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Bloemendaal - Samen met blues-
band All that Swing hebben club-
leden en medewerkers van ontmoe-
tingscentrum Bloemenstroom in 
Bloemendaal een album opgeno-
men. Het eerste exemplaar is gisteren 
overhandigd aan Tamara Pieterse, 
bestuurder van Zorgbalans. Op het 
album staan tien favoriete liedjes en 
het eigen clublied van Bloemen-
stroom. In het ontmoetingscentrum 
leren de clubleden op een vinding-
rijke manier om te gaan met hun 
haperende brein.

De band All that Swing kwam al 
regelmatig in ontmoetingscentrum 
Bloemenstroom om liedjes te zingen 
met de clubleden. Muziek verbindt 
en laat de clubleden herinneren aan 
vroeger. Vaak komen allerlei verhalen 
en emoties los. Muziek is één van de 
laatste dingen in het brein dat ver-
dwijnt. 

Yordi Petit, muzikant en intensief 
betrokken bij de totstandkoming van 
het album: “Ik zag keer op keer hoe 
mensen opleefden bij bepaalde 
nummers, omdat het ze aan een �jn 
moment herinnerde. Of hoe iemand 
geraakt werd omdat diegene een 
nummer zo mooi vond. Door enthou-
siast mee te zingen, ontstond er een 
sfeer van saamhorigheid in de groep.”

Creatieve muzikaliteit
Inge Veenstra, directeur Wijkzorg en 
van de ontmoetingscentra van Zorg-

balans: “Nooit eerder kreeg ik een 
mooier verzoek. De clubleden stuur-
den halverwege 2021 een �lmpje 
waarin zij persoonlijk en zeer gedre-
ven vroegen of ze een plaat mochten 
maken samen met hun ‘eigen’ blues-
band All that Swing.
Met trots schenk ik het namens hen 
aan alle clubleden en vrijwilligers van 
onze ontmoetingscentra en alle 
collega’s van Zorgbalans. Wij vinden 
het heel belangrijk om iedereen te 

laten horen tot welke creatieve muzi-
kaliteit de clubleden in staat zijn bij 
Bloemenstroom.”
Het ontmoetingscentrum is een crea-
tieve ontmoetingsplek voor mensen 
met een haperend brein, waar zij ge-
waardeerd worden om wie ze zijn, 
waar iedereen meetelt en waar het 
leven niet zwaarder maar juist lichter 
wordt gemaakt. Zorgbalans heeft in 
de regio Kennemerland negen ont-
moetingscentra. Ieder ontmoetings-

centrum is verschillend, maar de 
sfeer is altijd energiek en enthousiast. 
Op het album van ontmoetingscen-
trum Bloemenstroom staan num-
mers als Que Sera, Sera, Droomland 
en Geef mij maar Amsterdam. Het 
album staat op een USB-card met 
bloemen en is verpakt in een boekje 
waarin alle teksten en akkoorden 
staan, inclusief foto’s van de op-
names. Iedereen is trots op het 
eindresultaat.

Clubleden van ontmoetingscentrum 
Bloemenstroom brengen album uit

De clubleden van Ontmoetingscentrum Bloemenstroom. Foto’s aangeleverd door Zorgbalans.

Tamara Pieterse krijgt het eerste exemplaar overhandigd.

Winnaar 
kruiswoordpuzzel
Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde 
boodschappentas van Albert 
Heijn. De juiste oplossing is: 
‘Vergeet niet van jezelf te 
houden’. Uit de loting van juiste 
oplossingen is Fien van Eeken-
Welborn de gelukkige winnares 
geworden van de goedgevulde 
AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvesti-
ging aan de Blekersvaartweg 57 
te Heemstede. De winnares is op 
de hoogte gebracht. Gefelici-
teerd met uw prijs! Volgende 
week weer een nieuwe kruis-
woordpuzzel met nieuwe 
kansen.

Zondag
van 12.00 - 17.00 uur

open
0.99van 1,95 voor

Zondag
open
van 1,95 voor

Gazania

Dierenambulance 
overrijdt vrouw op 
strand Bloemendaal
Bloemendaal - Op vrijdag 17 juni is 
een vrouw zwaargewond geraakt op 
het strand bij Bloemendaal. Een zee-
hond lag op het strand waarop de 
dierenambulance ter plaatse is ge-
komen. De zeehond lag gewoon te 
zonnen en bleek gezond. Toen de 
medewerker van de dierenambu-
lance wilde wegrijden, ging een 
strandgast net zitten. De medewer-
ker reed over de vrouw heen. Zij 
raakte bekneld onder de pick-up. 
Met gebundelde kracht en een lier 
van de brandweer is geprobeerd de 
vrouw te bevrijden. Na de eerste zorg 
ter plaatse is de vrouw per trauma-
helikopter naar het ziekenhuis over-
gebracht.

NieuwsFoto.nl.
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Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 26 juni, 10u.
Ds. J. van Werkhoven-Romeijn 
(Aerdenhout.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 26 juni, 10u.
Ds. J. de Goei.
Woensdag 29 juni, 19:30u.

Zomerzangavond.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 26 juni, dhr. Maurits de 
Ridder (Sassenheim).
De vieringen zijn ook online te 
volgen, zie: www. pkntrefpunt.nl, 
klik op actueel of zoek op You-
Tube naar trefpunt Bennebroek.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

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

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

Bloemendaal - Op zondag 26 juni 
verzorgt Katrijne Bezemer om 10.30 
uur in De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal een lezing met als 
thema: ‘De Gulden Regel uitgebreid’. 
De Gulden Regel wordt kort samen-
gevat als: “Behandel anderen zoals je 
zelf door hen behandeld wilt wor-
den”, een opdracht die in diverse 
culturen, religies en �loso�sche 
bronnen te vinden is. Van Confucius 
die het een regel voor correct gedrag 
vond, tot Jezus die over een godde-
lijke opdracht sprak.

De regel vraagt om sympathie wat 
inhoudt dat twee partijen zich met 
elkaar moeten verstaan. Want herken 
je in die ander, jezelf? Is De Gulden 
Regel ook uit te breiden? Kun je niet 
ook sympathie voelen voor dieren of 
planten? Kun je jezelf niet ook in een 
dier inleven en je voorstellen hoe de 
plant iets beleeft? De spreker be- 

spreekt de geschiedenis van be- 
staande benaderingen, en speculeert 
over de toekomstige toepassingen. 

Drs. Katrijne Bezemer is historicus en 
theoloog. Zij is werkzaam als voor-
ganger bij Vrijzinnigen Nederland, in 
De Kapel in Bloemendaal en in Vrij-
zinnig Centrum De Hoeksteen in 
Voorburg. Haar speciale interessege-
bieden zijn de gnosis (Gnosis is de 
kern in de religieuze overtuiging van 
een aantal religies die zich in de 
eerste eeuwen na Christus. ontwik-
kelden) en de mystiek. Van haar hand 
verscheen in 2011 Op weg met de 
gnosis een alternatief christendom, 
(Synthese).

Uw vrijwillige bijdrage wordt zeer op 
prijs gesteld.  
Richtbedrag €8 ter dekking van de 
kosten. Meer informatie op: 
www.dekapel-bloemendaal.nl. 

Lezing ‘De Gulden Regel uitgebreid’ in De Kapel

Bloemendaal - Uit onderzoek van de 
Rekenkamercommissie Bloemendaal 
(RKC) blijkt dat de wettelijke reactie-
termijnen op een Wob-verzoek con-
form de ‘Wet openbaarheid van 
bestuur’ (Wob) niet altijd worden 
gehaald. De eisen die de nieuwe ‘Wet 
open overheid’ (Woo) sinds 1 mei 
2022 stelt, zijn nog scherper en 
vergen daarom extra inspanning van 
de gemeente Bloemendaal.

Landelijk onderzoek 
Dit blijkt uit het rapport ‘De praktijk 
van de Wob’, dat de rekenkamercom-
missie van de gemeente Bloemen-
daal heeft gepubliceerd. Het rapport 
van de RKC vult meer speci�ek voor 
Bloemendaal het landelijk onderzoek 
aan. Dit landelijk onderzoek is uitge-
voerd in opdracht van de Neder-
landse Vereniging van Rekenkamers 

en Rekenkamercommissies (NVRR). 
Aan het onderzoek deden in totaal 
83 gemeenten mee.

Woo volgt Wob op
De ‘Wet openbaarheid van bestuur’ 
uit 1991 regelde de openbaarmaking 
van informatie door de Nederlandse 
overheid. Inmiddels is de Wob per 1 
mei 2022 opgevolgd door de Woo, 
die strengere eisen stelt dan de Wob, 
met name aan de reactietermijnen 
en voor wat betreft actieve open-
baarheid.

Uitvoering Wob in lijn met 
onderzochte gemeenten
Qua uitvoering van de Wob lijkt Bloe-
mendaal op veel punten op hoe het 
er in de andere onderzochte gemeen-
ten toegaat. Over de jaren 2018 t/m 
2020 zijn in Bloemendaal in totaal 

114 Wob-verzoeken ingediend. Meer 
dan 80% hiervan was afkomstig van 
burgers. In circa 60% van de gevallen 
is niet binnen de gestelde termijn 
beslist. Dit bleek boven het landelijk 
gemiddelde van 50% te zijn.

Geen geformuleerd beleid
Bloemendaal kent, ook in lijn met de 
andere onderzochte gemeenten, 
geen beleid wat betreft actieve 
openbaarheid. Wel schaart Bloemen-
daal zich onder de gemeenten die 
ten tijde van het onderzoek al bezig 
waren met de invoering van de Woo. 
Zo worden de besluiten op Wob-
verzoeken sinds 2020 gepubliceerd.

Opvolging Wob door Woo biedt 
kansen
De RKC concludeert dat er in Bloe-
mendaal zorgvuldig met Wob-

verzoeken wordt omgegaan. Wel is 
het zo dat de wettelijke reactieter-
mijnen vaak niet worden gehaald. In 
de actuele situatie ziet de gemeente-
raad niet toe op de uitvoeringsprak-
tijk van de Wob.
In dat licht beveelt de RKC aan om 
een speci�ek uitvoeringsbeleid voor 
de afhandeling van de Woo-aan-
vragen en de actieve openbaarma-
king te ontwikkelen, te bezien wat de 
organisatie daarvoor nodig heeft en 
dit ook mogelijk te maken. Zo kan 
door kansen te pakken in actieve 
openbaarheid de betrokkenheid van 
de inwoners worden vergroot.

Ten slotte adviseert de RKC de raad 
om toe te zien op de mate waarin 
aan de eisen van de Woo wordt 
voldaan en zich hierover ook te laten 
informeren.

Bloemendaal kan kansen openbaarheid pakken

Aerdenhout - Coronavirus, lock-
downs, vaccinaties, testen, corona-
maatregelen... Ook de laatste lock-
downperiode zullen we niet gauw 
vergeten. In Verse Coronades weet 
Leonard Schutte met een uniek 
perspectief op deze periode terug te 
kijken, waarbij hij humor en een 
maatschappijkritische blik kundig 
met elkaar af weet te wisselen. Deze 
gedichtenbundel wordt sinds vrijdag 
13 mei uitgegeven door Uitgeverij 
Boekscout.  
De coronatijd zal ons nog lang heu-
gen. De laatste lockdownperiode, die 
begon in december 2021 en 
eindigde eind januari 2022, had een 
bijzonder karakter. Leonard liet zich 
inspireren dagelijks een gedichtje te 
produceren met woordspelingen, 

virtuoze rijmen en onverwachte 
wendingen. Hierbij worden steeds 
verschillende aspecten humoristisch 
en slagvaardig belicht. Ook worden 
er andere actuele gebeurtenissen bij 
betrokken.

Leonard Schutte (1937, Amsterdam) 
heeft van jongs af aan een a�niteit 
met taal. Hij maakte gelegenheidsge-
dichten voor familie, vrienden en 
collega’s. Beroepsmatig heeft hij zich 
als scheikundig wetenschapper 
begeven op het gebied van voeding 
en na zijn pensionering op computer-
programmering. 
Verse Coronades is het tweede 
bundeltje. 
ISBN: 9789464505511, 
verkoopprijs: €15,99.

Verse Coronades: nieuwe corona- 
gedichtjes van Leonard Schutte

Heemstede in klare 
lijn
Heemstede - 21 juni verscheen het 
boek ‘Haarlem in klare lijn’ van illus-
trator Eric J. Coolen.
Het boek bestaat uit een overzicht 
van Heemstede-illustraties die Eric 
de afgelopen tien jaar heeft gete-
kend. Eigen werk en werk in op- 
dracht van uitgeverijen, bedrijven, 
instanties en particulieren. Het boek 
is A4-formaat, omvat 42 pagina’s en 
is onder meer verkrijgbaar bij Boek-
handel Blokker. Prijs €12,50.
Meer informatie op:
www.ericjcoolen.nl. 
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Haarlem - Eindelijk, na een paar jaar 
gedwongen afwezigheid, staat de 
grote Haarlemse boekenmarkt op 
zondag 26 juni weer opgesteld op de 
Grote Markt in Haarlem. Dan bieden 

weer 70 antiquaren uit het hele land 
literatuur, bijzondere boeken, kaar-
ten, biblio�ele uitgaven en strips te 
koop aan. De markt duurt van 9 tot 
17 uur en is vrij toegankelijk.  

De markt is een traditie, Haarlem is 
immers van oudsher de boeken- en 
drukkersstad. De bekendste antiqua-
riaten uit het hele land zijn hier dan 
ook altijd aanwezig, met de mooiste 
boeken uit hun assortiment.  

Tijdens de markt vinden tal van acti-
viteiten plaats. Natuurlijk wordt ook 
weer aan de kinderen gedacht. De 
gevierde kinderboekenschrijfster en 
illustratrice Nicole de Cock helpt de 
kleinsten zelf boekjes te maken. 
Daarnaast signeert zij vanzelfspre-
kend haar eigen boeken.  
Ook aanwezig op de markt is de 
Stichting De Roos, de vermaarde 
uitgeverij voor biblio�elen. Vijfenze-
ventig jaar inmiddels geven zij twee 
keer per jaar een bijzonder boek uit, 
in een oplage van slechts 175 exem-
plaren, gelijk aan het aantal leden.
Na een jarenlange ledenstop is er nu 
beperkt plaats voor nieuwe leden. 
Dit jaar vieren zij het 75-jarig jubi-
leum. 

Bijzondere uitgaven 
Het drukkerscollectief De Hof van Jan 
is vanzelfsprekend van de partij. De 
Haarlemse schrijver L.H.(Lodewijk) 
Wiener is daar dit jaar present.
In zijn nieuwe boekje, dat slechts in
beperkte oplage verschijnt, neemt hij 
afscheid van zijn onlangs overleden 
vriend en collega Jeroen Brouwers. 
Vanaf twee uur zal hij aanwezig zijn 
om voor snelle beslissers dit werk te 
signeren.

De Grote Markt is goed bereikbaar en 
ligt op circa 10 minuten lopen van 
station Haarlem. Voor bezoekers die 
met de auto komen nog even een 
waarschuwing: Haarlem kent tegen-
woordig ook zondags betaald par-
keren op straat.

Het beste is de auto te parkeren in 
garage De Appelaar, Stationsplein, 
Raaks of De Kamp. Alle parkeerga-
rages liggen op loopafstand van de 
markt.

Boeken bij de Bavo: de grote Haarlemse boekenmarkt is er weer 

De grote boekenmarkt op de Grote Markt in Haarlem. Foto aangeleverd.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op vrijdagmorgen 17 
juni om klokslag acht uur knipte 
district salesmanager Giovanna 
Mignacca een rood lint door, waar-
mee de nieuwe zaak van supermarkt 
Aldi was geopend. Gewoon zonder 
veel omhaal, pracht en praal dat past 
in de geest van de Aldi-formule. Het 
voormalige pand van Hubo aan de 
Bronsteeweg 2 heeft een metamor-
fose ondergaan. Ten opzichte van de 
voormalige Aldi-vestiging aan de 
Kerklaan een enorme vooruitgang in 
vierkante meters. Het assortiment is 
minimaal verdrievoudigd, de gang-
paden zijn breed en er zijn meer 
kassa’s. Nog voor de opening ston-
den de eerste klanten al in de rij. 
Deed een klant voor €20,- bood-
schappen, dan kreeg hij of zij een 
kraslot. Er viel altijd wat te winnen, 
want op elk kraslot viel een prijs. Van 
een �atscreen TV tot gratis fruit. Ook 
kreeg iedereen een herbruikbare 
boodschappentas van Aldi.  

De voormalige eigenaren van het 
pand kwamen ook een kijkje nemen. 
Met enige gevoelens van nostalgie 
liepen zij door de nieuwe zaak die 
veel groter lijkt dan toen zij hun 
bedrijf daar hadden. Door de lagere 
schappen in een supermarkt lijkt het 
optisch vele malen groter. Er is een 
�inke magazijnruimte bijgekomen 
waardoor er meer opslag mogelijk is 
dan in de vorige vestiging. Veel vaste 
klanten missen de Hubo doe-het-
zelfwinkel, maar daar is nu een fraaie 
supermarkt voor in de plaats geko-
men.

Vaste klanten uit de omgeving van 
de Kerklaan moeten nu wat verder 
rijden om bij hun vertrouwde Aldi te 
komen. Voor de inwoners aan de 
noordzijde van Heemstede is het dan 
weer wat korter. Ook deze nieuwe 
vestiging van Aldi is zeven dag per 
week open. Deze moderne grote Aldi 
supermarkt is door hun geheel eigen 
formule een aanwinst voor Heem-
stede. 

Aldi opent nieuwe winkel aan Bronsteeweg

District salesmanager Giovanna Mignacca opent de zaak. Foto: Eric van Westerloo.

KORT
Repaircafé Vogelenzang
25 juni gaat niet door 

Vogelenzang - Doordat een 
groot aantal reparateurs op 25 
juni niet beschikbaar is, o.a. 
doordat ze al op vakantie zijn, 
kan het geplande Repaircafé in 
het Dorpshuis van Vogelenzang 
niet doorgaan. Zij hopen hier-
mee te voorkomen dat velen 
met hun defecte apparatuur 
voor de dichte deur staan.

Het Repaircafé is ook op zoek 
naar extra handige handen om 
in de poule van reparateurs mee 
te draaien. Voor vragen kunt u 
een bericht sturen naar:
repaircafevogelenzang@yahoo.
com of bel naar 0653561413.

Trefpuntlezing ‘All about 
Jazz’ door Harry 
Schoonewelle

Heemstede - Een verrassende 
ontdekkingsreis door de wereld 
van de Jazz op dinsdag 5 juli om 
13.30 uur in De Luifel, Herenweg 
96 in Heemstede.
Harry Schoonewelle, presentator 
en samensteller van het pro-
gramma Jazz or No bij RTV Haar-
lem 105, neemt u mee op deze 
boeiende reis in de Trefpuntle-
zing ‘All about jazz’. Aan de hand 
van allerlei �lmfragmenten wor-
den de meest uiteenlopende, 
minder bekende en wonderlijke 
verschijnselen in de Jazz belicht.
Harry laat u kennismaken met 
een grote verscheidenheid aan 
jazzuitingen. Niet die ‘moeilijke’ 
muziek waar Jazz vaak mee 
geassocieerd wordt. In vogel-
vlucht komen vele bijzondere 
aspecten en anekdotes aan bod: 
interessant voor zowel de jazz-
liefhebbers als voor degenen die 
er niet in thuis zijn.
Kosten: €5,-. Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u 
023 - 5483828.

Spelletjesmiddag bij
’t Bremmetje

Heemstede – Op maandag 4 
juli, van 14-16 uur is er weer een 
spelletjesmiddag bij Café
’t Bremmetje op de Raadhuis-
straat 12 in Heemstede.
Iedere maand is er nu een spel-
middag in Café ’t Bremmetje, 
een initiatief tussen de Brem, WIJ 
Heemstede en de gemeente. Er 
kan gebiljart en gerummikubd 
worden onder het genot van 
een drankje en met jaren 50-60 
muziek op de achtergrond. Alle 
consumpties zoals ko�e met 
gebak kunnen zij bieden, maar 
ook het ouderwetse advocaatje 
met slagroom wordt hier nieuw 
leven ingeblazen.

Aerdenhout - Onlangs verscheen 
het boek ‘In de nabijheid van God en 
mensen. De Franciscanessen van 
Aerdenhout van 1874 tot heden’ over 
de geschiedenis van de zusters van 
klooster Alverna te Aerdenhout, door 
dr. Joep van Gennip. 

Nu de zusters franciscanessen van 
klooster Alverna aan de Boekenrood-
eweg in Aerdenhout steeds hogere 
leeftijden bereiken werd het tijd om 
de geschiedenis vast te leggen van 
de Nederlandse tak van deze interna-
tionale congregatie. De zusters 
hebben de (kerk-)historicus dr. Joep 
van Gennip uitgenodigd om dit werk 
te doen. Het resultaat is een kleurrijk 
en kloek boek geworden dat begin 
juni feestelijk werd gepresenteerd. 
Het boek is opgenomen in het fonds 
van uitgeverij Verloren te Hilversum. 

Het boek draagt de titel ‘In de nabij-
heid van God en mensen. De Francis-
canessen van Aerdenhout van 1874 
tot heden’. 1874 is het jaar waarin de 

eerste Duitse zusters naar Nederland 
trokken om geld in te zamelen voor 
degenen die leden onder de Kultur-
kampf in Duitsland. Rijkskanselier 
Bismarck legde in die tijd rooms-
katholieken grote beperkingen op 
hun beroep uit te oefenen. Eenmaal 
in Nederland vroegen pastoors of de 
zusters een bewaar- of naaischool of 
ziekenzorg wilden opzetten. Lang-
zaamaan sloten ook Nederlandse 
vrouwen zich bij de congregatie aan. 

De zusters stichtten vooral huizen in 
het bisdom Haarlem, dat begin 
vorige eeuw de provincies Noord- en 
Zuid-Holland en Zeeland omvatte. 
Het moederhuis, waar intrede en 
noviciaat plaatsvond, stond vanaf 
1923 op landgoed Boekenroode, 
later omgedoopt tot landgoed 
Alverna. Na de vormingsperiode ging 
iedere zuster naar een van de huizen 
elders om van daaruit in onderwijs of 
zorg dienstbaar te zijn. Voor Haarlem-
mers of Heemstedenaren zijn vooral 
de Mariastichting en Hageveld 

bekende werkterreinen van de 
zusters. Maar het boek belicht nog 
veel meer locaties waar deze 
vrouwen werkten om hun religieuze 
idealen van dienstbaarheid aan God 
en mensen in de praktijk te brengen.   

Ook de vernieuwingen in de RK-kerk 
vanaf de zestiger jaren worden 
beschreven inclusief de impact die 
deze hadden op het kloosterleven. 
Een apart hoofdstuk is gewijd aan 
het missiewerk in Indonesië, dat nu 
de grootste provincie van de congre-
gatie is geworden. Achter in het boek 
staan alle zusternamen vermeld om 
ieder te eren die bijdroeg sinds 1923. 
Dit boek is een monument voor het 
vele onzichtbare werk dat de zusters 
hebben verzet. Veel van wat tot 
stand is gebracht is in de tweede 
helft van de vorige eeuw door leken 
overgenomen. Het beeld op het 
omslag van het boek verbeeldt die 
verandering door de tijden heen. De 
bezieling waarmee de zusters 
werkten en nog steeds leven wordt 

nu ook doorgegeven middels deze 
studie.  

In de nabijheid van God en mensen. 
De Franciscanessen van Aerdenhout 
van 1874-heden. 
ISBN 9 789087 049935.

Boek over de geschiedenis van de zusters van klooster Alverna

Omslag van het boek. Foto aange-
leverd.
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Heemstede – De gemeente Heem-
stede organiseert op 22 juni van 
19.30- 22.00 uur een bijeenkomst 
‘Samen maken we Heemstede’ in 
College Hageveld. We gaan op zoek 
naar nieuwe manieren waarop inwo-
ners en gemeente beter samen 
kunnen optrekken. Inwoners weten 
immers als geen ander wat belangrijk 
is voor hun leefomgeving én voor 
Heemstede. Op het programma staat 
o.a. een kennismaking met het feno-
meen ‘Burgerberaad’, een methode 
waarbij een groep gelote inwoners 
op basis van uitgebreide informatie 
en overleg aanbevelingen doet over 
beleid of complexe onderwerpen.
Burgemeester Astrid Nienhuis: “Een 
burgerberaad is een mooi middel om 

juist bij ingewikkelde onderwerpen 
met verschillende belangen- tot 
gedragen besluitvorming te komen. 
We gaan op deze avond experimen-
teren met het fenomeen burgerbe-
raad. Ik ben benieuwd voor welke 
onderwerpen inwoners dit instru-
ment geschikt vinden.”
Tijdens de bijeenkomst op 22 juni is 
er ook een interactieve markt waar 
de gemeente in gesprek gaat met 
inwoners over o.a. samen besturen, 
samen aan de slag in de buurt, ver- 
betering van communicatie en 
nieuwe ideeën over het verder ver-
sterken van de lokale democratie.
Vorig jaar startte de gemeente met 
een Quick Scan Lokale Democratie. 
Daarop volgde twee bijeenkomsten 

met inwoners waarbij zij werden 
gevraagd wat goed ging in Heem- 
stede en wat beter kon. Tijdens de 
bijeenkomst op 22 juni blikken we 
terug op de resultaten van de verbe-
teragenda die met inwoners werd 
opgesteld en welke stappen er nog 
gezet moeten worden.
Inwoners en hun buren, familie en 
vrienden uit Heemstede zijn van 
harte uitgenodigd om mee te doen. 
Ook hebben we inwoners door 
middel van loting persoonlijk uitge-
nodigd om aanwezig te zijn. Kennis 
of ervaring is niet nodig om mee te 
kunnen doen. Aanmelden kan via:
lokaledemocratie@heemstede.nl 
onder vermelding van naam en 
adres.

Gemeente Heemstede wil samen met 
inwoners de lokale democratie versterken

WEETJES UIT DE COMMISSIES SAMENLEVING EN MIDDELEN

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Geen vuurwerk tijdens de commis-
sievergaderingen de afgelopen week. Het is 
duidelijk dat de nieuwe raadsleden nog moeten 
wennen aan hun rol. Hetzelfde geldt voor de 
verschillende commissievoorzitters en de nieuwe 
wethouders. Wat er zich in de voorgaande peri-
odes heeft afgespeeld is niet bekend bij iedereen 
dus wordt er  naar de bekende weg gevraagd. 

Fte WOO 
Het college wil 0,1 fte extra hebben om de WOO 
vragen op te volgen. De WOO is de opvolger van 
de WOB (Wet Openbaar Bestuur). Het werd niet 
duidelijk hoeveel WOB (WOO) verzoeken er bij 
Heemstede binnenkomen. 

Subsidie Roeivereniging Het Spaarne
De Koninklijke Roei & zeilvereniging Het Spaarne 
ontvangt 30.000 euro subsidie voor de renovatie 

van het (club) gebouw. De 1,3 miljoen die de 
renovatie/verduurzaming vergt � nanciert de club 
helemaal zelf.

Veiligheidsregio 
De veiligheidsregio wil meer geld hebben. Onder 
andere voor communicatie. Dit is echter een taak 
van de gemeente en niet voor de regio. 

MRA
Boeder (CDA) kwam in aanvaring met de burge-
meester. Bij het onderwerp MRA (Metropool 
Regio Amsterdam) merkte Boeder op dat de MRA 
in zijn ogen niets tastbaars doet en hij mist visie. 
De burgemeester vond het niet respectvol om zo 
over de MRA te spreken.
Ook lopen de kosten per inwoner weer op 2022 
- € 1,56 per inwoner 2023 - € 1,59 per inwoner 
2024 - € 1,63 per inwoner. Rocourt (D66) consta-
teert dat de stations � etsenstalling wordt ge-
claimd door zowel de MRA als de Regio.

Volgens de burgemeester 
hebben beide hun inbreng 
gehad. 

Gemeentelijk vastgoed
De accountant had een opmerking geplaatst bij 
het gemeentelijke vastgoed. Het vastgoedbeheer 
wordt niet goed bijgehouden en contracten zijn 
vaak verouderd. Om het beter te gaan doen 
vraagt het college een uitbreiding van het perso-
neelsbestand met 1,3 medewerker. 

Weerstandsvermogen
Paul Nielen (D66) had een vraag over het weer-
standsvermogen. Dit is momenteel riant maar 
daar zit en groot bedrag ENECO-gelden in. Wat is 
nodig om het weerstands vermogen riant te 
houden zonder de ENECO gelden. De kersverse 
wethouder De Wit (CDA) moest het antwoord 
schuldig blijven. Zij zoekt het uit en informeert 
de commissie. 

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In commissie Ruimte werd er, naar aanlei-
ding van verschillende insprekers, lang gesproken over 
de veiligheid en overlast op de Camplaan/Van Merlen-
laan. De bewoners zijn nu al 5 jaar in gesprek met de 
gemeente en er zit weinig schot in. Niet alleen de snel-
heid, maar ook het zware vrachtverkeer begint steeds 
nijpender te worden. Na 30 ongelukken op deze wegen 
wordt het tijd dat er nu spijkers met koppen worden 
geslagen.  

Beide plannen laten doorrekenen
Er liggen twee plannen, een van de gemeente en een 
van de bewoners die zelf een verkeerskundige in de 
arm hebben genomen. Wethouder Stam leefde met de 
insprekers mee, wilde er alles aan doen en beloofde het 
nodige. Onduidelijk is welk plan wordt gekozen. De 
bewoners willen beide plannen laten doorrekenen en 
bespreken. Stam liet zich ontvallen dat het college met 
één planvoorstel komt en daarna wordt het bewoners 
voorstel doorgerekend. Nog dit jaar zal er een nota 
doorgaand vrachtverkeer worden opgesteld. Stam wil 
temporiseren en de tijd nemen. Wat betreft de tril-
lingen van vrachtverkeer zegde zij toe dat er een 
nieuwe fundering onder de weg komt dat de trillingen 
zal verminderen. 
  
Voorstel alvast bebording 30 km  
In lijn met het voorgaand vroeg de heer Ties Tiessen, 
namens Stichting Veilig Verkeer Heemstede, om alle 
wegen die t.z.t. o�  cieel 30 km wegen worden nu vast 
te voorzien van 30 km bebording. In Haarlem zijn er 
borden geplaatst nog voordat de weg o�  cieel een 30 
km weg is. Heemstede ziet beren op de weg zoals geen 
mogelijkheid tot handhaving, zolang de weg nog geen 

o�  ciële 30 km weg is. Wethou-
der Stam gaat navraag doen bij 
Haarlem waarom het bij hun wel 
kan en in Heemstede (nog) niet. 

Voorstel woningbouw tussen Leidsevaart/Huis te 
Manpad
De heer Teeuwen kwam met een plan om een 12-tal 
huizen te bouwen tussen de Leidsevaart en het Huis te 
Manpad. De wethouder kende het plan niet, al was het 
in februari al ingediend. Het bestemmingsplan geeft 
aan agrarisch en geen bouwgrond. Het plan is daarom 
door het vorige college afgewezen. Woningen passen 
niet in het buitengebied en het ligt tegen een natura 
2000-gebied aan. De provincie zou woningbouw daar 
niet toestaan. Kassen mogen wel, tot zelfs 9 meter 
hoog. 

Oude postkantoor
De ontwikkelaar van het oude postkantoor heeft bij de 
rechtbank een voorlopige voorziening aangevraagd. 
De behandeling in de commissiebezwaarschriften 
komt daarmee te vervallen, omdat het nu aan de 
rechter is.
Een voorlopige voorziening wordt gevraagd omdat de 
ontwikkelaar door wil. Nu staat alles stil en lopen de 
kosten alleen maar door. Binnen niet al te lange tijd  zal 
er een rechtszitting volgen. 

Flitsbezorging
Op vragen van Rocourt (D66) m.b.t. de vestiging van 
� itsbezorger GETIR kwam geen antwoord. Volgens de 
wethouder ligt er nog geheimhouding op. Deze geheim-
houding kan in de raadsvergadering van 30 juni door 
het college worden opgeheven. Tot dat moment 
blijven de kaken op elkaar. 

Avondexcursie Eindenhout

Haarlem - Op woensdag 13 juli 
organiseert IVN Zuid-Kennemer-
land een wandelexcursie op de 
buitenplaats Eindenhout in 
Haarlem. Buitenplaats Einden-
hout is een natuurgebied dat 
precies ligt op de overgang van 
de droge strandwal naar voch-
tige strandvlaktes. Op het ge-
bied van groen heeft Einden-
hout de hoogste kwaliteit plan-
ten van Haarlem en omstreken. 
Voor vogels is Eindenhout ook 
een toplocatie. Verzamelen om 
19 uur bij de parkeerplaats van 
de middelbare school Lyceum 
Sancta Maria (van Limburg 
Stirumstraat 4, Haarlem). De 
excursie duurt ongeveer 1,5 uur. 
Meer informatie via:
Dik Vonk, d.h.vonk@kpnmail.nl.

Heemstede - Met welke bus kan ik 
naar mijn familie? En hoe zit dat nou 
met de OV-chipkaart? Bij het Reis-
loket kunt u terecht met al uw vragen 
over het openbaar vervoer. De 
deskundige OV-ambassadeurs 
nemen alle tijd voor u en weten 
welke vragen senioren hebben. Kom 
langs voor antwoord op uw prakti-
sche vragen of een persoonlijk reis-
advies. U kunt ook gratis het open-
baar vervoer uitproberen.

Het Reisloket is op woensdag 29 juni 
van 12:30 tot 16:30 aanwezig in 
Bibliotheek Heemstede Plein1 (Julia-
naplein 1, 2101 ZC Heemstede). Voor 

het persoonlijk reisadvies wordt 
samen met u gezocht op welke 
reizen u met OV kunt maken. Ook 
kunt u geholpen worden met het 
installeren van een reisplanner op uw 
smartphone. En u komt te weten hoe 
voordelig de bus anno nu is: er zijn 
meerdere aantrekkelijke voordelen 
voor senioren

Gratis probeerkaart
Bij het Reisloket kunnen senioren 
gratis een probeerkaart afhalen, 
waarmee u een dag lang in alle 
bussen van Connexxion in Noord-
Holland kunt reizen. Leuk voor een 
dagje uit.

Reisloket met informatie, advies en gratis 
uitproberen OV voor senioren

WEETJES UIT DE COMMISSIE RUIMTE

Haarlem - Op 20 juni verscheen het 
Jaarboek Haerlem, de jaarlijkse uit-
gave van de Historische Vereniging 
Haerlem. De inhoud is gevarieerd. Er 
zijn drie bijdragen waarin vrouwen 
centraal staan: de Haarlemse Hen-
driek Breukelaar-Verburg en andere 
verzets-vrouwen in de Tweede Wereld-
oorlog; Ellen Russe, die de Vereniging 
Dante Alighieri Haarlem oprichtte 
maar in haar liefde voor Italië soms 
ongelukkige keuzes maakte; en 
katholieke en doperse vrouwen die 
in de zeventiende eeuw een geheel 
eigen plek in Haarlem hadden.
Een bijzonder onderwerp is dat over 
de oudste sporen van cricket en 
voetbal in Haarlem. Pim Mulier is 
bekend, maar eind negentiende 
eeuw waren er nog veel meer men-
sen actief in het oprichten van sport-
clubs, waaronder Rood en Wit 
(cricket) en HFC (voetbal).

Kunst komt natuurlijk ook aan bod. In 
2021 kocht het Rijksmuseum een 
houten beeld van Claes Sluter. Deze 
middeleeuwse beeldhouwer was in 
Bourgondische dienst, maar afkom-
stig uit Haarlem. Waar lagen zijn 
wortels? En waar lagen de wortels 
van Sluters neef Claes van de Werve, 
met wie hij veel samenwerkte? Van 
heel andere orde is een bijzondere 
achttiende-eeuwse schouw die 
vervaardigd is door de Italiaanse 
beeldhouwer Giovanni Battista Pira-
nesi en lange tijd in Paviljoen Welge-
legen heeft gestaan. De bouwhistori-
sche kroniek laat wederom zien hoe 

rijk en gevarieerd het gebouwde 
erfgoed van Haarlem is. Andere 
bijzondere gebouwen komen aan 
bod in de bijdragen over het geres-
taureerde en recent voor publiek 
geopende Pieter Teylers Huis en over 
de Kruispoort. Het Jaarboek telt 
ditmaal maar liefst 364 pagina’s, wat 
betekent dat er nog altijd veel onder-
zoek wordt gedaan naar de geschie-
denis van de Spaarnestad. En terecht, 
want over Haarlem is heel veel te 
vertellen.
Jaarboek Haerlem 2021, 364 blz.,
isbn 978-90-831-5961-4.
€15,-, verkrijgbaar in de boekhandel 
en bij de Vereniging Haerlem 
(penningmeester@haerlem.nl).

Jaarboek Haerlem verschijnt: van sport tot 
bijzondere vrouwen en van Sluter tot Piranesi

Omslag Jaarboek Haerlem.
Foto aangeleverd.
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Veteranendag in Heemstede onder een blauwe hemel
Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Heemstede - Hoewel de lande-
lijke Veteranendag pas op 25 
juni wordt gehouden, heeft 
Heemstede dat al op 18 juni 
gedaan. Hiermee staan de Heem-
steedse veteranen centraal, iets 
wat zij zeker verdienen. Voor het 
raadhuis was het een drukte van 
jewelste. De  scoutinggroep 
Graaf Bernadotte bakte, voor wie 
dat wilde, pannenkoeken. Keep 
Them Rolling was aanwezig met 
een 15-tal legervoertuigen en 
legermotoren. Een orkestje 
speelde passende muziek. Veel 
bekende nummers uit de oor-
logstijd en van na de bevrijding.  
De legervoertuigen en motoren 
maakten vanaf  halfvier een 
rondrit door Heemstede. Voor de 
stand met verse haring en een 
borrel vormde zich een wachtrij. 
Burgemeester Nienhuis sprak de 
aanwezige veteranen toe. De 
veteranen in Heemstede vormen 
een trouwe groep kameraden 
die elkaar regelmatig spreken in 
het veteranencafé. Dat wordt 
iedere eerste dinsdag van de 
maand gehouden in het Hof van 
Heemstede aan de Valkenbur-
gerlaan 56. Astrid Nienhuis deed 
een oproep aan allen, nog niet 
bekende veteranen in Heem-
stede. Lang niet alle veteranen 
staan ingeschreven bij het 
Nederlandse Veteraneninstituut. 
Doen veteranen dat wel, dan 
krijgen zij via de gemeente en 
de Heemsteedse veteranen 
uitnodigingen voor bijeenkom-
sten zoals deze.  
Enkele veteranen vertellen het 
verhaal over de Tweede Wereld-
oorlog op scholen. Het is goed 
om jaarlijks stil te staan bij hen 
die er mede voor zorgden dat 
Nederland werd bevrijd.  
Burgemeester Nienhuis had nog 
een kleine verrassing in petto. 
Van de Heemsteedse kunste-
nares Ellen Meuwese had zij een 
schort gekregen met een mooie 
afbeelding van een witte vogel. 
Het schort werd overhandigd 
aan de veteraan Nico Baan. De 
burgemeester gaat voor hem 
koken, maar het jaar daarop 
moet Nico zelf aan de slag in de 
keuken om voor een van zijn 
kameraden een maaltijd te 
verzorgen. Die op zijn beurt het 
schort overneemt om voor een 
volgende veteraan te koken. 
Mede door het schitterende 
weer en de velen belangstel-
lenden is het voor een ieder een 
heerlijke dag geworden.
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Heemstede - Al een tijdje wordt er 
gebouwd aan een nieuw skatepark 
op het Sportpark aan de Sportpark-
laan in Heemstede. Het nieuwe 
sportpark is er gekomen door een 
initiatief van de jeugd zelf in samen-
werking met de gemeente Heem-
stede en jeugdwerker Mike Dood-
eman van Plexat WIJ Heemstede. 
Buiten sporten is belangrijker dan 
ooit. De technische staat van de 
oude skatebaan was verouderd en 
zorgde voor steeds hogere onder-
houdskosten. Jongeren namen het 
initiatief voor een nieuwe skatebaan 
en werkten daarin samen met een 
professioneel bedrijf. 
Het is een volwaardigere duurzame 
baan geworden, naar ‘het Hoofd-
dorps model’: een doorgaande baan 
van obstakels waar je achter elkaar 
en door elkaar heen kan skaten. En 
nu is het zo ver: de skatebaan is klaar 
en wordt feestelijk geopend op 
zaterdag 25 juni. 
Het programma: 
14.30 – 15.30 uur:               
• Try ‘n skate 
Nog nooit geskateboard? Iedereen is 

welkom om een keer te proberen 
skateboarden. Plexat heeft skate-
boards die onder begeleiding 
gebruikt kunnen worden. 

15.30 – 16.00 uur:                 
Het skateboard team van Revert & 
Skateon komen een leuke demo 
geven.

16.00 – 16.20 uur:                 
• O�ciële opening met afvaardiging 

van de gemeente 
• Onthulling naam skatepark door 

initiatiefnemers 
• Foto moment Multi drop in door 

‘alle’ skaters.

16.20 – 17.00 uur:                 
• Besttrick competitie
  
17.00 – 18.00 uur:                 
• Skatejam, lekker iedereen aan het 
skaten en plezier voor 10. 

Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom om op zaterdag 25 juni deze 
opening bij te wonen en/of de skate-
baan uit te proberen. 

Opening nieuwe skatebaan op 
Sportpark Sportparklaan

Tekening van de nieuwe skatebaan. Beeld aangeleverd door WIJ Heemstede.

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 

Het warme weer lokte velen rich-
ting het strand, duinen, het water, 
de achtertuin of terrasjes. Op het 
Spaarne voeren de bootjes soms in 
colonnes achter en naast elkaar 
over het water. De horeca op de 
Binnenweg had zeker niet te 
klagen. De terrassen waren meer 
dan goed bezet en ook de verko-
pers van ijs deden goede zaken. 
Temperaturen tot wel 27 graden is 
�ink boven het veel jaarlijks gemid-
delde voor de tijd van het jaar.

Het laatste stukje voorjaar met zomerse temperaturen

Heemstede - Roads, WIJ Heemstede, 
Kennemerhart en de Historische 
Vereniging Heemstede-Bennebroek 
organiseren om de week een wande-
ling van 1 a 1,5 uur in Heemstede 
met een lokale gids. Zo ook op 
dinsdag 5 juli naar de Konijnenberg.
Vertrek vanaf Pannenkoekenrestau-
rant de Konijnenberg, Herenweg 33, 
om 10.00 uur.
De Konijnenberg is één van de 
oudste uitspanningen langs de rand 
van Groenendaal.

Aan de rand van dit bos, langs de 
Vrijheidsdreef ligt het overblijfsel van 
de eerste Floriade, in het bos wordt 
een nieuwe Belvedère gebouwd. Na 
de wandeling drinken we een kop 
ko�e in pannenkoekenhuis ‘de Konij-
nenberg’. Een ervaren gids van de 
Historische Vereniging Heemstede 
Bennebroek. begeleidt de wande-
ling. Kosten: €3,- Aanmelden via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

Wandeling met een lokale gids: 
de Konijnenberg

Pannenkoekenrestaurant de Konijnenberg. Foto aangeleverd.

Heemstede - Landschap Noord-
Holland organiseert zondag 3 juli een 
lezing in Huis Leyduin over de geschie-
denis van de prachtige buitenplaats 
de Hartekamp in Heemstede en zon-
dag 10 juli kun je met eigen ogen, 
tijdens een wandeling met gids de 
bijzondere inrichting van dit parkbos 
ervaren.

Bijzondere verhalen door Martin 
Bunnik (auteur uit Bennebroek)
Tijdens deze lezing op zondag 3 juli 
hoor je alles over de geschiedenis 
van de buitenplaats en de bekendste 
bewoner Carolus Linnaeus. Eén van 
de belangrijkste buitenplaatsen in 
Zuid-Kennemerland is de Hartekamp, 
dat op de grens van Heemstede met 
Bennebroek ligt. De Hartekamp is 
wereldberoemd geworden door het 
tweejarig verblijf van de botanicus 
Carolus Linnaeus. In die tijd was de 
buitenplaats in eigendom van de 
steenrijke bankier George Cli�ord.  
De presentatie van Martin Bunnik 
bestaat uit twee onderdelen: 
• De Hartekamp van hofstede naar een 
prestigieus buitenplaats. 
In dit deel wordt de ontwikkeling van 
het huis vanaf begin 17e eeuw tot 
heden besproken en wordt verteld 
wie de bewoners waren.  
• Carolus Linnaeus 
In dit deel wordt kort verteld wie 
Linnaeus was en wat hij tijdens zijn 
verblijf op de Hartekamp in opdracht 
van George Cli�ord gedaan heeft en 
hoe dit leidde tot het schrijven van 
de ‘Hortus Cli�ortianus’. 
Tijdens de presentatie zal Bunnik 
gebruik maken van oude tekeningen, 
landkaarten en foto’s.  

Wandeling met gids over de 
Hartekamp en Overplaats
De wandeling op zondag 10 juli start 
langs de oranjerie naar het hoofdge-

bouw van de Hartekamp. Speciale 
aandacht wordt gegeven aan de 
inrichting van het parkbos door tuin-
architect Zocher. Vervolgens kom je 
op de plek waar de menagerie, het 
tuintheater en het koetshuis hebben 
gestaan.

Aan de andere kant van de Heren-
weg gaat de wandeling verder door 
wandelbos Overplaats. In beeld 
komen o.a. de Parnassusberg, de 
theekoepel, het am�theater en de 
plantentuinen ten tijde van George 
Cli�ord en Linnaeus, de Zwitserse 
brug en de vallei, de bleekbergen en 
bleekvelden van de Gliphoeve. 
Ook komen de geschiedenis van 
Hertenduin, Eikenrode, de Prinsen-

laan en Dennenheuvel aan de orde. 
Vervolgens ga je door het bospark 
van de Hartekamp terug naar het 
vertrekpunt.  

Lezing: zondag 3 juli van 11:00 tot 
12:30 uur in Huis Leyduin 
Vertrekpunt: Buitenplaats Leyduin / 
Infocentrum De Kakelye, Woest-
duinweg 4, 2114 BG Vogelenzang
Wandeling: zondag 10 juli van 11.00 
tot 12.30 uur
Vertrekpunt: Rijksstraatweg 3 - 2121 
AA Bennebroek

De excursies zijn uiteraard ook los 
van elkaar te bezoeken. Zin om mee 
te gaan?
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Kom alles te weten over Buitenplaats 
de Hartekamp in Heemstede

De Hartekamp. Foto: Arthur Schaafsma.
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WOENSDAG 22 JUNI 
Thriller/komedie in de Luifel. 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
19.30u. Aanmelden en meer infor-
matie via: www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828. 

VRIJDAG 24 JUNI
Workshop ‘Zingen: vrij, moeiteloos 
en krachtig’. WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.10-12u. Kosten: €10,-. Aanmelden 
via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

De Heerlijke Heksenketel. Tuin van 
Ontmoetingscentrum Heem-
stroom, Molenwerfslaan 11, 
Heemstede. V. 11-14u.

ZONDAG 26 JUNI
‘Kijk wij zijn in de Wijk’ in de 
Geleerdenwijk. Op het pleintje op 
de Romeinlaan.
Diverse activiteiten, v.10-15u. 
Gratis. 

Lezing Katrijne Bezemer: ‘De 
Gulden Regel uitgebreid’. De Kapel, 
Potgieterweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Vrijwillige bijdrage, richt-
bedrag 8 euro.

Boeken bij de Bavo, Haarlemse 
boekenmarkt. Grote Markt, 
Haarlem. V.9-17u. 

10.000 stappenwandeling. Vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede. Om10u.

DONDERDAG 30 JUNI
Drama�lm in de Luifel. Herenweg 
96, Heemstede. Om 19.30u. 
Aanmelden en meer informatie 

via: www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828.

ZATERDAG 2 EN ZONDAG 3 JULI
‘Gidsland’, stuk van Nathan Vecht 
gespeeld door de Haarlemsche 
Tooneel Club in De Luifel. Info: 
www.haarlemschetooneelclub.nl.

MAANDAG 4 JULI
Spelletjesmiddag bij ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede. 
V.14-16u.

DINSDAG 5 JULI
Wandeling met een lokale gids: de 
Konijnenberg. Vertrek vanaf Pannen-
koekenrestaurant de Konijnen-
berg, Herenweg 33, Heemstede. 
Om 10u. Kosten: €3,- Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

Trefpuntlezing ‘All about Jazz’ door 
Harry Schoonewelle. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
13.30u. Kosten: €5,-. Aanmelden 
via www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of belt u 023 - 5483828. 

T/M DONDERDAG 7 JULI 
Expositie raadzaal in raadhuis 
Heemstede kunstenaar Esther 
Schnerr: aquarellen en tekeningen. 
Toegankelijk tussen 9-17u tijdens 
werkdagen.

ZATERDAG 9 JULI
Natuur-historische rondwandeling 
over buitenplaats de Hartekamp. 
Vertrek vanaf parkeerterrein Harte-
kamp, Herenweg 5 Heemstede. 
V.10-12u. Aanmelden vooraf is niet 
nodig.

AGENDA

Heemstede - Lokale held Saskia de 
Jong (auteur en docent op de Tijo 
van Eeghenschool in Aerdenhout) 
komt zaterdagmiddag 25 juni om
15 uur langs bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede, om 
een boekpresentatie geven over haar 
boek Over gehaktballen’ en om een 
inleiding kinderpoëzie te houden. 
Saskia de Jong heeft dit vrolijk de-
buut over vriendschap, een hond… 
en gedichten geschreven. Oma leest 
graag en veel. Ze leest Sjuul altijd de 
stukjes voor die ze mooi vindt. En 
vaak zijn dat gedich-ten. Sjuul heeft 
niks met gedichten – dat is meer iets 

voor volwassenen, vindt ze. Maar het 
blijkt wel handig dat oma er zoveel 
kent als Sjuul in de bibliotheek Luca 
tegenkomt, die een gedicht zoekt 
om voor te lezen op de begrafenis 
van zijn oma. Luca is natuurlijk 
verdrietig, en tot overmaat van ramp 
moet haar hond nu ook nog weg… 
Dus bedenken Sjuul en Luca een 
plan. Over gehaktballen is een heer-
lijk debuut dat smaakt naar meer, 
waarin de lezer stiekem – samen met 
Sjuul – met allerlei gedichten in 
aanraking komt. Een verhaal om blij 
van te worden en een eerste intro-
ductie in de wereld van de poëzie.  

Toegang vrij, reserveren via
info@boekhandelblokker.nl en/of 
023-5282472.

Boekpresentatie door Saskia de Jong ‘Over 
gehaktballen’ en een inleiding kinderpoëzie

Saskia de Jong. Foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Na ruim anderhalf jaar stopt project 
‘Achter de voordeur’ van WIJ Heemstede

Eenzaamheid bespreekbaar maken. Foto’s: Eric van Westerloo.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Op 3 maart 2021 is het 
project ‘Achter de voordeur’ gestart. 
Er zijn initiatieven genomen om de 
eenzaamheid van inwoners in kaart 
te brengen. Er zijn handreikingen 
ontwikkeld om inwoners uit hun 
isolement te halen. Ineke de Jong is 
bij WIJ Heemstede de motor achter 
dit project. Het probleem van een-
zaamheid is complex. Mensen lopen 
niet met gevoelens van eenzaamheid 
te koop. Wat zich achter de voordeur 
afspeelt, weet men vaak niet.  
Dit project, dat een tijdelijk karakter 
had, is afgelopen week afgesloten. Er 
werden verschillende vrijwilligers en 
professionals ingeschakeld. Zo kun-
nen chau�eurs die inwoners vervoe-
ren naar afspraken een indruk krijgen 
hoe mensen in hun vel zitten. De 

wijkverpleging of de thuiszorg van-
gen ook signalen op. Er zijn 80-plus-
sers geheel vrijblijven bezocht. Er 
komt dan een vrijwilliger langs voor 
een praatje.  
Met 35 vrijwilligers werd dit werk 
gedaan, maar niet voordat zij trai-
ningen hadden gevolgd hoe men 
kan ontdekken of eenzaamheid een 
rol speelt. In de anderhalf jaar zijn 86 
mensen naar voren gekomen die op 
de een of andere wijze met eenzaam-
heid te kampen hebben. Vaak komen 
deze gevoelens naar boven als een 
partner komt te overlijden. Ook 
vrienden en familie vallen weg, waar-
door de contacten afnemen.

Eenzaamheid doorbreken 
Bij jongeren komt eenzaamheid ook 
voor, al maakte deze groep geen deel 
uit van dit project. De Covid-pande-

mie maakte contacten lastig waar-
door er meer inwoners zich terug-
trokken in huis en nergens meer 
naartoe konden. Tijdens de huisbe-
zoeken komt men op het punt hoe 
de eenzaamheid spiraal te door-
breken. Bijvoorbeeld op de duo�ets 
die op Plein 1 aanwezig is. Met z’n 
tweeën een rondje Heemstede roept 
herinneringen op en men komt eens 
weg uit de eigen straat.

Er zijn meer activiteiten opgestart 
zoals het LP Café, waar onder het 
genot van een kop ko�e of thee 
muziek uit de jaren 40,50,60 wordt 
gedraaid. Er is een vriendinnenclub 
en regelmatig zijn er uitstapjes met 
de Kobus buiten de gemeente. Om 
inwoners op leeftijd ook aan de 
computer te krijgen zijn er tablets 
met alleen de simpelste functies.  

Deze middag kwamen verschillende 
vrijwilligers aan het woord en deel-
den hun ervaringen. De jonge dich-
ter Ruben Schi� en troubadour 
Barbara van der Kraay verzorgden 
een optreden. Frénk van der Linden 
praatte de onderdelen met humor en 
kennis van zaken aan elkaar. Het 
project stop omdat de doelen voor-
lopig zijn bereikt. Dat houdt niet in 
dat eenzaamheid niet langer hoog 
op de verschillende agenda’ s blijft 
staan. De gemeente neemt de regie 
bij dit onderwerp en kanaliseert hulp 
bij vereenzaming. Door dit project is 
er inzicht gekomen in alles rondom 
eenzaamheid. De waardevolle gege-
vens zullen blijvend gebruikt wor-
den.

Troubadour Barbara van der Kraay.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Ook voor een eigen 
begraafplaats hebben de katho-
lieken van Berkenrode en Heem-
stede moeten vechten.

Een verzoek van de toenmalige 
pastoor C. J. Leenders (1822) om 
bij de kerk een begraafplaats te 
mogen inrichten, werd door de 
schout en de raad van Berkenrode 
afgewezen.

Zeven jaar later kwam er een over-
eenkomst met Heemstede tot 
stand waarbij aan de katholieken 
een stuk van het algemeen kerkhof 
aldaar werd toe gewezen (1829).
Een in (1851) opnieuw gedaan 
verzoek leidde tot eigenmatig 
optreden van het kerkbestuur.

Dit werd afgewezen, maar het 
kerkbestuur stoorde zich er niet 
aan en maakte een aanvang met 
het werk, menend dat er geen 
wettelijk bezwaar bestond tegen 
de aanleg van een kerkhof.
De gemeenteraad van Berkenrode 
ging in beroep bij de Commissaris 
des Konings.
Inmiddels waren de werkzaam-
heden gereedgekomen.

Tot op de dag van vandaag is dit 
onderdeel van de algemene 
begraafplaats aan de Glipperdreef.
Op 1 december (1879) wordt het 
nieuwe kerkhof achter de kerk 
plechtig ingewijd.
Tweemaal wordt het terrein van de 
kerk vergroot, in 1913 en in 1920 
koopt het kerkbestuur een stuk 
van het aangrenzende duin,
met de bedoeling in de toekomst 
het kerkhof uit te kunnen breiden.
Het is een echt kerkhof met een 
hof, een tuin bij de kerk.

Bron: St. Bavo- Tijdschriften.

Kerkhof van de St. Bavo (Berkenrode)
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LEZERSFOTO

Heemstede - J. Kan kiekte de
grote opkomst van de Avondvier-
daagse in Heemstede. Niet zo gek, 
want het was heerlijk wandelweer 
natuurlijk!

Flinke opkomst 
Avondvierdaagse

Bennebroek - Op zondag 3 juli vindt 
vanaf 10.00 tot 14.00 uur de jaarlijkse 
open dag van amateur tuindersver-
eniging BATV plaats.
Er is een moestuinmarkt met verkoop 
van groenten, aardbeienplanten, 
stekjes, honing en inmaakproducten.
Er zijn rondleidingen en tegen een 
kleine vergoeding zijn er pannen-
koeken en is er ko�e, thee en limo-
nade verkrijgbaar.
Makkelijk te bereiken per �ets of 
auto, er is ruime gratis parkeer-
gelegenheid.

Tot ziens op 3 juli aan de Zandlaan, 
ingang 250 meter voorbij nummer 
36 in Bennebroek.

Open dag bij amateur tuindersvereniging BATV

De tuinen van BATV. Foto aangeleverd door BATV.

Heemstede - Rita Klinkenberg heeft wel een 
heel beeldschoon en divers balkon. Ze vertelt: 
“Mijn bloemenbalkon van zeven vierkante 
meter heb ik omgetoverd tot een bloemenpa-
radijs, waar je ook nog ruim kunt zitten. Van 
het ontbijtje tot het wijntje is het genieten. 
Vaste planten zoals Pluimhortensia, Hibiscus, 
Roos, Weigelia en nog meer…Een clematis, 
een passie�ora, een jasmijn en een druif door 
de spijlen van het hekwerk. Eenjarige bloeiers 
staan er overal tussen.
Trots op mijn balkon!”, aldus Rita Klinkenberg.
  
Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwed-
strijd? Dat kan! Heeft u een tuin of balkon? 
Zijn deze zeer de moeite waard om te laten 
zijn in onze krant? Heeft u de ultieme groene 

vingers? Of heeft uw tuin/balkon een bijzon-
der ontwerp of wilt u laten zien wat er alle-
maal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in 
het kort wat over uw eigen tuin of balkon en 
mail dit samen met uw tuinfoto’s voorzien van 
naam, e-mailadres en telefoonnummer naar 
redactie@heemsteder.nl, onder vermelding 
van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot en 
met zondag 31 juli.
Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt 
voor de fraaiste tuin of het mooiste balkon 
een cadeaubon van maar liefst 100 euro 
beschikbaar voor de winnaar. De mooiste 
inzendingen van tuinen of balkons krijgen een 
ereplaatsje in onze krant. De winnaar wordt in 
augustus bekendgemaakt. Over de uitslag 
wordt niet gecorrespondeerd. Heel veel 
succes! 

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
“Van het ontbijtje tot het wijntje genieten”

Vogelenzang - Een dag lekker 
buiten werken in de natuur. IVN Zuid-
Kennemerland organiseert in samen-
werking met Landschap Noord-
Holland zaterdag 2 juli een leuke 
werkdag op landgoed Leyduin in 
Vogelenzang. Deelnemers aan deze 
werkdag gaan adelaarsvaren hooien. 
Een dag lekker buiten werken in de 
natuur met een groep enthousiaste 
mensen.

Onder de noemen Leyduin vallen 
ook de Landgoederen Vinkenduin en 
Oud-Woestduin. Op Oud-Woestduin 
is de voormalige paardenrenbaan. 
Tevens heb je daar grote velden met 
adelaarsvaren. In de richting van 
Vinkenduin is een open plek met 
alleenstaande bomen, die heel 
bijzonder van sfeer is. 

Deelnemers aan de werkdag gaan 
een deel van de adelaarsvaren 

hooien op de voormalige renbaan. 
Natuurbeheer is net tuinieren. Zo 
zorgen we ervoor dat ook andere 
planten de ruimte krijgen die ze 
verdienen. Om de natuurwaarde van 
Leyduin verder te vergroten helpen 
wij mee met dit onderhoudswerk. 
Natuurliefhebbers die het leuk 
vinden om in de natuur aan de slag 
te gaan zijn van harte welkom. Niet 
echt zwaar maar wel leuk werk. 

Zorg zelf voor werkkleding, laarzen 
en neem je eigen ko�e/thee mee. 
Het IVN en Landschap zorgen voor 
gereedschap, begeleiding én lekkere 
vlaai bij de ko�e.
Verzamelen voor deze leuke werkdag 
is om 9.30 uur op de parkeerplaats 
Kakelye aan de Manpadslaan 1. De 
werkdag op 2 juli duurt tot 14.00 uur. 
Informatie bij Marc van Schie, 
06-22575748. Aanmelden graag via 
marcmargriet@hetnet.nl.

Help mee op de zomerse 
werkdag in Leyduin

Werkdag op Leyduin. Foto aangeleverd door IVN Zuid-Kennemerland.



1522 juni 2022 • inderegio.nl NIEUWS

Regio - De grote vakantie staat voor 
de deur. Veel mensen hebben 
maanden geleden hun vakantie al 
geboekt en de ko�ers staan reeds 
klaar. “Natuurlijk hopen we dat je 
geniet van je vakantie, maar let wel 
op: neem geen bedwantsen mee 
naar huis”, waarschuwt Merijn 
Janssen, directeur van ongediertebe-
strijdersplatform Beestjes Kwijt. “De 
dreiging is actueel, we zien over de 
laatste drie maanden een stijging 
van 49% in het aantal zoekop-
drachten rond bedwantsen en een 
stijging van 48% ten opzichte van 
vorig jaar mei.” 

“Bedwantsen zijn kleine insecten die 
in en rond je bed wonen”, vertelt 
Janssen. “Ze leven van mensenbloed. 
Als je slaapt kruipen ze op je of tegen 
je aan, bijten zich vast in je huid en 
zuigen zich vol met bloed. Net als bij 
muggenbeten brengt dat je veel 
jeuk, maar ook bultjes en soms zelfs 
uitslag over je hele lichaam. Gevaar-
lijk zijn bedwantsen niet, vervelend 
wel, want waar muggen uitsterven 
na het seizoen blijven bedwantsen in 
leven. En ze planten zich ook nog 
eens razendsnel voort.” 

Hoe kom je eraan? 
Je neemt bedwantsen zelf mee naar 
huis, als verstekelingen in je bagage. 
Uit een hotel bijvoorbeeld, een 
pension, een bed & breakfast, maar 
ook uit een vliegtuig of een trein. De 
beestjes klimmen daar gewoon je 
bagage in. “Daarom raden we ook 
altijd af om bij aankomst in je vakan-
tieverblijf je ko�er op bed te gooien”, 
zegt de Nijmeegse ongediertebe-
strijder Jerry Egter. “Want zitten er 
bedwantsen in dat bed, dan kruipen 
ze zo je ko�er in. Wil je op safe 
spelen: hang niet al je kleren gelijk in 
een kast, maar haal eruit wat je nodig 
hebt en zet je ko�er in de badkamer. 
Controleer je kamer goed, met name 
het bed en de ombouw en zie je iets 
verdachts, meld het dan bij de 
receptie.” 

Bedwantsen kom je overal tegen 
Veel mensen denken dat 
bedwantsen te maken hebben met 
een slechte hygiëne. Egter schudt 
zijn hoofd. “Bedwantsen komen heus 
niet alleen voor in sjofele pensionne-
tjes. Dat is een belangrijke misvat-

ting. Bedwantsen doen niet aan 
rangen en standen. Zelfs de grootste 
en meest gerenommeerde hotelke-
tens in Amerika kampen met 
bedwantsen op hun kamers. Soms 
zijn daar hele verdiepingen besmet. 
In de VS is het probleem zo groot dat 
de bedwants heel veel aandacht 
krijgt, om mensen bewust te maken 
van de ellende die de beestjes met 
zich meebrengen. Begin juni werd 
daar zelfs een landelijke Bed Bug 
Awareness Week georganiseerd. Dat 
zegt wel genoeg.” 

Hoe kom je eraf? 
Heb je eenmaal bedwantsen op je 
slaapkamer, dan ben je er zomaar 
niet van af. “Bedwantsen bestrijden is 
een �kse klus, zelfs voor ons als gedi-
plomeerde ongediertebestrijders”, 
zegt Giovanni Schouten die als onge-
diertebestrijder in de regio Utrecht 
regelmatig met bedwantsenplagen 
te maken krijgt. “Probleem is dat de 
beestjes heel klein zijn en zich op de 
gekste plaatsen verstoppen. Niet 
alleen in je matras of bedombouw, 
maar ook in een nachtkastje of 
bedlampje, in de vloerbedekking, 
achter plinten en achter loszittend 
behang, in plooien van gordijnen, 
overal. Ik krijg een bedwantsbesmet-
ting altijd onder controle, maar soms 
moet ik er wel een paar keer voor 
terugkomen.” 

Bedwantsenplaag 
Zelf bedwantsen bestrijden kan wel, 
maar helemaal eronder krijg je de 
plaag nooit. “Stofzuigen, stofzuigen, 
stofzuigen”, stelt Schouten. “En alles 
controleren. Wat in de was kan, doe 
je in de was. Maar dan nog. Als ze in 
je bedombouw zitten, in de vloerbe-
dekking, achter plinten. Wat dan? Wij 
werken met hitte- of stoombehande-
lingen en dan nog is het afwachten 
of we alles hebben.

Je verspreidt bedwantsen namelijk 
ook makkelijk door het huis, via het 
beddengoed dat je in de was doet 
bijvoorbeeld. Of ze kruipen via 
plafonds en spouwmuren naar een 
andere ruimte. De beestjes vliegen 
en springen niet, maar lopend kun je 
in het leven ook een heel eind 
komen. Zo ontstaat dus een ware 
bedwantsenplaag. En geloof me, die 
wil je echt niet in je huis hebben.”

Steeds vaker bedwantsen in 
Nederlandse slaapkamers

Bedwants. Foto aangeleverd door Platform Beestjes kwijt.

Regio - Stichting Duinbehoud, Het 
Zijper Landschap en de KNNV-afde-
ling regio Alkmaar – Den Helder gaan 
in verweer tegen de uitbreiding van 
Hotel Corfwater in Petten en de 
omvorming van de aanliggende 
camping tot bungalowpark. Deze 
organisaties hebben ieder een ziens-
wijze ingediend tegen het voorlig-
gende ontwerpbestemmingsplan. 
Kern van de zienswijze is dat de 
e�ecten op en verstoring van het 
aanliggende Natura2000-duingebied 
niet of onvoldoende zijn beschreven 
en onderbouwd.  

Het college van burgemeester en 
wethouders van Schagen heeft 

onlangs positief besloten over de 
ontwerpplannen voor hotel en 
camping. Dit is het zoveelste plan om 
hotelaccommodatie langs de kust uit 
te breiden en een camping om te 
vormen tot bungalowpark.  

Hotel en camping liggen tegen het 
Europees beschermde duingebied 
‘Zwanenwater en Pettemerduinen’ 
aan. De locatie van het hotel valt 
tevens binnen het Natuurnetwerk 
Nederland en ligt op het kustfunda-
ment (primaire waterkering). Het 
huidige hotel (voormalig ‘Huis ter 
Duin’) is een provinciaal monument 
en moet in de huidige staat 
behouden blijven. Maar volgens de 

gemeente is er nog voldoende 
ruimte voor vijf nieuwe, hoge hotel-
gebouwen, samen goed voor 240 
kamers. Ook voorziet het plan in 
extra parkeerruimte.  

Dit zorgt voor aantasting van het 
open landschap, aantasting van o.m. 
het leefgebied van de gewone 
dwergvleermuis en verdwijnen van 
een stuk duinheide.  Ook zal verdere 
druk op de duinen toenemen door 
recreatie, verkeersbewegingen en 
lichtintensiteit.  

Zie ook:
https://�essenpostuitschagen.nl/
hotel-corfwater.

Stichting Duinbehoud: “Bebouwing en 
verstening langs de duinrand gaan maar door”

Duinen bij Wijk aan Zee. Foto Bigstock.

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?

Haarlem - Het levensverhaal van de 
zestiende-eeuwse glasschilder en 
religieus leider David Joris leest als 
een meeslepende historische avon-
turenroman. Met dank aan de Vereni-
ging Rembrandt en Matthijs de 
Clercq heeft Teylers Museum, 
Spaarne 16 in Haarlem, een tekening 
aan de collectie toegevoegd van 
deze ‘Duivel van Delft’, ooit de meest 
gezochte ketter in het Habsburgse 
rijk. David strijdend met de ondeug-
den is een unieke aanvulling op de 
zestiende-eeuwse tekeningenverza-
meling van Teylers Museum, die met 
onder meer 125 tekeningen van 
Hendrick Goltzius een van de belang-
rijkste wereldwijd is. De tekening is 
tijdelijk te zien in het museum, tot en 
met vrijdag 8 juli.

David Joris
David Joris (ca. 1501-1566) raakte al 
vroeg onder de invloed van de 
protestantse hervormingsbeweging 
en werd in 1528 veroordeeld wegens 
het bespotten van het sacrament, de 
kern van de katholieke liturgie. Hij 
was een aanhanger van de revolutio-
naire (en veel vervolgde) wederdo-
pers en groeide uit tot een van de 
belangrijkste leiders hiervan in 
Nederland. Na een reeks visioenen 

raakte hij ervan overtuigd dat God 
hem als profeet had uitverkoren. Hij 
zag zichzelf als de ‘derde Bijbelse 
David’, die de taak van de tweede 
David, Jezus Christus, moest 
voltooien in voorbereiding op de op 
handen zijnde Apocalyps. Met een 
groeiende schare volgelingen werd 
Joris de meest gezochte ketter in het 
Habsburgse rijk, continu vervolgd en 
opgejaagd door het katholieke 
bewind.

David Joris (ca. 1501-1566), David 
strijdend met de ondeugden, pen in 
bruine en rode inkt, kaderlijn in pen 
en bruine inkt. Collectie Teylers 
Museum, aangekocht met steun van 
Matthijs de Clercq en de Vereniging 
Rembrandt, Themafonds Prenten en 
Tekeningen.

David strijdend met de ondeugden
Over David Joris als kunstenaar is 
minder bekend: er zijn weinig teke-
ningen en glasruitjes van hem 
bewaard gebleven. Het meest 
bekend is ’T Wonder-boeck uit 1542, 
waarin hij zijn religieuze ideeën 
uiteenzet. De nieuwe tekening in de 
verzameling van Teylers is een tot nu 
onbekende tekening van Joris en 
vormt een bijzondere en vroege 

getuige van een zeer woelige 
periode uit de Europese geschie-
denis. Het blad heeft een royaal 
formaat van bijna dertig bij ruim 
veertig centimeter. Op de voorgrond 
zien we rechts (vermoedelijk) Joris 
zelf weergegeven in zijn profetische 
rol als ‘derde David’. Met slinger en 
schild vecht hij tegen drie aan hem 
vastgeketende �guren, die de 
ondeugden ‘macht’, ‘geweld’ en 
‘lichaam’ symboliseren. Door de 
poort links – met daarop vast niet 
toevallig ‘1536’, het jaar waarin Joris 
zijn visioenen beleefde – kijken we 
op een man die van ondeugden 
bevrijd is. Hij lijkt schalen te 
ontvangen vanuit handen die via een 
lange wolk verbonden zijn met een 
door een pijl doorboord hemels hart. 
Deze wolk hangt boven een �jngete-
kend landschap vol details. Het 
gebruik van twee kleuren inkt is 
ongewoon, maar zeer tre�end. De 
rode inkt is – misschien niet toevallig 
– uitsluitend gebruikt voor de weer-
gave van het menselijk vlees.

Tekeningen zijn kwetsbaar en 
daarom zal David strijdend met de 
ondeugden hoofdzakelijk in het 
depot bewaard worden. Tot en met 8 
juli kunnen liefhebbers komen kijken.

Teylers verwerft 16e-eeuwse tekening van 
historische figuur en kunstenaar David Joris



Bron en beeld: UWV.
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Regio – Bijna een kwart van de 
jongeren heeft wel eens zonder rijbe-
wijs autogereden. Daarnaast heeft 
bijna een derde van de jongeren 
eens gereden op een scooter, terwijl 
zij daarvoor geen rijbewijs hadden, 
blijkt uit onderzoek van jongerenor-
ganisatie TeamAlert.
Jongeren die niet kunnen wachten 
om auto te rijden, willen nog eens 
zonder rijbewijs achter het stuur 
kruipen. Bestuurders zonder geldig 
rijbewijs lopen echter meer risico om 
bij een ongeluk betrokken te zijn dan 
bestuurders met een rijbewijs. Eerder 
bleek al uit onderzoek van TeamAlert 
dat jongeren voornamelijk zonder 
rijbewijs rijden omdat zij dat noodza-
kelijk vinden en omdat zij graag hun 
rijvaardigheden op peil willen 
houden. TeamAlert wilde graag 
weten hoeveel jongeren in Neder-
land ervaring hebben met het rijden 
zonder rijbewijs.

Uit een groot enquêteonderzoek, die 
door 764 jongeren is ingevuld, komt 
naar voren dat 23% van de onder-
vraagden ooit zonder rijbewijs heeft 
autogereden. Eén op de tien van de 
jongeren heeft afgelopen jaar wel 
eens autogereden, zonder dat zij 
daar destijds een rijbewijs voor 
hadden.
De groep die zonder rijbewijs wel 
eens scooter hebben gereden is zelfs 
groter: 32% van de jongeren heeft 
ervaring met het rijden zonder rijbe-
wijs op een brom- of snor�ets.

“Zonder rijbewijs rijden is 
gevaarlijk”
Hoewel het vrij regelmatig voorkomt 
onder jongeren om zonder rijbewijs 
te rijden, vinden de meeste jongeren 
dit wel gevaarlijk. 86% van de onder-
vraagden vinden het rijden zonder 
rijbewijs in de auto gevaarlijk. Dit 
percentage ligt een stuk lager voor 

jongeren die ervaring hebben met 
het rijden zonder rijbewijs. Slechts 
48% van deze groep vindt het 
gevaarlijk om zonder rijbewijs achter 
het stuur te stappen.

Eenzelfde soort beeld komt naar 
voren onder de scooterrijders. 68% 

van de ondervraagde jongeren vindt 
het rijden zonder rijbewijs op een 
brom- of snor�ets gevaarlijk. Van de 
groep jongeren die zonder rijbewijs 
scooter hebben gereden, vindt 
slechts 47% het gevaarlijk. Toch 
weerhield dit gevaar hen er niet van 
om illegaal op de scooter te kruipen.

Kwart van de jongeren rijdt wel eens auto zonder rijbewijs

Kwart jongeren reed wel eens zonder rijbewijs. Foto aangeleverd door TeamAlert.

Regio - De afname van het aantal 
WW-uitkeringen zette in mei stevig 
door. Dit meldt UWV. In noordelijk 
Noord-Holland liet Zuid-Kennemer-
land en IJmond met 7,4% de grootste 
daling zien. Hier werden nog 3.669 
WW-uitkeringen verstrekt. In Zaans-
treek-Waterland daalde het aantal 
uitkeringen met 6,9% naar 3.074 en 
in Noord-Holland Noord was de 
daling 6,5% (5.616 uitkeringen). 
Landelijk bedroeg de daling 5,8%. De 
WW-daling werd in noordelijk Noord-
Holland versterkt door seizoensin-
vloeden. Met name in de horeca nam 
het aantal WW-uitkeringen, zoals 
gebruikelijk in het voorjaar, af.
Naast de horeca is ook in het onder-
wijs een duidelijk seizoenspatroon in 
de WW te ontdekken. Vrijwel elk jaar 
stijgt het aantal WW-uitkeringen aan 
docenten in de zomermaanden door 
de zomervakantie, om bij de start 
van het nieuwe schooljaar weer te 
dalen. Dit komt doordat docenten 
met een tijdelijk contract soms pas 
bij aanvang van het nieuwe school-
jaar een nieuw contract krijgen aan-
geboden. Vorig jaar werden er in 

noordelijk Noord-Holland nog ruim 
300 WW-uitkeringen verstrekt aan 
docenten, nu zijn dat er minder dan 
250.

Concurrentie Amsterdam
Zowel in het primair (basis) als in het 
voortgezet onderwijs is in veel 
beroepsrichtingen sprake van 
tekorten aan docenten. Wel zijn er 
kleine verschillen tussen de regio’s. 
Zo is in de regio Noord-Holland 
Noord en in Zaanstreek-Waterland 
sprake van een krappe arbeidsmarkt 
voor docenten, terwijl deze in Zuid-
Kennemerland als zeer krap wordt 
getypeerd. Daarbij heeft het onder-
wijs in Zaanstreek-Waterland en 
Zuid-Kennemerland en IJmond ook 
te maken met concurrentie door een 
grote vraag naar docenten van 
scholen uit Groot-Amsterdam.

Verschillen per vakgebied
De tekorten in het voortgezet onder-
wijs verschillen per vakgebied. Voor 
de drie regio’s in noordelijk Noord-
Holland is de arbeidsmarkt voor 
docenten culturele en kunstzinnige 

vormgeving op MBO-niveau gemid-
deld, terwijl de arbeidsmarkt voor 
exacte vakken op hetzelfde niveau 
een zeer krappe is. In de afgelopen 
periode is de arbeidsmarkt voor 
docenten in het algemeen ook 
krapper geworden. In bijvoorbeeld 
beroepsgerichte vakken was een jaar 
geleden nog sprake van een gemid-
delde arbeidsmarkt, terwijl deze nu 
als krap wordt getypeerd.

Aanhoudende vraag
Hoewel er in Nederland sprake is van 
ontgroening, wat er voor zorgt dat 
het leerlingenaanbod van jongeren 
op termijn waarschijnlijk wat zal 
dalen, blijft de vraag naar docenten 
de komende jaren onverminderd 
veel hoger dan het aanbod. Dat komt 
mede omdat de huidige instroom in 
de lerarenopleidingen pas afgelopen 
schooljaar weer steeg. Meer infor-
matie over de ontwikkelingen in het 
onderwijs is te vinden in de publi-
catie Lerarentekorten houden aan 
van UWV op: www.werk.nl/arbeids-
marktinformatie/sector/onderwijs/
lerarentekorten-houden-aan.

UWV: “WW-daling in mei extra sterk door seizoensinvloeden”

Bloemendaal - Een geparkeerde 
auto is woensdagavond 15 juni 
beschadigd geraakt door een omge-
vallen boom aan de Midden Duin- en 
Daalseweg in Bloemendaal.
De brandweer moest ter plaatse 
komen om de boom in stukken te 
zagen en op te ruimen, want hij 

versperde de hele weg. Het duurde 
ongeveer vijf kwartier voordat de 
weg weer vrij was. Het groenafval is 
langs de weg neergelegd.

De auto raakte fors beschadigd, het 
dak is ingedeukt en de zijkant raakte 
beschadigd.

Boom valt op auto en verspert 
weg in Bloemendaal

NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen.

Overveen - IVN Zuid-Kennemerland 
organiseert op dinsdag 5 juli en 
vrijdag 15 juli een vlinderexcursie en 
wat er nog meer leeft en kruipt. 
Vertrek om 12 uur vanaf bezoekers-
centrum Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland, Zeeweg 12 in Overveen.
Wie de afgelopen maand (juni) goed 
om zich heen keek, heeft gemerkt 
dat er heel weinig vlinders rond-
vlogen. In jaren met een ‘normaal’ 
voorjaar is dat een bekend 
verschijnsel en dat heet de 
‘vlinderdip’.
In de maand juli komen de vlinders 
weer in grotere aantallen ‘los’ en 
daarom is deze excursie gepland, 
waarbij we ervan uit wordt gegaan 
dat het weer meewerkt.
Naast vlinders kijken we natuurlijk 
ook naar andere beestjes en planten, 
als die de aandacht trekken.
Dit is een excursie in het Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland.
Reserveren/aanmelden via:

www.np-zuidkennemerland.nl.
Let op: deze excursie is niet geschikt 
voor kleine kinderen. Info op telnr. 
06-31305324.

Vlinderexcursie en wat er nog 
meer leeft en kruipt in Overveen

Parelmoervlinder, mannetje.
Foto: Bart Jonker.

Politie zoekt 
getuigen van 
woningoverval

Zandvoort - Vrijdagavond 17 
juni heeft in de Haarlemmer-
straat in Zandvoort rond 21.30 
uur een woningoverval 
plaatsgevonden.

Vrijdagavond werd er aangebeld 
bij de woning aan de Haarlem-
merstraat. Toen de bewoner de 
deur opendeed stonden er drie 
mannen. Vrijwel direct werd het 
slachto�er door één van de drie 
mannen geslagen en terug de 
woning in gedwongen.

De 36-jarige bewoner werd door 
een man mishandeld en be-
dreigd met een steekvoorwerp 
nadat deze zijn woning was 
binnengedrongen. Het slacht-
o�er raakte hierbij zwaarge-
wond. Het slachto�er moest 
onder dwang zijn persoonlijke 
bezittingen afstaan. De twee 
andere mannen stonden erbij en 
keken ernaar. Vervolgens zijn zij 
in onbekende richting 
vertrokken.

De recherche is een onderzoek 
gestart en zoekt getuigen. Heeft 
u informatie? Bel de opspo-
ringstiplijn via 0800-6070 
(gratis). Ook anoniem via Meld 
Misdaad Anoniem, 0800-7000. 
De politie neemt ook graag 
kennis van eventuele (camera)
beelden. U kunt ze uploaden via 
het tipformulier op politie.nl 
onder vermelding van zaak-
nummer: 2022120838.

Bron: Politie.nl.




