om 20:15 uur 
in het Kunstfort, Foortwachter 1 
in Vijfhuizen. Het trio bestaat uit:  
• Lars Wouters van den Ouden-
weijer - klarinet  
• Esra Phelivanli - viola  
• Anastasia Safonova - piano. 

Het beroemde Trio in Es groot 
van Wolfgang Amadeus Mozart 
voor klarinet, altviool en piano, 
aangeduid met de naam Kegel-
statt, is een uitzonderlijk innig 
en charmant werk. Dit Mozart-
Trio in Es groot is de eerste 
compositie voor een dergelijke 
bezetting.  
Geïnspireerd door Mozarts 
Kegelstatt hield Robert Schu-
mann zich intensief bezig met 
het componeren voor deze 
kenmerkende combinatie van 
klarinet, altviool en piano. Het 
‘unieke e�ect’ van de samen-
klank van deze instrumenten 
bracht hem naar eigen zeggen 
‘in vervoering’. Daarnaast wordt 
er werk uitgevoerd door Gordon 
Jacobs, een Britse componist, en 
Carl Reineke.
Kaarten via:
www.CruquiusConcerten.nl.

Presentatie over 
‘Oppeppers’ in 
Parkinson Café
Haarlem - Op dinsdag 8 maart 
wordt er weer een Parkinson 
Café gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur. Deze middag geven 
vertegenwoordigers van Kenne-
merhart een presentatie over 
‘Oppeppers’. Voor actieve oude-
ren met een vorm van kwetsbaar-
heid die zo lang mogelijk de 
regie over hun eigen leven wil-
len houden. U bent van harte 
welkom. Locatie: Wijkcentrum 
De Wereld, Laan van Berlijn1 
Haarlem. Toegang €2,00 p.p. incl. 
ko�e/thee.
Informatie: 023 5278170 of
06 3632330

Lars Wouters van den Ouden-
weijer. Aageleverd door Cruquius-
Concerten. 

Heemstede - Op vrijdag 11 maart is 
het weer zo ver. Dan organiseert het 
Oranje Fonds voor de 18e keer 
NLdoet. Ook de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal doen mee. 
Zij gaan op aanwijzing van de 
boswachters bramen steken en 
zoeken nog vrijwilligers om mee te 
helpen. De boswachters zijn daar 
ontzettend blij mee, want zij komen 
daar normaal niet aan toe. NLdoet is 
een mooie manier om nieuwe 
enthousiaste vrijwilligers te vinden 
en om bergen werk te verzetten. 
Bovendien leren we allerlei leuke 
nieuwe mensen kennen en 
andersom, iedereen is welkom. 

Mensen die in actie willen komen 
kunnen zich aanmelden bij Ems Post, 
info@wandelbosgroenendaal.nl. 
Neem graag een schep, snoeischaar 

en goede handschoenen mee. Er 
wordt gezorgd voor ko�e met 
oranjekoek.

Veiligheid
Uiteraard het is i.v.m. corona extra 
belangrijk dat NLdoet op een veilige 
manier plaatsvindt. Zolang zowel 
organisaties als vrijwilligers zich aan 
alle voorschriften houden, zijn er 
gelukkig genoeg activiteiten die 
veilig op 1,5 meter plaats kunnen 
vinden.
Voor meer informatie over deze 
NLdoet activiteit:
VVWG Ems Post, 
info@wandelbosgroenendaal.nl
Datum: vrijdag 11 maart van 9 tot 12 
uur.
Verzamelen: bij de ingang van de 
speeltuin in het bos.
Klus: bramen steken.

Wandelbos Groenendaal doet mee aan NLdoet
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Door Eric van Westerloo 

Haarlem - HFC en Olympia stonden 
voorafgaand aan deze wedstrijd 
beide nog zonder verliespunten. Op 
zaterdag 19 februari tro�en de teams 
elkaar op het HFC-complex. Er ont-
spon zich een strijd die vanaf de 
eerste tot de laatste minuut de 
toeschouwers in hun greep hield. 
Vanuit de wijde omgeving waren 
verschillende trainers en supporters 
op dit duel afgekomen. Het was een 
wedstrijd van jong (HFC) tegen oud 
(Olympia). HFC had over de gehele 
wedstrijd gezien het beste van het 
spel. In een moordend tempo 
werden de 90 minuten afgewerkt. 
HFC zette �ink druk op de tegen-
stander waardoor zij nimmer goed in 
hun spel kwamen.  

Na een halfuur, waarbij geen van de 
partijen grote kansen wist te schep-
pen, eindigde een vloeiende HFC-
aanval voor de voeten van Tijn Doorn-
bos. Hij schoot de bal beheerst langs 
Olympia doelman Van de Giezen in 
de verre hoek. Olympia stelde hier 
een bal op de kruising van het HFC-
doel tegenover.  

Na de theepauze kreeg Edo Knol een 
mooie kans op de gelijkmaker, maar 
de jonge HFC-doelman Verduin (17 
jaar) stond op zijn post. Er volgden 
nog een aantal kansen voor HFC 

waar Tijn Doornbos en Taye Lee 
doelman Van der Giezen op hun weg 
vonden. Doelman Verduin moest 
toch capituleren. Nadat Janyro 
Purperhart de bal vrijmaakte in de 
het strafschopgebied en voorgaf, kon 
Benhaddi de bal secuur achter de 
doelman plaatsen. Gezien het spel-
beeld zou iedereen vrede gehad 
kunnen hebben met een gelijkspel. 
Daar nam HFC echter geen genoe-
gen mee. Beide teams wisselden een 
aantal spelers waarbij aan de kant 
van HFC de wissels fantastisch uit-
pakte. Na een afgemeten pass van 
Giel Braakhuis kon Storm Holtkamp 
de 2-1 laten bijschrijven in de analen.  

HFC kreeg nog wat kansen o.a. een 
bal op de lat, omdat Olympia voluit 
de aanval zocht dat ten koste ging 
van de verdediging. De wedstrijd 
werd nog ontsierd door het weg-
sturen van de Olympia grensrechter 
wegens onsportief vlaggen. Hij en 
een van de trainers van Olympia 
kregen de rode kaart. Er werd 5 x 
geel uitgedeeld aan Olympia tegen 
HFC 1. Als HFC de zegenreeks voort-
zet, ligt de titel voor het oprapen. 
Olympia kan nog roet in het eten 
gooien, want ook zij bleken tot afge-
lopen zaterdag onverslaanbaar.
HFC moet op 30 april op bezoek bij 
Olympia en dat kan voor beide teams 
weleens de wedstrijd van het jaar 
worden.

Kon. HFC-zaterdagteam neemt 
de leiding in de 3e klasse A

Duel HFC -Olympia. 

Heemstede - Zondag 20 februari was 
de sporthal in Beverwijk weer open-
gesteld om alle turnsters binnen het 
rayon een wedstrijd te kunnen laten 
turnen.  

Van HBC Gymnastics deden er 11 
turnsters mee. In de eerste wedstrijd 
het team met supplement 6: Dorien, 
Miral en Mayila. Miral haalden het 
hoogst van iedereen in haar leeftijd 
op brug: een 12.75. Mayila had een 
hele stabiele balkoefening, met een 
mooie handstand en radslag.
Dorien, de jongste van de drie, was 
de hoogste op balk en brug en stond 

1ste in het tussenklassement. Maar 
helaas wist ze op de vloer niet meer 
wat ze moest doen, en liet ze hier 
punten liggen. Dat ze ondanks een 
val op balk en een niet afgemaakte 
vloeroefening toch op de 2de plaats 
komt, is echt klasse.  

In de tweede wedstrijd kwam het 
team ‘the sixt best HBC’ in actie en zij 
deden hun naam eer aan. Een sterk 
team met Veerle, Sara, Benthe en 
Olivia.
Alle vier presteerden ze het door 
mooie sprongen over de kast om 
boven de 14 te halen. Ook bij de 

andere toestellen geen grote fouten 
waardoor Olivia in haar leeftijds-
groep 3de werd en Benthe 1ste. Met 
een totaalscore van 53,375 had Sara 
de hoogste score van iedereen en 
dus ook een 1ste plaats verdiend.  

In de laatste wedstrijd nog de jeugd 
en junioren in supplement F. Bij de 
brug kreeg Fleur een hoge score 
door haar 2 kippen in de oefening. 
De vloeroefening, zelf bedacht door 
Scarlett, zag er bij haar iets beter uit, 
waar zij het hoogste cijfer van 
iedereen kreeg. Op individuele basis 
werd Fleur 2de en Scarlett 3de.

Tweede teamwedstrijd HBC Gymnastics

De turnsters van HBC Gymnastics Foto aangeleverd door HBC Gymnastics

Heemstede - Het is deze weken 
volop winter, maar de lente komt er 
snel aan. Als het voorjaar begint, dan 
is dat voor velen het moment om de 
hardloopschoenen weer aan te 
trekken.
Op maandag 7 maart start de cursus 
Hardlopen voor Beginners bij Lopers 
Company by Enno. Voor sommigen 
zal het opstarten goed gaan, maar als 
je al een tijd niet hardgelopen hebt, 
is een opfriscursus misschien het 
beste om te doen.  

Dat geldt zeker voor startende hard-
lopers. Want hardlopen is meer dan 
alleen maar sportkleding en gympen 
aantrekken en een rondje gaan hard-
lopen. Juist een rustige opbouw en 
leren om met de juiste looptechniek 
te lopen is erg belangrijk.

Beide aspecten zitten in de cursus 
Hardlopen voor Beginners en voor-
komen zo dat je makkelijk gebles-
seerd raakt. Deze cursus van Lopers 
Company by Enno start op maandag 
7 maart. Door een langzame 

opbouw, waarbij hardlopen met 
stukken wandelen wordt afgewis-
seld, leer je in 13 weken om 40 
minuten aaneen te kunnen hard-
lopen. Er is nog plaats voor nieuwe 
cursisten, dus schrijf je snel in!  
Alle informatie hierover staat op: 
www.loperscompanyheemstede.nl/
hardlopen-beginners/.
Bellen kan ook naar 0620 41 00 66 of 
loop binnen bij Lopers Company by 
Enno op de Binnenweg 35 in 
Heemstede. Daar kun je gelijk alle 
antwoorden op je vragen krijgen. 

Leer dit voorjaar hardlopen met Lopers 
Company by Enno

Leer de juiste hardlooptechnieken met de cursus Hardlopen voor Beginners. Foto aangeleverd door Lopers Company by Enno.

Foto’s: Pim Hols.
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INGEZONDEN

Heemstede - Diny de Vries zond deze foto’s in, die genomen werden na 
de storm Eunice die ook aardig in Heemstede huishield. Ontwortelde 
bomen en meerdere afgebroken takken in Groenendaal zijn hier nu 
onder meer de stille getuigen van.

Groenendaal likt haar wonden na storm Eunice

Heemstede - Op zaterdag 12 maart 
geeft Stefan Berghammer, gerenom-
meerd tenor in het Nederlands 
Kamerkoor en het Huelgas Ensemble, 
een openbare zangworkshop in de 
gymzaal van de Icarusschool. De 
workshop wordt georganiseerd door 
‘Vocaal ensemble Sola Re Sonare’, al 
meer dan 25 jaar hét kamerkoor van 
Heemstede.  

Tijdens deze workshop wordt er op 
een ontspannen manier gewerkt aan 
zangtechniek via een door Stefan zelf 
ontwikkelde aanpak. Deze aanpak is 
gebaseerd op lichaamswerk in 
combinatie met zangtechniek. Stefan 
beschikt over een zeer gevarieerd 
arsenaal aan didactische vaardig-
heden en kan putten uit een groot 

aantal methodieken. De middag 
wordt afgesloten met het lied ‘Blij om 
je te horen’. 

‘Blij om je te horen’ is een nieuw lied 
van Jetse Bremer op een speciaal 
geschreven liedtekst van dichter Ivo 
de Wijs. Het lied is gemaakt in 
opdracht van korenbond KBZON om 
te vieren dat koren weer samen 
kunnen zingen ná corona. 

Inschrijven voor deze workshop kan 
op de website van het koor:
www.solaresonare.nl. 
Na inschrijving en betaling ontvangt 
u de bladmuziek en midi�les van het 
lied. 
De workshop duurt van 14.00 – 17.00 
en kost €15.

Unieke zangworkshop van Vocaal ensemble 
Sola Re Sonare door Stefan Berghammer

Studiedag. Foto aangeleverd. 

Regio - Het aantal jonge huizenko-
pers dat in 2021 een (deels) a�os-
singsvrije hypotheek heeft aange-
vraagd, is met ruim een kwart 
gestegen in vergelijking met het 
voorgaande jaar. Dat meldt De Hypo-
theker. Onder jonge huizenbezitters 
tot 35 jaar is het aantal a�ossingsvrije 
hypotheken dat zij hebben aange-
vraagd voor het oversluiten of verbe-
teren van de woning zelfs gegroeid 
met ruim 115 procent, blijkt uit cijfers 
van De Hypotheker. Door de lage 
hypotheekrente en de almaar stij-
gende huizenprijzen wint de a�os-
singsvrije hypotheek vooral onder 
deze leeftijdsgroep snel aan popula-
riteit, zowel voor de aankoop van een 
woning als het verhogen van de 
huidige hypotheek. Door een deel 
van hun hypotheek a�ossingsvrij af 
te sluiten, kunnen zij hun maand-
lasten namelijk aanzienlijk verlagen.

Uit cijfers van De Hypotheker blijkt 
dat de a�ossingsvrije hypotheek 
steeds populairder wordt. Onder 
jonge huizenkopers- en bezitters 
steeg dit aantal zelfs met 42 procent. 
Zo kozen in 2021 veel meer huizen-
kopers tot 35 jaar (+28 procent) voor 
een (deels) a�ossingsvrije hypotheek 
in vergelijking met 2020. De explo-
sieve groei (+115 procent) onder 
jonge huizenbezitters die kiezen voor 
deze hypotheekvorm bij het over-
sluiten of verbeteren van de woning 
komt vooral voort uit de wens de 
bestaande woning te verbouwen of 
te verduurzamen. Door de extreem 
hoge huizenprijzen kiezen zij er 
liever voor te investeren in hun 
bestaande huis, eventueel door 
gebruik te maken van de overwaarde 
op de huidige woning. Om zo’n 
verbouwing te �nancieren, geven zij 
steeds vaker de voorkeur aan een 
a�ossingsvrije hypotheek vanwege 
lagere maandlasten.

Jonge huizenkopers willen hun 
maandasten steeds vaker verlagen, 
óók als dat betekent dat ze over het 
a�ossingsvrije deel niet kunnen 
pro�teren van de hypotheekrenteaf-
trek. Dit voordeel is door de lage 
rente echter kleiner dan in het 
verleden. “Steeds meer jonge huizen-
kopers hebben een voorkeur voor 
een a�ossingsvrije hypotheek. Dat is 
te verklaren door de lage hypotheek-
rente in combinatie met de explo-

sieve stijging van de huizenprijzen”, 
vertelt René Lünnemann, franchise-
nemer van De Hypotheker in 
Haarlem. “Hoewel starters bij een 
a�ossingsvrije hypotheek minder 
pro�teren van een �scaal voordeel 
wegen de lagere maandlasten - 
mede door de lage rente - hier 
tegenop. Zo kunnen zij netto al ruim 
125 euro per maand besparen bij een 
hypotheek van 350.000 euro met een 
a�ossingsvrij deel van 20 procent en 
meer dan 300 euro bij een a�ossings-
vrij deel van 50 procent.”

A�ossingsvrije hypotheek vooral 
ingezet voor woningverbetering
Ook oudere leeftijdscategorieën 
kiezen ervoor de a�ossingsvrije 
hypotheek op een vergelijkbare 
manier in te zetten, zoals de leeftijds-
categorie 35 tot 45 jaar (+26 
procent). Bij hypotheekaanvragen 
voor de aankoop van een woning 
met een a�ossingsvrije component 
zien we in deze leeftijdsgroep juist 
een daling (-23 procent). Dit valt te 
verklaren door de oververhitte 
woningmarkt, waardoor het aantal 
hypotheekaanvragen voor de 
aankoop van een woning daalt. Het 
aandeel (deels) a�ossingsvrije hypo-
theken is in verhouding echter wél 
toegenomen (+7 procent). Ook is het 
aantal a�ossingsvrije hypotheken 
voor oversluiting of woningverbete-
ring gestegen bij de leeftijdscate-
gorie 45-55 jaar (+26 procent) en 
onder 55-plussers (+24 procent, 
terwijl het aantal aanvragen voor de 
aankoop van een woning juist daalde 
(respectievelijk met 24 en 17 

procent). Ook bij deze twee leeftijds-
groepen is het aandeel (deels) a�os-
singsvrije hypotheken bij de aankoop 
van een woning toegenomen.

Voor- en nadelen a�ossingsvrije 
hypotheek
Bij een a�ossingsvrije hypotheek ben 
je niet verplicht om af te lossen, maar 
betaal je alleen hypotheekrente en 
los je op de einddatum in één keer 
de lening af. Zeker nu de rente, 
ondanks de recente lichte stijging, 
nog op een laag niveau is en de 
huizenprijzen dit jaar met 12,5 
procent zullen stijgen, is een a�os-
singsvrije hypotheek een interessant 
alternatief. Wel moeten huizenkopers 
rekening houden met een aantal risi-
co’s. Zo lenen starters vaak relatief 
veel ten opzichte van de woning-
waarde en is het tempo van a�ossen 
lager, bij een combinatie van een 
annuïtaire- en a�ossingsvrije hypo-
theek. Bij een onverwacht snelle 
verkoop is dan minder afgelost en 
blijft een grotere hypotheekschuld 
over. Daarnaast moet aan het einde 
van de looptijd voldoende vermogen 
beschikbaar zijn voor het doen van 
de a�ossing, wat niet altijd vanzelf-
sprekend is. Verder kan de woning-
waarde in de toekomst dalen en de 
hypotheekrente stijgen. Lünnemann: 
“Huizenkopers doen er goed aan de 
voor- en nadelen af te wegen en zich 
goed te laten informeren over de risi-
co’s die verbonden zijn aan de a�os-
singsvrije hypotheek, zodat zij een 
weloverwogen keuze kunnen 
maken.”
Bron: De Hypotheker.

Aantal jonge huizenkopers met aflossingsvrije 
hypotheek stijgt in één jaar met 28 procent

Koophuis. Foto Bigstock.

Regio - Fietsliefhebbers kunnen in 
juli en oktober hun hart ophalen bij 
de �etsevenementen van Hartekind 
Ride in Nederland. Deelnemers 
kunnen kiezen uit editie Utrechtse 
Heuvelrug of Rijk van Nijmegen 
waarbij er 60, 100 of 150 kilometer 
ge�etst wordt om geld in te zamelen 
voor Stichting Hartekind.

Hartekind Ride voor alle niveaus
Op 3 juli 2022 staat editie Utrechtse 
Heuvelrug op het programma, 
gevolgd door locatie Rijk van 
Nijmegen op 2 oktober 2022. Fietsers 
kunnen kiezen tussen prachtige 
routes van 60, 100 of 150 kilometer. 
Zo is Hartekind Ride voor vele �etsni-
veaus mogelijk!

Beide edities hebben een feestelijke 
start en �nish. Verder is er natuurlijk 

goede verzorging op de route: er is 
voldoende eten en drinken, er zijn 
bezemwagens en het event wordt 
vastgelegd op foto en video.

Voor hartekinderen
Deelnemers halen € 150 sponsorgeld 
op. De opbrengst van Hartekind Ride 
komt ten goede aan Stichting Harte-
kind. Er worden jaarlijks meer dan 
1.500 baby’s geboren met een 
aangeboren hartafwijking.
Nog altijd sterven er ieder jaar 150 
kinderen aan een aangeboren hart-
afwijking, hiermee is dit doodsoor-
zaak nummer 1 onder kinderen tot 
15 jaar. 

Stichting Hartekind �nanciert weten-
schappelijk onderzoek om de overle-
vingskansen en kwaliteit van leven 
van hartekinderen verbeteren. 

Meedoen of meer weten?
Schrijf je nu in via de website harte-
kindride.nl/inschrijven en maak t/m 
31 maart gebruik van de early bird 
korting. Niet �etsen maar wel 
bijdragen? Help door een deelnemer 
te sponsoren. Dit kan via:
hartekindride.nl/steun.

Fiets mee met Hartekind Ride voor hartekinderen

Fiets mee met de Hartekind Ride. Foto 
aangeleverd door Stichting Hartekind.
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Regio - Uit onderzoek van Stichting 
De Noordzee blijkt dat de ecologi-
sche kennisontwikkeling steeds 
verder achterloopt op de versnelling 
van de energietransitie. 

Stichting De Noordzee vreest een 
scenario waarin het beschermen van 
de Noordzeenatuur en het halen van 
de klimaatdoelen elkaar in de weg 
zitten. Het komende jaar wordt er al 
beleid gemaakt om de uitrol van 
wind op zee nog verder op te schalen 
ná 2030 terwijl veel ecologische 
onderzoeken nog moeten opstarten 
en de resultaten dus niet kunnen 
worden meegenomen.

Er ontbreekt nog veel kennis over de 
ecologische risico’s van de grootscha-
lige uitrol van windparken op zee, 
vooral in combinatie met andere 
drukfactoren zoals olie en gas, 
scheepvaart, zandwinning en visserij. 
De kans wordt steeds groter dat de 
ambitie voor wind op zee niet meer 
zal passen binnen de ecologische 
draagkracht van de Noordzee. Dit 
blijkt uit een verschenen rapport van 
Stichting De Noordzee.

Om de klimaatdoelen van het 
Akkoord van Parijs te halen worden 
er de komende jaren veel wind-
parken gebouwd in de Noordzee. De 
Nederlandse overheid zet onder 
andere in op wind op zee om aan 
55% CO2-reductie te voldoen in 2030 
t.o.v. 1990. Op dit moment hebben 
windparken in de Nederlandse 
Noordzee een capaciteit van 2,5 
gigawatt. Rond 2030 zal dit zijn 
opgelopen tot zo’n 21,5 gigawatt.

Verarmde Noordzeenatuur
“Voor een gezonde Noordzee is het 
belangrijk dat klimaatverandering én 
de verarming van de Noordzeena-
tuur worden aangepakt,” legt Ewout 
van Galen van Stichting De Noordzee 
uit. 
De Noordzeenatuur is verarmd. 
Nederland moest eigenlijk in 2020 al 
‘de goede milieutoestand’ bereiken: 
een toestand waarbij de zee schoon, 
gezond en productief is, een grote 
ecologische verscheidenheid kent, 
met alleen duurzaam gebruik. Het 
gaat nu bijvoorbeeld slechter met 
sommige zeevogelpopulaties en de 
zeebodem wordt nog steeds 
substantieel verstoord.

Volgens Stichting De Noordzee zijn 
er voor de onderwaternatuur voor-
delen aan windparken op zee. Er is 
relatief meer rust en ruimte voor de 
natuur door een verbod op bodem-
beroerende visserij binnen wind-
parken. Daarnaast worden Neder-
landse windparken niet gebouwd in 
de ecologisch meest waardevolle 
gebieden, zoals de Klaverbank en het 
Friese Front – waardoor de natuur 
zich daar beter kan ontwikkelen.
  
De risico’s van wind op zee
Maar naast voordelen brengen wind-
parken ook ecologische risico’s met 
zich mee, zoals habitatverlies, aanva-
ringen en onderwatergeluid. De 
overheid heeft een aantal risico’s en 
de bijbehorende maatregelen om ze 
te verkleinen al in kaart gebracht: zo 
zijn er wettelijk bepaalde grenzen 
gesteld aan heigeluid en draaien 
indien mogelijk de wieken bij 
massale vogeltrek langzamer. Maar 
er ontbreekt nog veel kennis over de 
e�ecten van wind op zee op de 
Noordzeenatuur. Dankzij het vorig 
jaar gesloten Noordzeeakkoord zet 
de overheid een grootschalig ecolo-
gisch monitorings- en onderzoeks-
programma op (MONS). Het doel van 
dit programma is de nodige kennis te 
ontwikkelen en beschikbaar te 
stellen om ervoor te zorgen dat het 
gebruik van de steeds drukker 
wordende Noordzee binnen de 
ecologische draagkracht blijft.

Volgens Stichting De Noordzee is er 
in het bijzonder extra aandacht 
nodig voor de opstapelende 

e�ecten. Van Galen licht toe: “Het 
e�ect van één windpark op de 
natuur is heel anders dan de e�ecten 
van tien windparken. Daarbovenop 
bouwen omringende landen ook 
windparken met mogelijke e�ecten 
op onze natuur. En ook voor de 
komst van wind op zee was het al 
druk op de Noordzee. Sommige risi-
co’s, zoals e�ecten op wind, stroming 
en gelaagdheid van het water 
kunnen pas goed worden onder-
zocht tijdens de opschaling van wind 
op zee. Daardoor wordt de kans 
steeds groter dat straks simpelweg 
onbekend is of de uitrol van wind op 
zee nog past binnen de ecologische 
grenzen van de Noordzee.”

Voorkom een botsing tussen 
natuur en klimaat
Ewout van Galen doet enkele aanbe-
velingen: “We moeten een situatie 
voorkomen waarin het beschermen 
van de Noordzeenatuur en het halen 
van de klimaatdoelen elkaar in de 
weg zitten. Mag bijvoorbeeld het 
mogelijke verlies van een vogelsoort 
reden zijn om een windpark wel of 
niet te bouwen? Om de natuur in zijn 
geheel te versterken is het ten eerste 
noodzakelijk om de waardevolle 
Noordzeenatuurgebieden zo snel 
mogelijk te beschermen. Ook moet 
het onderzoek naar de ecologische 
risico’s worden versneld en vergroot. 
Daarnaast moet er ruimte zijn in de 
planning om onderzoeksresultaten 
mee te nemen vóór de verdere 
opschaling. Alleen zo kunnen we én 
de klimaatverandering tegengaan, 
én de Noordzeenatuur beschermen.”

Stichting De Noordzee: “Voorkom een botsing 
tussen natuur en klimaat in de Noordzee”

Windpark op Noordzee. windpark. Foto: De Rijke Noordzee.

Regio -Terwijl de jonge generatie 
zich enorm bezighoudt met het 
klimaat en de natuur, gaan de oudere 
generaties lekker hun gang. Althans, 
dat wordt er vaak gedacht. Uit recent 
onderzoek van Langer Thuis in Huis is 
gebleken dat ouderen meer geven 
om duurzaamheid en het klimaat 
dan wordt gedacht! 

Senioren geven om duurzaamheid 
In het onderzoek werden respon-
denten gevraagd hoe belangrijk ze 
duurzaamheid vonden. Het over-
grote deel van de senioren (82,5%) 
gaf aan duurzaamheid belangrijk te 
vinden waarbij maar liefst 39,9% van 
het totaal aangaf dit zelfs zeer 
belangrijk te vinden. Maar het blijft 
niet alleen bij woorden, er wordt 
daadwerkelijk actie ondernomen. Op 
de vraag ‘wat doet u zelf om bij te 
dragen aan duurzaamheid?’ konden 
respondenten meerdere antwoorden 
selecteren. Bijna elke respondent gaf 
aan het afval te scheiden (94,3%) en 
hun energieverbruik te verminderen 
(83,4%). Een interessante uitkomst 
was dat bijna de helft van de seni-
oren ook aangaf minder of geen 
vlees te eten (42,6%) met het oog op 
duurzaamheid.  

Ambitie 
Senioren zijn dus wel degelijk bezig 
met duurzaamheid. Maar kan het 
nog beter? Langer Thuis in Huis 
vroeg ook of men in de toekomst 
meer wil gaan doen om duurzaam te 

leven. Hoewel een groot deel (40,9%) 
koos voor een neutraal antwoord, gaf 
het grootste deel (46,9%) aan nog 
meer te willen doen aan duurzaam-
heid. 

Een betere wereld voor de 
volgende generaties 
Nu is het interessant om te kijken 
naar de reden dat zoveel senioren 
duurzaam leven en de ambitie 
hebben om dit in de toekomst uit te 
breiden. Daarom werd er in de 
enquête ook gevraagd naar de voor-
naamste reden om duurzaam te 
leven. Meer dan de helft (54,1%) 
geeft het klimaat als voornaamste 
reden. Daarnaast konden de respon-
denten ook een open antwoord 
geven, wat mooie reacties opleverde. 
Zo gaven een aantal senioren aan dat 
ze graag een betere wereld willen 
achterlaten voor de volgende 
generaties. 

Over het onderzoek en Langer 
Thuis in Huis 
De enquête is door 295 mensen 
ingevuld waarvan de meeste (70%) 
boven de 70 jaar oud zijn. In de 
enquête werden vragen gesteld over 
verschillende onderwerpen als �nan-
ciën, alcoholgebruik en het onder-
werp van dit artikel: duurzaamheid. 

Langer Thuis in huis is een online 
gids voor senioren die graag veilig en 
prettig in hun eigen huis willen 
blijven wonen. 

Onderzoek: “Ouderen meer geven om 
duurzaamheid en het klimaat dan gedacht”

Senioren geven om duurzaamheid. Foto: Bigstock.

Regio - In januari zag UWV het aantal 
WW-uitkeringen toenemen ten 
opzichte van december. Een stijging 
van december op januari komt vaak 
voor, omdat veel contracten in 
december a�open en niet iedereen 
aansluitend werk vindt.

Ook in noordelijk Noord-Holland 
nam het aantal uitkeringen toe. In 
Noord-Holland Noord (+1,4%) en 
Zuid-Kennemerland en IJmond 
(+1,1%) steeg het aantal WW-uitke-
ringen sterker dan landelijk (+ 0,6%). 

In de drie Noord-Hollandse regio’s 
samen nam het aantal WW-uitke-
ringen in de horeca het sterkst toe. 
Deze stijging werd voor een groot 
deel veroorzaakt door de aange-

scherpte coronaregels voor de 
horeca, die in de loop van december 
werden afgekondigd. Eind januari 
werden voor de horeca 1.183 WW-
uitkeringen verstrekt. De verwach-
ting is dat, met het versoepelen van 
de coronamaatregelen, de vraag naar 
horecapersoneel weer toeneemt en 
dus het aantal WW-uitkeringen zal 
afnemen.

Lastiger om personeel te vinden
Omdat een deel van de werknemers 
uit de horeca de afgelopen maanden 
gekozen heeft voor een beroep in 
een andere sector, is de verwachting 
dat het voor werkgevers in de 
horeca, zeker in de aanloop naar het 
zomerseizoen, lastig zal worden om 
openstaande vacatures in te vullen. 

In 2021 was 59% van de ontstane 
vacatures in de horeca volgens werk-
gevers moeilijk vervulbaar. Dat is iets 
meer dan gemiddeld (55%). In de 
bouwnijverheid was het grootste 
aandeel ontstane vacatures moeilijk 
vervulbaar (77%).

Dit blijkt uit de UWV-werkgeversen-
quête waarvan de resultaten zijn 
gepresenteerd in een publicatie over 
hoe werkgevers omgaan met Moei-
lijk vervulbare vacatures en behoud 
van personeel, te vinden op: 
www.werk.nl/arbeidsmarktinfor-
matie/werving-behoud/
werkgevers-moeilijk-vervulbare-
vacatures.

Bron UWV

Lichte stijging WW vooral in horeca, toch meer 
moeite om vacatures te vervullen

Regio – Als het aankomt op autodief-
stallen, lijkt Nederland de afgelopen 
jaren steeds veiliger te worden. In 
provincie Noord-Holland is ook een 
duidelijke daling te zien: sinds 2016 
is het aantal autodiefstallen* hier met 
18 procent afgenomen. Dit conclu-
deert vergelijkingssite Autoverzeke-
ring.nl op basis van eigen onderzoek 
en data van de Politie.
Ook vorig jaar zette de daling door 
en werden er in Noord-Holland zo’n 
14 procent minder motorvoertuigen 
gestolen. De provincie scoort 
hiermee wel onder het landelijk 
gemiddelde, want door heel Neder-
land werden er juist 17 procent 
minder motorvoertuigen gestolen in 
2021. Toch ligt het aantal absolute 
autodiefstallen in Noord-Holland nog 
altijd vrij hoog en staat daardoor, 
samen met Zuid-Holland en Noord-
Brabant, in de top drie provincies 
met het hoogste aantal gestolen 
motorvoertuigen.

Ook steden laten daling zien
Ook de Noord-Hollandse steden 
lieten een daling zien van het aantal 
autodiefstallen in vergelijking met 
2020.

Met name Amsterdam viel op, hier 
was de absolute daling van het 
aantal gestolen motorvoertuigen het 
grootst in 2021. In de Nederlandse 
hoofdstad werden 221 minder 
motorvoertuigen gestolen, wat neer-
komt op een daling van ruim 14 
procent in vergelijking met 2020. In 
andere grote steden in Noord-
Holland nam het aantal autodief-
stallen ook af. Zo waren er in Haarlem 
en Alkmaar vorig jaar respectievelijk 
27 en 22 procent minder autodief-
stallen in vergelijking met 2020. 

Het overzicht van de autodiefstallen 
per gemeente tussen 2016 en 2021 
staat in het volledige onderzoek van 
Autoverzekering.nl.

Laatste zes jaar 18 procent minder 
autodiefstallen in Noord-Holland
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KEN UW BOS

Door Ems Post  

Ja hoor, je kunt ze alweer 
zien. Het voorjaar komt 
er-aan, de vroege prunus-
soorten dragen al bloesem. 
Hier en daar wemelt het 
weer van de narcissen. Er staan sneeuwklokjes in de 
tuin. In het bos komen de eerste bolletjes al met 
sprietjes uit de grond. De bloemist verkoopt al katjes 
en kersenbloesem. Wat een heerlijke belofte voor wat 
komen gaat. 

De winter is nog niet voorbij, nog niet. Er kan nog van 
alles gebeuren. Maart roert nog wel eens zijn staart. 
Maar…… de vogels zijn ondertussen al aan het uit-
kijken naar �jne plekjes om straks hun nesten in te 
richten. Ze moeten veilig in en uit kunnen vliegen.
Er moet een beetje zon en een beetje schaduw zijn en 
liefst een afdakje voor als het gaat regenen. Waar vin-
den ze nestmateriaal? Van dat wollige mos voor een 
warme, zachte bekleding. Blaadjes, veertjes, takjes, van 
dat soort dingen.

En ja hoor, je kunt ze alweer zien in het bos: de dikke 
plukken hondenhaar. Blond, waarschijnlijk retriever. 
Maar ook bruin en zwart. Baasjes kammen de onder-
vacht van hun trouwe viervoeters er behendig uit. Maar 
realiseren ze zich wel voldoende dat deze haren met 
alle antivlooienmiddelen �ink giftig zijn, bijvoorbeeld 
voor de koolmeesjes die uit hun eitjes kruipen? Je helpt 
je hond, maar zorgt tegelijkertijd dat door die plukken 
hondenhaar andere, kleine en kwetsbare dieren niet 
zullen overleven.
Net als bij wasdrogerpluis met zeepresten en wasver-
zachter. De vogeltjes hebben dan geen waterdicht 
verenkleed meer. De boswachter vult aan: zelfge-
maakte vetbollen met het verkeerde vet. Zo zielig. En 
zo jammer van alle inspanningen en goede bedoe-
lingen. Zout strooien op de openbare weg waar het 
wild graag aan likt met alle gevolgen van dien. Je 
verwacht het niet, je denkt er niet bij na. Sigaretten-

peuken in het bos: giftig voor vogels en in uw tuin eten 
vogels slakken die vergiftigd zijn met slakkengif. 

Nog een wonder dat zoveel dieren het overleven. En 
dat de vogels nu al ‘s morgens vroeg laten horen weer 
zin te hebben in het voorjaar. “Joehoe, hier ben ik, 
zullen wij samen een warm nestje maken?”
Maar dan wel met het goede pluis graag.

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

Niet pluis  

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Afgelopen weekend 
was het in de regio bar en boos, 
storm Dudley, Eunice en Franklin 
raasden over ons land.

Zo ook over Kom In Mijn Tuin (KIMT). 
Gelukkig waren er geen ernstige 
beschadigingen op KIMT. de kas en 
het tuinhuis stonden nog overeind. 

Wel hingen er in de bomen witte 
doeken (witte wieven) afkomstig van 
het bollenland aangrenzend aan 
KIMT.
In Noord-en Oost-Nederland worden 
de witte spoken die in de bomen 
hangen (mist�arden) witte wieven 
genoemd.

Meer informatie over KIMT:
www.kominmijntuin.com of
Facebook: Kom In Mijn Tuin.

Witte wieven 
waaien op Kom 
In Mijn Tuin

De witte wieven op KIMT. Foto: Monique Rusman.

INGEZONDEN COLUMN GGD

Terwijl ik dit schrijf stormt het in 
Nederland. Waar we nog maar 
kortgeleden met storm Corrie te 
maken hadden, is het vandaag 
Eunice die over het land raast. Dat 
maakt dat wij onze test- en vacci-
natielocaties noodgedwongen 
hebben moeten sluiten.

Maar waar code rood afgelopen 
jaar bij ons nog om een crisis-
overleg vroeg en vele verplaatste 
vaccinatie afspraken, bevinden we 
ons gelukkig nu in rustiger vaar-
water. Het tijdelijk sluiten van de 
locaties is vervelend, maar niet 
meer het einde van de wereld.   

Het aantal gevallen waarbij 
covid-19 wordt vastgesteld is nog 
hoog en veel mensen zitten thuis 
in isolatie of quarantaine, maar het 
aantal ziekenhuisopnames blijft 
stabiel. We zijn op de goede weg. 
Dankzij de vaccinatie, booster-
prikken en opgebouwde immuni-
teit zijn we beter beschermd 
tegen het virus en mogen we weer meer doen. Afgelopen dinsdag 
kondigde minister Kuipers op de persconferentie dan ook aan dat we in 
Nederland verder gaan versoepelen.

Mijn advies: maak daar gebruik van! Dit is het moment om te laten zien 
dat we klaar zijn voor een heropende samenleving en dat we geleerd 
hebben van de afgelopen twee jaar. Spreek af met vrienden, ga lekker uit 
eten of naar de �lm en vergeet daarbij niet waar we vandaan komen.
En dat het dus ook belangrijk is vanaf nu om van bepaalde handelingen 
een gewoonte te maken. Vrienden op bezoek? Zet een raampje open 
voor de ventilatie. Naar de kroeg geweest en een snotneus over 
gehouden? Doe even een sneltest. En handen wassen blijft natuurlijk ook 
belangrijk. 

Deze nieuwe situatie zal voor iedereen even wennen zijn, maar hierdoor 
zorgen we er wel voor dat we open gaan en ook open kunnen blijven. 
Ondertussen onderzoekt het ministerie in welke vorm zij daar nog extra 
aan kunnen bijdragen, bijvoorbeeld door het aanbieden van gratis 
zelftesten.
Ook voor de GGD zal de rol veranderen. In de praktijk zult u daar op korte 
termijn niet veel van merken, maar richting lente zal er in de regio ook 
gekeken worden op welke schaal we nog aanwezig moeten zijn met onze 
activiteiten. Laten we er samen voor zorgen dat we deze stijgende lijn 
door kunnen zetten.   

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Een nieuwe storm

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

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Eindelijk 
is het aantal besmettingen, zieken-
huisopnames en sterfgevallen �ink 
aan het afnemen. 

Landelijk werden er in de afgelopen 
week 348.000 inwoners positief ge-
test. In eerdere weken dit jaar pas-
seerde het aantal besmette personen 
regelmatig het half miljoen. Dit on-
danks de lopende versoepelingen. 
De terugloop in besmettingen is ook 
aanleiding de opgelegde beper-
kingen nog meer te versoepelen. 
Zelfs Carnaval is weer mogelijk, al 
vraagt de overheid nog wel om uit te 
kijken en grote groepen op straat te 
vermijden.  

Intussen zijn er miljoenen Nederlan-
ders die het virus hebben doorge-
maakt. Veelal zonder al te veel 
heftige klachten, al geldt dat uiter-
aard niet voor iedereen. Er zijn wel 
degelijk mensen die er �ink ziek van 
worden. Er ligt wel een advies om 
binnenkort de (hoog)bejaarden en 

mensen in een risicogroep nog een 
extra dosis vaccin te geven. Dat zou 
dus neerkomen op een tweede 
boosterprik. 

In Heemstede werden de afgelopen 
week 574 personen positief getest. 
Bijna 1.000 minder dan in week 6. Er 
moest één inwoner in het ziekenhuis 
worden opgenomen. In Bloemendaal 
eenzelfde forse daling van het aantal 
besmettingen. Het waren er exact 
308 tegenover 1.046 een week eer-
der. 
Helaas moest op 16 februari één 
inwoner van Bloemendaal als over-
leden aan corona worden gemeld. 

De maatschappij als geheel leeft 
weer op. Mensen gaan weer naar 
hun werkplek op kantoor of bedrijf. 
De dagelijkse �les op de weg nemen 
weer toe. Van de mogelijkheid om 
weer cafés en restaurants te bezoe-
ken, alsmede sportwedstrijden werd 
gretig gebruik gemaakt. Bij Feye-
noord in Rotterdam bevolkte ruim 
40.000 toeschouwers het stadion 
tijdens het duel tegen Cambuur.

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 7








