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Overveen - Zondag 3 juli was de 
feestelijke presentatie van het boek’ 
Bloedband’, het debuut van Ellen 
Oosterom. Bloedband is een per-
soonlijk verhaal over de plek in het 
gezin waarin zij is opgegroeid. De 
titel verwijst naar haar ouders, haar 
eigen kinderen en haar twee broers. 
De een overleed na zijn geboorte, de 
ander was haar stamceldonor. Bloed-
band is een hoopvol verhaal met 
thema’s als loyaliteit, kwetsbaarheid, 
liefde en veerkracht.

Ziek
Van jongs af aan is Ellen gegrepen is 
door taal, boeken en verhalen. Tot na 
de geboorte van haar jongste kind 
werkte ze als logopedist. “In 2008 
toen mijn dochter negen en mijn 
zoon zes was, kreeg ik acute leuke-
mie. Mijn enige broer bleek geschikt 
als stamceldonor. Ik schreef alles van 
me af, het was mijn manier van ver-
werken.” Zeven jaar geleden volg-
de Ellen een eerste schrijfcursus.
Zij schreef columns voor Hematon 
Magazine, het blad van de patiënten-
organisatie voor bloed- en lymfe-
klierkanker en nu is er haar debuut: 
‘Bloedband’.  

Toen zij ernstig ziek was, lag alles in 
haar leven onder een vergrootglas. 
“Alles werd uitvergroot. Dat wat ik 
�jn vond én datgene waarmee ik 
moeite had. Toen ik herstelde en 
bonustijd kreeg, wilde ik verder zon-
der belemmerende patronen. Ik heb 
professionele hulp gezocht en kwam 
erachter dat ik was vastgelopen in 
een gebeurtenis die voor mijn ge-
boorte plaatsvond: mijn ouders ver-
loren hun eerste kind toen hij drie 
dagen oud was. Het was een tijd 

waarin amper aandacht was voor 
rouwbegeleiding en rouwverwer-
king.
Dit boek heb ik geschreven om te 
laten zien hoe oude patronen in de 
weg kunnen staan en tijdens ernstige 
ziekte zichtbaar worden. En hoe je 
die kunt doorbreken.”

Haarlem en Overveen
Ellen Oosterom is in Haarlem 

geboren en opgegroeid en is altijd in 
de omgeving blijven wonen. Sinds 
2008 woont ze in Overveen. Haarlem 
en omstreken is dan ook het decor 
waarin het verhaal zich afspeelt. Ze 
schrijft over haar ouderlijk huis in de 
Koninginnebuurt, de scholen en kerk 
van haar jeugd, het stadscentrum, de 
Haarlemmer Hout, het strand, de 
duinen en het VUmc. Haar broer die 
stamceldonor was, is boswachter in 

de Kennemerduinen. Ria de Wit, haar 
schrijfcoach en redacteur woont in 
Overveen. De opbrengst is bestemd 
voor Stille Levens, Kenniscentrum 
Babysterfte.
Bloedband is vanaf 3 juli verkrijgbaar 
bij de boekhandels in Haarlem en 
Heemstede (De Vries van Stockum, 
Kennemer Boekhandel, Athenaeum 
en Boekhandel Blokker) en bij 
Primera Overveen.

Ellen Oosterom brengt debuut ‘Bloedband’ uit: een 
boek over ziekte, kwetsbaarheid en familiebanden 

Ellen Oosterom. Foto aangeleverd.

Bennebroek – De bouw van de 
brandweerkazerne in Bennebroek is 
weer een stap dichterbij. De ge-
meenteraad geeft akkoord op extra 
projectbudget voor de realisatie van 
de bouw. Goed nieuws, want hier-
mee is de weg vrij voor een toekomst-
bestendige nieuwe kazerne van 
waaruit brandweerlieden hun werk 
veilig en met plezier kunnen doen.

Ontwikkelingen in de markt, zoals 
het duurder worden van materialen 
en onzekere omstandigheden als 
gevolg van de oorlog in Oekraïne 
leverden meerkosten op voor het 
project.
De gemeenteraad onderkent de 
noodzaak om nu snel tot bouw over 
te kunnen gaan. De huidige kazerne 

is verouderd en de vrijwilligers ver-
dienen een professionele werkom-
geving.

Tijdens de raadsvergadering van 7 
juli stemde de raad daarom in met 
een verhoging van het project-
budget met €866.165,- tot een 
bedrag van €3.366.165,- voor de 
bouw van een brandweerpost. Dit is 
inclusief een voorziening buiten-
dienst in Bennebroek die door de 
Veiligheidsregio Kennemerland 
wordt gerealiseerd.

Gemotiveerde brandweerlieden
Burgemeester Elbert Roest bena-
drukt de urgentie van de nieuw-
bouw: “Ik zie een ploeg gemoti-
veerde brandweerlieden die nu 

onder suboptimale omstandigheden 
moeten werken. Ze zetten zich dage-
lijks in voor onze gemeente.”

Planning
Begin 2022 is gestart met de aanbe-
steding van de bouw van de brand-
weerkazerne. Die aanbesteding kan 
met het de�nitief verhogen van het 
projectbudget afgerond worden. Na 
het contracteren van de bouwende 
partij wordt een gezamenlijke plan-
ning opgesteld.  Naar verwachting 
starten de voorbereidende werk-
zaamheden, zoals het plaatsen van 
tijdelijke huisvesting en de sloop van 
het bestaande gebouw in het derde 
kwartaal van 2022.
In het najaar start de bouw van de 
nieuwe kazerne. Kijk voor meer infor-

matie over de brandweerkazerne op:
http://bloemendaal.nl/projecten/
brandweerpost-bennebroek.

Bouw van brandweerkazerne Bennebroek dichterbij

Burgemeester Elbert Roest. Foto 
aangeleverd.

Indringer bij 
woning: politie 
zoekt getuigen

Haarlem - Woensdagavond 6 
juli is oudere vrouw gewond 
geraakt nadat een onbekende 
man haar woning aan de Delft-
laan was binnengedrongen. Het 
slachto�er is hierbij ten val ge-
komen en werd de volgende 
dag op grond aangetro�en. Zij is 
meegenomen naar het zieken-
huis voor behandeling. De 
recherche doet onderzoek naar 
deze woningoverval. 
Aan het begin van de avond, 
ergens tussen 17:00 en 20:00 
uur, werd bij de woning aange-
beld. Toen de bewoonster de 
deur opendeed werd zij door 
een onbekende man gegrepen 
en omvergeduwd. Daarna ging 
de man in de woning op zoek 
naar waardevolle spullen. Na 
een tijdje vertrok de man met 
een onbekende buit. De volgen-
de dag werd het slachto�er rond 
half 6 in de avond gevonden 
door een familielid.

De dader zou een man zijn van 
zo’n 1,75 m lang met donkere én 
grijze haren. Hij had een donker-
getinte huidskleur en droeg 
waarschijnlijk een bruine jas.
De politie is een onderzoek 
gestart. Voor het onderzoek is de 
recherche ook nog op zoek naar 
mogelijke getuigen.

Iets gezien of camerabeelden?
- Heeft u woensdagavond de 

mogelijke verdachte in de 
omgeving van de Delftlaan 
gezien?

- Heeft u aan het einde van de 
middag of gedurende de 
avond iets anders verdachts 
gezien in de buurt dat hiermee 
te maken kan hebben?

- Heeft u een camera in de 
omgeving bij uw woning/ 
bedrijf of auto en camera-
beelden van eventuele 
betrokkenen?

- Of heeft u andere informatie 
over dit voorval?

Neem dan contact op met de 
recherche via 0900-8844 of bel 
anoniem met Meld Misdaad 
Anoniem via 0800-7000. U kunt 
ook uw tips en camerabeelden 
toesturen via het tipformulier: 
op www.politie.nl/aangifte-of-
melding-doen/meldpunten/
tipformulier.
html?sid=36e13f65-2b3e-45c0-
b685-afa3741626d3. 

Bron: Politie.nl.
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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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 17 juli, 10u.
Ds. K. Holwerda (Amsterdam).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

FIRST CHURCH OF CHRIST
SCIENTIST

Raamsingel 46 Zw, Haarlem
Sunday service in English 11.00
Testimony meetings in English:
4th Wednesday of the month 8pm.
Bel 023 785 28 21 voor informatie 
over Christian Science en voor
details van diensten in het Neder-
lands.

www.christiansciencehaarlem.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 17 juli, 10u.
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 17 juli, 10u.
Ds. J.A.J. Seeleman, Haarlem.
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 - 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?

            Munten            Postzegels          Bankbiljetten
     Goud & Zilver        Sieraden         Kunst & Curiosa

GRATIS TAXATIE! 
  

Wie weet bezit u een kostbaar stuk!
Elke WOENSDAG EN DONDERDAG van 10-16 uur   
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)
Info 030-6063944 / www.ha-europe.com (geen afspraak nodig!)
Heritage Auctions Europe, Energieweg 7, IJsselstein (UT)

(geen afspraak nodig!)

van 10-16 uurvan 10-16 uur   

  

Bloemendaal - Willem Slinger (37) 
staat komend seizoen aan de zijde 
van Dave Smolenaars op het veld bij 
Dames 1 van Bloemendaal. Hij wordt 
de nieuwe assistent-trainer/coach op 
’t Kopje.
Willem Slinger was tot het einde van 
afgelopen seizoen hoofd trainer/
coach van Rood Wit Heren 1, waar- 
mee hij promoveerde naar de over-
gangsklasse. Eerder coachte hij 
Bennebroek Heren 1 en het eerste 
damesteam van Naarden. Willem 
Slinger is ook als coach actief 
geweest bij Laren en SCHC.
Dave Smolenaars: “Willem heeft een 

goed gevoel voor de mens achter de 
sporter waardoor het prettig is om 
met hem samen te werken. 
Hij is zeker van toegevoegde waarde 
voor het team komend seizoen.”
José Nanninga wordt de nieuwe 
manager van de Dames die op 2 
augustus starten met het seizoen.
Koen Hemmes van de Commissie 
Tophockey Dames: ‘Iedereen heeft 
veel zin in komend jaar. We hebben 
het bestaande team kunnen aan-
vullen met een aantal buitenlandse 
topinternationals en een aantal 
Nederlandse jeugdinternationals. Het 
gaat een mooi seizoen worden.’

Willem Slinger nieuwe assistent-
coach bij Dames 1 van Bloemendaal

Willem Slinger. Foto: © HC Bloemendaal.

Bloemendaal - De rapporten van de 
integriteitscommissie en het raads-
besluit daarover op 2 juni jl. leidden 
tot een stroom van media-uitingen, 
meldt de gemeente Bloemendaal op 
haar website.  Er is zelfs een pam�et 
onder inwoners verspreid. Het beeld 
dat dit oproept bij inwoners is scha-
delijk. De onjuistheden die rondgaan, 
veroorzaken verwarring. Inwoners 
begrijpen het niet meer. Dit schaadt 
de reputatie van de gemeente, het 
maakt besturen ingewikkeld. Inwo-
ners verdienen een gemeente waar 
goed bestuur voorop staat. Een 
bestuur dat plannen maakt en 
besluiten neemt.

Burgemeester Elbert Roest maakt 
zich ernstige zorgen over aanhou-
dende berichten die erop gericht zijn 

mensen te beschadigen. Hij heeft op 
4 juli jl. de raad een uitgebreide brief 
gestuurd waarin hij benadrukt dat 
we moeten gaan besturen voor de 
inwoners van deze mooie gemeente. 
De burgemeester roept op om de 
komende periode de energie in te 
zetten op daadkrachtig bestuur voor 
de gemeenschap. Er zijn zoveel 
belangrijke maatschappelijke 
opgaven die de volle aandacht van 
het bestuur verdienen. 
Door een tijdlijn in de brief geeft hij 
inzicht in de gebeurtenissen. Hij 
weerlegt aannames en geruchten op 
basis van feiten die één voor één 
worden behandeld. Tot slot spreekt 
hij zijn zorg uit over de impact van 
integriteitsmeldingen en Woo-
verzoeken (Wet open overheid) op 
de ambtelijke organisatie.

Reacties burgemeester Elbert Roest op 
rapporten van de commissie Integriteit

Zandvoort - Op donderdag 7 juli 
werd in aanwezigheid van de Zand-
voortse wethouder Lars Carree het 
Plasticvrije Terras  bij Laguna Beach 
in Zandvoort geopend. Zo’n 15 
strandpaviljoens en horecaonderne-
mers uit Zandvoort zien dat zij gaan 
voor een Plasticvrij Terras. De Zand-
voortse horecaondernemers teken-
den het Plasticvrij Terras-certi�caat 
en ontvingen een Plasticvrij Terras-
bordje van Juttersgeluk.
Tegelijkertijd deed Plastic Soup 
Surfer Merijn Tinga Zandvoort aan op 
zijn surftocht van Brussel naar 
Amsterdam waarmee hij aandacht 
vroeg voor de 5 miljoen take-away 
bekers die dagelijks alleen al in 
Nederland worden weggegooid.
Hij surft op een board gemaakt van 
gebruikte wegwerpbekers.
Lees hier meer over zijn Mission 

Reuse: www.plasticsoupsurfer.org.
In veel Nederlandse badplaatsen, 
zoals onder andere ook in Bloemen-
daal aan Zee, is de noodzaak van een 
plasticvrij terras bij strandpaviljoens 
inmiddels goed doorgedrongen, om 
de vervuiling van plastic dat in zee 
terechtkomt te voorkomen. 

Wethouder opent Plasticvrij 
terras in Zandvoort 





4    inderegio.nl •   13 juli 2022 POLITIEK   

Door Eric van Westerloo 

Heemstede -  De Heemsteedse 
gemeenteraad behandelde de voor-
jaars- en kadernota over verschil-
lende onderwerpen. 

OZB
De VVD wil de OZB (Onroerende Zaak 
Belasting) niet meer verhogen dan 
waarmee nu wordt gerekend. Even 
later meldde wethouder De Wit 
(CDA) dat gerekend moet worden 
met 8,5% stijging van de OBZ gelet 
op de huidige in� atie. HBB wil de 
OZB bevriezen en de 200.000 euro 
die bij niet verhogen wordt misge-
lopen opvangen vanuit de zeer 
ruime reserves. Het college gaat 
hierin niet mee. De VVD benoemde 
speerpunten zoals 30 km, afvalbe-
leid, afspraken woningbouw Man-
padslaan en de Energietransitie. 

Jongeren en opvang vluchtelingen
De PvdA vraag aandacht voor 
jongeren, opvang vluchtelingen het 
weerstandsvermogen. Wat betreft de 
huisvesting jongeren komt De Wit 
met een woonvisie waarin dat wordt 
meegenomen. 

Personeelstekort, asfalt en afval
HBB voorziet problemen in de orga-
nisatie. Personeelstekort en exper-
tise. Bij nieuw asfalt moet dit � uister-
asfalt worden. Voor de begrotings-
raad in dit najaar wil HBB uitsluitsel 
over de plannen met het afval. Voor- 
of na scheiden en de kosten. Zij 
vragen een doorrekening wat de 
verschillende crises Heemstede kost. 
Dat zal lastig worden, volgens het 
college blijft het gissen en kost het 
mankracht die er niet is. 

Begroting
Het CDA vindt de begroting een fata 
morgana. Van de 35 miljoen van 
ENECO is nu nog maar 19 miljoen 
over. Huidige overschotten zijn te 
verklaren, omdat er werken niet zijn 
uitgevoerd die wel waren begroot. 
Minister Kaag (D66) heeft besloten 
dat vanaf 2026 de gemeenten min-
der geld krijgen, iets wat Heemstede 
zal gaan voelen.
Ten slotte wil het CDA geoormerkt 
geld voor de gemeenteraad zelf. 
Hiervan kunnen bijv. externe onder-
zoeken op verzoek van de raad 
worden betaald. Wethouder De Wit 
vindt de begroting prudent wil ook 

meer personeel en een bestem-
mingsreserve voor de Energie-
transitie. 

Woningbouw en wegen
D66 wil een overzicht van leeg-
staande panden en een proef om 50 
km wegen als 30 km te beschouwen. 
Hoe zit het met de bouw Manpds-
laan m.b.t. stikstof? Collectief 
woningen isoleren, zonnepanelen 
langs het spoor en meer geld naar 
sport en cultuur. 

Warmtetransitie en 
burgerbegroting
GroenLinks wil de warmtetransitie 
per wijk regelen. Afval bij de bron 
scheiden en wil als de inwoners naar 
hun mening wordt gevaagd mee-
praten over de vraagstelling. In 2023 
wil GL een andersoortige lokale 
democratie door te experimenteren 
met een burgerbegroting. Liefst 
geen bebouwing Manpad als het 
moet dan niet meer dan 2 hectare. 

Regelmatig viel te horen dat er meer 
personeel bij moet komen. Dat slaat 
dan snel een gat in de nog meer-
jarenbegroting.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - In allerhaast moest de 
gemeenteraad op 11 maart bijeen-
komen om het college te machtigen 
om containerwoningen aan te schaf-
fen. Dit voor de opvang van Oekra-
inse vluchtelingen. Er was haast ge-
boden, want de stroom vluchtelin-
gen uit de Oekraïne nam in rap tem-
po toe en er ontstond een run op 
containerwoningen. De raad ging 
akkoord en het college kon aan de 
slag.  

Beroep op veiligheidsregio’s
Ook de Princehof en het voormalige 
politiebureau werden ingericht voor 
de opvang van Oekraïners. Het aantal 
Oekraïners bereikte echter nimmer 
het totaal waarop in eerste instantie 
was gerekend. Het gevolg, er zijn 
plaatsen over. Gezien de nijpende 
problemen in het AZC Ter Apel, waar 
nieuwkomers zelfs buiten moesten 
slapen, moet er iets gebeuren. De 
regering deed een dringend beroep 
op de veiligheidsregio’s om met 
spoed statushouders te huisvesten. 
Heemstede had tot dat moment al 
ruimschoots voldaan aan het aantal 
te huisvesten statushouders.
Door de onverwachte leegstand van 
containers besloot het college het 
verzoek van het Rijk, om het AZC te 
ontlasten, te honoreren en bood de 

containers aan. Helemaal in goede 
aarde viel dat niet. 

Vragen van CDA
Boeder (CDA) vroeg waarom toen er 
Oekraïners moesten worden opge-
vangen er een aparte vergadering 
was belegd en nu de bestemming 
wijzigt en de raad niet wordt gecon-
sulteerd. Daarnaast bestaat er twijfel 
of de veiligheidsregio wel de bevoegd-
heid heeft op dit terrein. Die bevoegd-
heid bleek er niet te zijn en pas later 
door Den Haag te zijn gerepareerd. 
Boeder had twee weken terug al 
vragen ingediend, maar burgemees-
ter Nienhuis had tijdens de raadsver-
gadering (7 juli) geen antwoorden 
paraat en wil het schriftelijk afdoen, 
Boeder vertwijfeld achterlatend. Hij 
beraadt zich op een motie van afkeu-
ring in de volgende vergadering over 
deze gang van zaken.  

Maximaal 9 maanden 
Uiteindelijk bleef er niets anders over 
dan de vaststelling dat 16 statushou-
ders de containers op het parkeerter-
rein bij het sportpark gaan bezetten. 
Voor de Oekraïners blijft voorlopig 
de Kohnstammlaan (eind juli) de 
Princehof en het oude politiebureau 
beschikbaar. De omwonenden is 
toegezegd dat de containers maxi-
maal 9 maanden blijven staan. 
Mochten de statushouders en Oekra-

iners dan geen regulier huis hebben 
gevonden, dan moet er naar andere 
oplossingen worden gezocht.  

Aantal containers voor 
Heemsteedse jongeren
Een aantal containers (Sportpark) 
komt tevens beschikbaar voor 
Heemsteedse jongeren. Wie dat zijn 
gaat de gemeente onderzoeken. 
Aanmelden heeft nu nog geen zin. 
Op 12 juli worden de omwonenden 
rond het sportpark in een bijeen-
komst ter plaatse geïnformeerd. 
Burgemeester Nienhuis benadrukte 
dat de statushouders, zodra ze hier 
zijn, Heemsteedse inwoners zijn en 
op termijn een echte woning krijgen 
toegewezen.

Statushouders in plaats van Oekraïners in containerwoningen Sportpark

De containerwoningen. Foto: Eric van Westerloo.

WEETJES UIT DE GEMEENTERAAD

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Wat speelt er op dit moment in de 
gemeenteraad?  

Handhaving demonstraties abortuskliniek 
GroenLinks vroeg het college hoe de handhaving 
tijdens demonstraties bij de abortuskliniek Bloemenhove is geregeld.
Het antwoord van het college: “Demonstraties worden aangemeld en dan 
ontvangen de demonstranten de spelregels overhandigd. Hierin staat o.a. 
dat men 25 meter van het gebouw weg moet blijven en dat is te hand-
haven.” 

Fietstunnel Leyduin
De VVD vroeg om een volwaardige � etstunnel bij Leyduin. Als het tech-
nisch al kan gaat dat minimaal een half miljoen extra kosten. Ook bedra-
gen van 2 miljoen extra kwamen voorbij tijdens de discussie. De VVD wil 
extra geld uit het regionaal mobiliteitsfonds aanvragen om het zo te bekos-
tigen. Wethouder Stam (VVD) gaat dit onderzoeken. Voorlopig blijft het 
een tunnel met trappen en een � etsgoot. 

Natuurlijke producten gemeentelijke activiteiten
GroenLinks kwam opnieuw met een motie om voortaan bij gemeente-
lijke activiteiten alleen nog maar natuurlijke producten te verstrekken.
Zij die vlees of vis willen moeten dit vooraf aangeven. Het personeelsres-
taurant blijft gevrijwaard net als bijeenkomsten met burgers. Door afwe-
zigheid van één VVD-raadslid staakte de stemmen en gaat de motie niet 
door. 

Vuurwerkverbod
Het voorstel vuurwerkverbod werd met 13 tegen 7 stemmen aange-
nomen. Er kan snel via een APV-verordening een verbod worden opge-
nomen. Voor een alternatief zoals bijvoorbeeld een vuurwerkshow is het 
nu te kort dag. D66 bekommerde zich om winkeliers die al vuurwerk 
hebben ingekocht. Er bestaat twijfel of een verbod handhaafbaar is.

Tegelgoten E-auto’s
HBB wil geld uit het klimaatfonds om bij woningen (stoepen) speciale 
tegelgoten aan te brengen. Nu liggen kabels voor E-auto’s vaak los over 
de stoep dat levert ergernis en gevaar op. Het college denkt echter dat 
inwoners een goot voor hun pand dan als eigendom gaan zien, maar het 
is en blijft openbare weg. E.e.a komt terug in de visie laadpalen Heem-
stede. 

Flitsbezorgers
De geheimhouding op het onderwerp � itsbezorging is opgeheven. Het 
voornemen het bestemmingsplan te wijzigen geeft het college nu al de 
mogelijkheid vestiging van � itsbezorgers in heel Heemstede te weigeren. 
GETIR gaat wel open op de Binnenweg. Dit omdat zij nog voor bekend-
making van het voornemen van een bestemmingsplanwijziging een 
vestigingsvergunning had gekregen. 
Het zal dus bij deze ene � itsbezorger blijven in Heemstede. 

Gemeenteraad Heemstede behandelt 
voorjaars- en kadernota
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COLUMN TANGER ADVOCATEN

Mr. Mitchel Schildwacht

Het komt vaak voor dat een koper na aankoop van 
zijn woning ontdekt dat de woning één of meerdere 
gebreken heeft. De koper heeft dit bijvoorbeeld niet 
gezien of niet kunnen zien tijdens een bezichtiging. 
Of de verkoper heeft niets medegedeeld. De vraag 
die dan bij de koper zal ontstaan, is of hij de verkoper 
voor het gebrek aansprakelijk kan stellen en zodoen-
de de herstelkosten kan verhalen op de verkoper. 

Non-conformiteit
Allereerst is van belang om vast te stellen of sprake 
is van non-conformiteit. Dit houdt in dat de woning 
niet de eigenschappen bezit die de koper op grond 
van de koopovereenkomst mocht verwachten. Wat 
de koper mocht verwachten, is dat de woning de 
eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik 
daarvan nodig zijn. 

Het is dus van belang dat eerst wordt onderzocht of 
het gebrek in de weg staat aan een normaal gebruik 
van de woning. Dit is een niet altijd duidelijke de�-
nitie en dit zal per geval kunnen verschillen. Het ene 
gebrek is namelijk ernstiger dan het andere gebrek.

Gevolgen
Als sprake is van non-conformiteit, dan kan de 
koper van de verkoper verlangen dat hij het gebrek 
zal herstellen. Een andere mogelijkheid kan onder 
bepaalde omstandigheden zijn dat de koper de 
koop gedeeltelijk zal ontbinden, wat er feitelijk op 
neer zal komen dat de koper de kosten van het 
herstel in mindering zal brengen op de koopprijs. 
Ook bestaan andere mogelijkheden.

Verkoper wist van gebrek en heeft 
niets medegedeeld
Als de verkoper wist van het gebrek en niets heeft 
medegedeeld, dan zal de koper ook de mogelijk-
heid hebben om de verkoper te laten opdraaien 
voor de kosten. 

NVM-koopakte
In de praktijk wordt 
vaak gebruik gemaakt 
van de standaard 
NVM-koopakte, 
waarin een afwijking 
is opgenomen ten 
aanzien van de wet-
telijke regeling van 
non-conformiteit. In 
deze NVM-koopakte 
staat namelijk dat het 
risico van gebreken 
(zichtbaar en on-
zichtbaar) bij de koper wordt neergelegd. Maar in 
de NVM-koopakte staat ook dat de verkoper een 
garantie aan de koper geeft dat de woning de 
eigenschappen zal bezitten die voor een normaal 
gebruik nodig zijn. Als het gebrek aan het normaal 
gebruik van de woning in de weg staat, dan geldt 
dus de garantie. 

Gebreken tijdig melden
De koper is verplicht om gebreken binnen een re-
delijke termijn te melden. Aanbeveling verdient het 
om gebreken zo snel mogelijk na ontdekking bij de 
verkoper te melden.

Een koper die na aankoop van zijn woning te 
maken krijgt met gebreken, doet er dus verstandig 
aan om kort advies in te winnen zodat zorgvuldig 
en snel wordt gehandeld. Op die manier voorkomt 
de koper dat hij uiteindelijk met lege handen zal 
komen te staan.  

Tanger Advocaten N.V.
Mitchel Schildwacht

m.schildwacht@tanger.nl
06-51797853

Alkmaar: 072-5312000
Haarlem: 023-5121400
Velsen: 0255-547820

Gebreken na aankoop 
van nieuwe woning

Door Bart Jonker 

Heemstede – Audicien Van der Werf 
Horen aan de Raadhuisstraat 65a in 
Heemstede is het adres waar u 
terecht kunt voor een professioneel 
hooradvies. Persoonlijke service en 
aandacht voor u staan hier hoog in 
het vaandel en eigenaar Sebastiaan 
van der Werf helpt u daarbij graag. 
De deskundige audicien hield afge-
lopen vrijdag 8 juli samen met 
gehoorstellenproducent Starkey 

Hearing Technologies Benelux een 
speciale dag om hoortoestelgebrui-
kers een voorproe�e te kunnen 
geven van het nieuwste Starkey 
hoortoestel: de Evolv Al. De Evolv Al 
is een uniek hoortoestel met de 
laatste ver�jnde hoortechnologie dat 
onzichtbaar is voor het oog. Audicien 
Sebastiaan van der Werf had Starkey 
Benelux speciaal uitgenodigd in zijn 
zaak om mensen met beginnende 
gehoorproblemen of hoortoesteldra-
gers deze unieke ervaring te bieden 

onder de noemer ‘Onzichtbaar horen’. 
Onzichtbaar horen en de meest 
natuurlijke moeiteloze luistererva-
ring is nu bij Audicien Van der Werf 
Horen beschikbaar en kunt u zelf 
ervaren. Want hoorspecialist Van der 
Werf Horen weet nu eenmaal wat de 
beste klank voor uw oren is. 

Kunnen horen is essentieel voor 
het leven, net als ademhalen
Bij de Amerikaanse familieonderne-
ming Starkey Hearing Technologies, 
die in 1967 in Minneapolis werd 
opgericht, weten ze als geen ander 
wat voor impact gehoorverlies heeft. 
Niet voor niets is de doelstelling van 
het bedrijf: ‘So the world may hear’. 
De onderneming heeft zich toege-
legd op moeiteloos horen en heeft in 
haar bestaan een indrukwekkende 
geschiedenis met de ontwikkeling en 
productie van de meest geavan-
ceerde hoortoestellen opgebouwd. 
Ook heeft het bedrijf een stichting 
met een recycleprogramma (Starkey 
Hearing Foundation), waarbij je je 
gebruikte hoortoestellen kunt 
doneren, die in internationale missies 
worden heringezet. De missie van 
Starkey is dat het bedrijf gelooft in 
het feit dat het kunnen horen van de 
wereld en de mensen om je heen 
essentieel is voor het leven, net zoals 
ademhalen dat is. Het bedrijf biedt 

een scala van hoortoestellen aan, 
met nu dus het nieuwste model 
Evolv Al, dat staat voor de nieuwste 
geavanceerde generatie onzichtbaar 
horen. De Evolv Al is zo ver�jnd 
geavanceerd en past zich automa-
tisch aan, met wel 55 miljoen geper-
sonaliseerde aanpassingen per uur. 
Voor een realistisch en zuiver geluid 
én…onzichtbaar. Dat is ongekend. 
Kom de Evolv Al nu zelf ontdekken 
bij Audicien Van der Werf horen.

Loop gewoon eens binnen
Wilt u ook de meest natuurlijke en 
moeiteloze luisterervaring ervaren of 
een gedegen hooradvies en een 
hoortoestel dat bij u past?
Loop dan eens binnen bij Van der 
Werf Horen aan de Raadhuisstraat 
65a in Heemstede.

Meer informatie op:
https://vanderwerfhoren.nl of via 
telefoonnummer 023-3034317.

Een uniek onzichtbaar hoortoestel: nu bij Van der Werf Horen in Heemstede

De hoortoestellen van Starkey, met vooraan de voor het oog onzichtbare Evolv Al. 

De fraaie zaak van Van der Werf Horen aan de Raadhuisstraat 65a. Foto’s: Bart Jonker.

Heemstede - Op Tennispark Groe-
nendaal werd afgelopen week het 
sterke en gezellige Open Horsman & 
Co toernooi van Tennisvereniging 
Merlenhove gespeeld. Na een onder-
breking van twee jaar, door corona, 
kon in 47 categorieën weer gespeeld 
worden om de titels. In de hoogste 
categorie (A) ging de titel voor het 
herenenkelspel naar Teis Visser uit 
Hillegom. 

Heren categorie A 
In de �nale van de hoogste categorie 
stonden Teis Visser en Lars Schaap 
tegenover elkaar. Visser had in de 
halve �nale gewonnen van Koen 
Heupers (6-3; 4-6; 6-1). Schaap had 
met twee keer 6-4 Teun Visser ver-
slagen. In een bijna drie uur durende 
partij bestookten beide mannen 
elkaar vanuit de baseline. Een extra 
knappe prestatie met de wetenschap 
dat Visser ’s morgens in Noordwijker-
hout bij TV Boekhorst de �nale van 
de categorie 3 had gewonnen. 
In herendubbel categorie A stond 
het als eerste geplaatste koppel 
Robert van de Graaf en Pascal 
Lestrade van TV Hillegom tegenover 
Milan Ludlage van TV Merlenhove en 
Wouter van Leuven van TV Vijfhuizen. 

In een spectaculaire en spannende 
partij trokken de Hillegommers met 
3-6; 7-6 en 6-4 aan het langste eind.  

Dames categorie A 
De damesenkel in de categorie A 
werd afgewerkt in een poulesysteem.  
Maria Wada wist al haar partijen te 
winnen, al had zij er tegen Heleen 
van der Knaap een driesetter voor 
nodig 6-2; 1-6; 6-2. Bij het dames-
dubbel categorie A was succes 
weggelegd voor Merel Jacobs en 
Valerie Spigt, die in drie sets het 
Merlenhove koppel Michelle Hoog-
enstein en Kristel Huijg klopten (6-3; 
5-7; 6-0).  

Geslaagd toernooi  
Omdat de huidige wedstrijdleiding 
na 10 jaar stopt met de organisatie 
van het Open Merlenhove Toernooi 
dankte voorzitter Paul Barten toer-
nooileider Danique Mense en de 
overige leden van de wedstrijdlei-
ding voor hun jarenlange inzet.  
TV Merlenhove kan terugkijken op 
een zeer geslaagd toernooi. Niet 
alleen vanwege het hoge tennisni-
veau, het grote aantal deelnemers 
(342) en de talrijke bezoekers, maar 
ook vanwege de gezellige sfeer. 

Teis Visser winnaar Open Tennistoernooi 
Tennisvereniging Merlenhove

Winnaar Teis Visser (l) en Lars Schaap (2e plaats). Foto aangeleverd door TV 
Merlenhove.
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Door Bart Jonker  

Heemstede – Wie van goed eten 
houdt, bereid met de beste verse 
lokale producten, hoeft niet ver te 
zoeken in Heemstede en gaat uit 
eten bij Restaurant Inheems van 
Natalja en Bas Pieterse aan de Zand-
voortselaan 127. Het restaurant is nu 
zo’n acht weken geopend en vele 
tevreden gasten weten inmiddels dit 
gezellige etablissement te vinden. 
Het gezellige restaurant beschikt 
over een terras en een binnentuin en 
heeft air-conditioning in het restau-
rant, zodat het zomers altijd aange-
naam eten en vertoeven is. De gere-
nommeerde chef-kok Bas Pieterse zit 
nooit stil en weet zijn gasten voort-
durend te verrassen. “Een nieuwe 
zomer, een nieuw smakelijk menu”, 
luidt het devies van de chef. Wie 
geen menu wil kan natuurlijk ook 

heerlijk uit à-la-carte eten en kiezen 
uit mooie gerechten, zoals eend met 
foie gras of een seizoenvis als schol. 
Vegetarisch? Ook dat is geen pro-
bleem, want chef-kok Bas Pieterse is 
een creatieve virtuoos in de keuken 
en tovert ook voor deze doelgroep 
met gemak heerlijke gerechten op 
tafel.  

“Kwaliteit is voor ons het 
allerbelangrijkste”
Inheems’ sterke kracht is het regel-
matig wisselende Chefs menu. 
“Kwaliteit is voor ons het allerbelang-
rijktste”, vertelt chef-kok Bas Pieterse 
trots. “Mede omdat we veel terugke-
rende vaste gasten hebben, wisselen 
we de menu’s om de twee weken, 
met het oog op de vakantieperiode, 
nu drie weken. Afgelopen week 
hebben we een heerlijk speciaal 
3-gangen Chefs zomermenu samen-

gesteld, voor 39 euro. Het volledige 
5-1gangenmenu bestaat om mee te 
beginnen uit hamachi: een makreel-
achtige vis die de stevigheid heeft 
van tonijn met pompoen en kerry 
masala, vervolgens tartaar van kalf 
met ansjovis en structuur van rode 
biet, roodbaars uit de Noordzee met 
de eerste Zeeuwse mosselen met 
watermeloen en sa�raanrisotto. 
Mooie rundershortrib van de bbq als 
hoofdgerecht en als afsluiter gemari-
neerde kersen uit de Betuwe met 
pistache en yoghurtijs.” Een waar 
zomerfeestje voor de ver�jnde 
smaakpapillen.
Als service van de zaak en omdat we 
het gewoon leuk vinden, serveren 
sowieso als tafelstarter crudités met 
yoghurtdip, eigen geslagen boter 
van gebrande eiwitten met een 
citroen, tezamen met het ambachte-
lijke brood van de Heemsteedse 
bakker Oscar. Onze sommelier Esther 
Tindal, adviseert bij dit menu graag 
de passende wijnen om het gastro-
nomische plaatje te completeren. Wil 
je het volledig vegetarisch, laat het 
ons dan weten. Natuurlijk bieden we 
ook à-la-carte en kun je uit een 
4-gangen- (49 euro) of 5-gangen-
menu (57 euro) kiezen.  

Lunchen voor groepen en borrels
“Op aanvraag is tevens het lunchen 
voor groepen bij ons mogelijk”, 
vervolgt Bas. “Onze ruimte biedt een 
gezellige en intieme sfeer tot wel 45 
couverts. Alles is bespreekbaar, 
bijvoorbeeld een walking dinner of 
voor het diner eerst gaan borrelen. 
Voor borrels (van 16-18 uur) kun je 
bij ons goed terecht met heerlijke 
bites. Zo bieden we een bubbeltje 

voor 6,50. Een borrelplankje voor 
12,50 met bijvoorbeeld de bitterbal 
van Holtkamp of een garnalenkro-
ketje, of met heerlijke vleeswaren.  

Restaurant open op zondag 24 juli 
en 28 augustus
“Ons restaurant is normaal op 
zondag gesloten, maar we zijn wel 
open op zondag 24 juli en zondag 28 
augustus. Voor borrels & bites van 
16.00 uur tot 18.00 uur en voor een 
diner van 18.00 tot 21.30 uur. Reser-

veren is gewenst via de website: 
www.restaurantinheems.nl,
e-mail: info@restaurantinheems.nl of 
bel 023 888 23 85.” 

Zomersluiting
“Vanaf zondag 7 augustus tot en met 
woensdag 24 augustus zijn wij even 
op vakantie om nieuwe inspiratie op 
te doen. Op 25 augustus zijn wij weer 
geopend. Wij heten u graag welkom 
in ons �jne restaurant”, aldus Bas 
Pieterse.

Een smakelijk nieuwe zomer met het wisselende 
Chefs menu van Restaurant Inheems

Chef-kok Bas Pietserse gepassioneerd aan het werk. Foto’s aangeleverd door 
Restaurant Inheems.

Mooie gerechten bij Inheems voor de �jnproever.

Wil je gratis kans maken op het heerlijke Chefs zomermenu van Restau-
rant Inheems?  Inheems verloot speciaal voor de lezers van de Heem-
steder en de Bloemendaler een gratis zomermenu van 39 euro p.p. voor 2 
personen! Wil je meedoen? Stuur dan uiterlijk vrijdag 15 juli 17 uur een 
e-mail onder vermelding van ‘Chefs zomermenu Inheems’ met je naam en 
telefoonnummer naar redactie@Heemsteder.nl. Uit de inzendingen wordt 
een winnaar getrokken, die persoonlijk wordt geïnformeerd. Over de 
uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Succes!

Doe mee! Inheems verloot een gratis Chefs 
zomermenu voor twee personen!

Achterweg 40, 2132 BX Hoofddorp
Postbus 189, 2130 AD Hoofddorp
023-204 44 24 | info@dunweg.nl
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Voor een 
mooi

 afscheid

Inloopspreekuur

Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg 
Uitvaartzorg van 9.00-10.00 
uur inloopspreekuur. Loop 
gerust binnen voor informa-
tie over wat er komt kijken 
bij het regelen van een uit-
vaart. De koffie staat klaar!

• 023 - 563 35 44
• Achterweg 40, 

2132 BX Hoofddorp

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 0297 - 74 85 76
• Dunweg.nl

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Mariëlle (48) belde mij op. “Hi Alex-
ander, kun je eens langskomen? Het 
gaat niet goed met Mark”.
Jeetje dacht ik. Uitvaarten van beken-
den van mijn generatie komen steeds 
vaker voor. Ik kwam binnen en zag 
Mark (54) liggen op een ziekenhuis-
bed in de woonkamer. We raakten in 
gesprek. “Alexander, ik wil niet dood-
gaan”. Nee zei ik, dat wil niemand. 
Mark ging verder. “Dat bedoel ik niet. 
Ik ga hoe dan ook dood. Ik wil alleen 
niet doodgaan, maar sterven”. 
Mijn hersenen draaiden even in de 
rondte. Hoorde ik dat nou goed? Zou 
daar een keuze in zijn?

“Je weet het. Alles wat ik doe is over de 
top. Mijn huis, mijn inrichting en helaas ook 
wel eens mijn outfit. Ik wil dus niet dood-
gaan, maar sterven. Dat melancholische, 
dramatische. Het moet groots en meesle-
pend zijn. Een afscheid waar ik zelf bij ben. 
Met dramatische muziek en al mijn vrien-

den. De dagen erna zijn alleen met mijn 
familie. Nog een keer naar dat mooie ho-
tel met Mariëlle. Nu kan dat nog. Ik neem 
langzaam, maar intens afscheid. En jij gaat 
dat voor mij regelen”.
Ik heb veel meegemaakt, maar dat iemand 
dit op deze wijze wil vormgeven was voor 
mij nieuw. Tuurlijk kan dat. We gaan het 
gewoon doen,  zei ik. 

Mark stierf een halfjaar later. Een groots 
afscheid met hapjes, drankjes en een DJ. 
Een midweek met vrienden op een bijzon-
dere locatie. 
Dagen van afscheid voor zijn naaste fa-
milie. Ik zag innige banden met vrienden 
en familie, maar het was soms ook heftig 
voor bekenden die niet wisten hoe ze hier 
nu mee om moesten gaan. Na de crematie 
reed ik naar huis. Een bekende zin schoot 
door mijn hoofd. Sterven doe je niet in-
eens, maar af en toe en beetje… 

Nu pas begrijp ik deze zin.

Sterven of doodgaan?

Heemstede - Zondag 10 juli is het 
nieuwe speeltuintje aan de Constan-
tijn Huygenslaan, met veel leuke acti-
viteiten voor de kinderen feestelijk 
geopend. Hapjes waren gemaakt 
door alle buurtbewoners en er waren 
drankjes meegenomen. Er was een 
circuitje voor de kinderen met een 
prijsje in de grabbelton.
Met heel veel speciale inzet van 
Lonneke Haas, Lucia Kotttman Chris-

tine Eenhorst Pien Marloes Bol en 
Marijke Bolhaar, is de speeltuin in 
samenwerking met de gemeente tot 
stand gekomen.
De buurt is er erg blij mee en de 
buurtbewoners hadden weer een 
hele gezellige zondagmiddag op het 
veldje.
Ook VVD-raadslid Vanessa Storm van 
‘s Gravesande-Penn kwam even een 
kijkje nemen.

Buurt opent nieuw speeltuintje 
aan Constantijn Huygenslaan

Dolle pret in het nieuwe speeltuintje aan de Constantijn Huygenslaan.
Foto aangeleverd.

Vogelenzang - Zondag 24 juli houdt 
Landschap Noord-Holland een leuke 
excursie voor het hele gezin, maar 
wel vroeg op, nl. van 6-7.30 uur. U 
gaat met de boswachter op pad in 
Leyduin op zoek naar reeën en ander 
wild. Wild zien is een kwestie van 
geluk. Maar met de boswachter als 
gids heb je natuurlijk een streepje 
voor, want hij/zij weet veel van reeën. 
Op zoek naar krabsporen, veeg-
sporen of wissels. Wist je bijvoor-
beeld dat reeën allerlei soorten 
sporen achterlaten en dat een dam-
hert en een ree niet hetzelfde is? Ze 

gebruiken altijd dezelfde paadjes en 
krabben met hun gewei aan bomen. 
Samen met de boswachter ga je 
speuren, en ondertussen vertelt hij/
zij er alles over. Reeën zijn schuw. 
Trek zoveel mogelijk donkere, onop-
vallende kleding aan. Denk wel om 
goede kleding, het kan vroeg op de 
dag nog behoorlijk koud zijn. Kinde-
ren zijn van harte welkom. Vertrek-
punt: parkeerterrein Leyduin: Woest-
duinweg 4, Vogelenzang; verzamelen 
bij Infocentrum De Kakelye.
Nadere informatie en aanmelden op 
www.gaatumee.nl.

Vroeg op en speuren naar wild op Buitenplaats Leyduin

Ree in Leyduin. Foto: Leen Gottschal.





10 inderegio.nl • 13 juli 2022NIEUWS

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - Thijs van Vlijmen (92) 
schreef een tweede boek ‘Herrijzend 
Nederland’ dat hij op 6 juli mocht 

presenteren bij Boekhandel Blokker. 
Eigenaar Arno Koek van de boek-
handel gaf na een korte inleiding het 
woord aan Van Vlijmen.  
Deze bijzondere man liet de naoor-

logse politieke jaren passeren. Hij 
bevestigde zijn trouw aan Koningin 
Wilhelmina en betrok het Marshall-
plan van na de oorlog in zijn verdere 
betoog. Dit plan maakte een welzijns-
staat mogelijk op basis van het 
nieuwe democratisch kapitalisme 
van Roosevelt. Iets wat we voor de 
oorlog nog niet kende.  

Wat volgde waren delen uit zijn poli-
tieke memoires. Van Vlijmen was van 
1981 tot 1994 namens het CDA-lid 
van ons parlement. Hij maakte zo de 
start van het CDA mee. Het politieke 
geluid van het CDA is nu ingeruild 
voor ‘neoliberale prietpraat’ volgens 
Van Vlijmen.

Hij houdt het erop dat de NATO een 
kapitalistische instelling is. De 
Tweede Kamer heeft haar budget-
recht niet gebruikt bij de huidige 
investering van vijf miljard in 
defensie. Van Vlijmen voelt zich 
verwant aan Pieter Omtzigt, die wel 
de oorspronkelijke CDA-lijn volgt.  

 Volgens Van Vlijmen ontwortelde de 
kabinetten Rutte het CDA, een partij 
waarin hij zich niet meer thuis voelde 
en daarom zijn lidmaatschap beëin-
digde. Rutte kwam er opnieuw niet 
goed vanaf toen Van Vlijmen vast-
stelde dat Rutte de VVD slechts tot 
een schim van de oorspronkelijke 
VVD heeft gemaakt. De partij van 
Witteveen (1921-2019) was een heel 
andere VVD. De christelijke politiek is 
ingeruild voor het neoliberalisme 
wat vanaf 1994 leidde tot de huidige 
participatiemaatschappij.  

Van Vlijmen roerde tussendoor de 
huidige oorlog in de Oekraïne aan 
met de stelling dat Zelenski slechts 
een pion is in het NAVO-spel. Neder-
land loopt in de visie van Van Vlijmen 
slechts achter de NAVO-oligarchen 
aan. In een vraag- en antwoordspel 
tussen Arno Koek en Van Vlijmen 
bleek eens te meer dat opvattingen 
per persoon kunnen verschillen. 
Lang niet op alle punten kon Arno 
zich vinden in wat Thijs als zijn visie 

naar voren bracht. Een markante 
man die zijn eigen waarnemingen 
aan het papier heeft toevertrouwd. 
Met zijn boek ‘Herrijzend Nederland’ 
doet hij een poging het politieke 
geweten van na de oorlog een plaats 
te geven. Het lezen van dit boek is 
zeer zeker de moeite waard.

Oud-politicus Thijs van Vlijmen: markante inwoner met een verhaal

Van Vlijmen in gesprek met Arno Koek. Foto’s: Eric van Westerloo.

Boekomslag.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De afgelopen week 
bestond de sociëteit van WIJ Heem-
stede op de kop af vijf jaar. Motor 
achter dit project, waar (oudere) 
inwoners wekelijks bij elkaar komen, 
is Katinka Verdonk, sociaal werker bij 
WIJ Heemstede.

Via de sociëteit blijft men actief, 
ontmoet men anderen en voorkomt 
het zo isolement/eenzaamheid.  

Groep onderneemt van alles
Katinka heeft een hechte groep van 
24 inwoners geformeerd die op woens-
dagmorgen bij elkaar komen op 
Plein1. Vanaf 10 uur staat de ko�e 
klaar. Met elkaars verhalen uitwisse-
len, de krant lezen, een spelletje of 
een activiteit doen of algemene infor-
matie inwinnen die van belang kun-
nen zijn voor de ouderen.
De groep onderneemt ook van alles. 
Met de Ko-bus naar tentoonstel-
lingen, stoelyoga, elpéecafé of een 

cursus valpreventie. Helaas zijn er, 
vanwege de coronaperikelen, lange 
tijd geen grote groepen bij elkaar 
geweest, wel kleine groepjes. Het 
oude regime draait nu weer op volle 
toeren. Er staat nog een tiental 
mensen op een wachtlijst om zich bij 
de groep te kunnen aansluiten. 

De sociëteit voorziet dus duidelijk in 
een behoefte voor onze inwoners. 
Helaas moet het aantal deelnemers 
enigszins beperkt blijven om het zo 

kleinschalig, overzichtelijk en veilig 
te houden.

Op 6 juli kwamen alle deelnemers 
naar het terras bij Plein1 voor een 
kop ko�e een taartje en natuurlijk 
de onderlinge gesprekken.
De rest van de dag werden foto’s en 
�lmpjes bekeken en was er een 
bingo georganiseerd. Een vol 
dagprogramma met een heerlijke 
lunch. Katinka kreeg wat geschenken 
als blijk van waardering voor haar 

tomeloze inzet. Ook de directeur van 
WIJ Heemstede, Carola van Oerle, 
voegde zich bij het gezelschap en 
stelde zich voor, omdat zij pas kort 
de leiding over WIJ Heemstede heeft 
overgenomen.

Mocht u interesse hebben om de 
sociëteit op de woensdagen bij te 
wonen, neem contact op via
Katinkaverdonk@wijheemstede.nl
of per telefoon van het kantoor 
023-5288510.

Een hechte groep: de sociëteit van WIJ Heemstede bestaat vijf jaar

Rechts Katinka Verdonk met bloemen en in het midden directeur Carola van Oerle. Foto’s:  Eric van Westerloo.

Tekst en foto: Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Met Tsjechische 
wortels in haar bloed, vertelt 
Marenka Groenhuijzen komende 
weken iets over het fraaie Boheemse 
kristal en glas. Zoals uit de Moser 
fabriek met o.a. ontwerpen van 
Moser en Blazek.
Kristal is glas dat wordt geprodu-
ceerd in regio’s Bohemen, Silezië in 
Tsjechië.
Glas van hoge kwaliteit is helder en 
laat een glanzend kleurspectrum 
zien.
De randen moeten regelmatig zijn en 
er mogen  geen  luchtbellen of 

andere onregelmatigheden in het 
glas zitten.
Alleen een luxere variant  moet lood 
bevatten.
24% voor loodkristal 30% voor 
volloodkristal, er zit altijd een sticker 
op het glas met loodgehalte.
Kristal verwerft extra schoonheid 
door het te slijpen, dit kan zowel met 
de hand als machinaal gebeuren, 
glazen kunnen mond geblazen 
zijn. Mondgeblazen en handge-
slepen glazen zijn of geëtst, uiteraard 
duurder dan mechanisch geprodu-
ceerde glazen.
Zo zijn er vele varianten in diverse 
kleurenfacetten.

Boheems glas en kristal Fraaie vlokkige toorts
Heemstede – Op park Meermond 
tref je bijzondere planten aan, zoals 
deze markante vlokkige toorts. Dit is 
een lid van de helmkruidfamilie. De 
bloei start in juni.

Foto: Bart Jonker.
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DONDERDAG 14 JULI
Rondleiding bij moestuin Ley-
duin. Verzamelen bij ingang 
Moestuin Leyduin, 2e Leijweg 
11, Vogelenzang. Om 19.30u. 
Kosten €5,-. Aanmelden kan 
uiterlijk donderdagmiddag 14 
juli tot 16u. via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828. 

ZATERDAG 16 JULI 
Waterbeestjes vangen op Ley- 
duin. Vertrekpunt: Ju�ershuis/
Gasterij Leyduin, Tweede Ley- 
weg 7, Vogelenzang. V.10-12u. 
Aanmelden via:
www.gaatumee.nl.

Interview Tim de Wit door Ruth 
Oet bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. Om 
15.30u. Toegang vrij, reserveren 
via info@boekhandelblokker.nl 
en/of 023-5282472.

MAANDAG 18 JULI
Avontuurlijke drama�lm in de 
Luifel. Herenweg 96, Heemstede. 
Om 19.30u. Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023-5483828.

MAANDAG 18 JULI

Film in de Luifel met eventueel 
Indische Themamaaltijd. De 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Om 19.30u. De Indische maaltijd 
wordt geserveerd tussen 17.30 
en 19.00 uur in de foyer. Kosten 
themamaaltijd: €12,90. Inclusief 
�lm: €19,-. Vooraf aanmelden 
noodzakelijk: u kunt wekelijks 
tot vrijdag 13.00 uur reserveren 
voor de aansluitende week dit 
kan bij de receptie van de Luifel 
of via 023 - 5483828.

DO 21, 28 JULI EN 4 AUGUSTUS 
Losse lessen Sacred Dance. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren- 
weg 96, Heemstede. V.10.30-12u. 
Kosten per keer: €7,50. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl
of 023 - 5483828.

ZONDAG 24 JULI
Vroeg op en speuren naar wild 
op Buitenplaats Leyduin. Par- 
keerterrein Leyduin: Woestduin- 
weg 4, Vogelenzang; verzamelen 
bij Infocentrum De Kakelye. 
V.6-7.30u. Nadere informatie en 
aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

T/M ZONDAG 7 AUGUSTUS
‘Portraits with Pride’. Zandvoorts 
Museum, Swaluëstraat 1, Zand-
voort. Meer informatie op: 
https://zandvoortsmuseum.nl.

AGENDA

Heemstede - Tim de Wit sluit vlak 
voor de vakantie de succesvolle 
lezingencyclus. In de afgelopen vier 
maanden brachten ruim 30 auteurs 
een bezoek aan Boekhandel Blokker 
in Heemstede. En iedere keer was het 
een feest!

Zaterdagmiddag 16 juli is er een in-
terview met Tim de Wit over ‘Wankel 
koninkrijk’, Hoe hij Groot Brittannië 
door Brexit heeft zien veranderen, 
om 15.30 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.

Hij zal worden geïnterviewd door 
Ruth Oei, journalist BNR nieuwsradio 
en Radio Haarlem 105.

Tim de Wit vestigde zich zeven jaar 
geleden als correspondent in het 
relatief rustige Londen. Wat volgde 
was een achtbaan aan politieke 

gebeurtenissen, intriges en vooral… 
chaos. Het land stond op zijn kop. En 
staat dat eigenlijk nog steeds. In dit 
boek kijkt De Wit onder de motorkap 
van het Verenigd Koninkrijk. En wat 
blijkt: het piept en kraakt aan alle 
kanten. Schotland wil weg, in Noord-
Ierland rommelt het weer, Boris 
Johnson liegt er vrolijk op los en zelfs 
na de Russische invasie in Oekraïne 
worden oligarchen in Londen maar 
mondjesmaat aangepakt. De 
toekomst na Brexit is volledig 
ongewis. Tegelijkertijd hopen de 
Britten dat het allemaal wel losloopt. 
Als ze iets kunnen, dan is het impro-
viseren. Natuurlijk zal ook de actuali-
teit aan bod komen, nu premier Boris 
Johnson zijn functie heeft neerge-
legd.

Tim de Wit was tot voor kort als 
correspondent Verenigd Koninkrijk 

en Ierland voor de NOS en Trouw 
gevestigd in Londen en maakte de 
Brexit van dichtbij mee. Eerder was 
hij correspondent in Zuid-Afrika en 
Berlijn.

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

Interview Tim de Wit door Ruth 
Oet bij Boekhandel Blokker

Tim de Wit. Foto aangeleverd door 
Boekhandel Blokker.

Film in de Luifel 
met eventueel 
Indische Thema-
maaltijd
Heemstede - Bij WIJ Heemstede 
in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede, worden in de grote 
zaal �lms gedraaid. Filmhuis-
�lms, met een actueel thema of 
pas uitgekomen �lms. 
Er is nog 1 �lm in juli. Maandag 
18 juli een avontuurlijk drama 
uit 2012, �lm start om 19.30 uur. 
Wilt u meer informatie over de 
titel en inhoud van de �lms, belt 
u dan even naar de receptie van 
de Luifel: 023 – 548 38 28, of u 
kunt de nieuwsbrief even op 
halen bij een van de locaties van 
WIJ Heemstede. 
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of
023 - 5483828. 

Indische Themamaaltijd
Voorafgaand aan de �lm kunt u 
mee-eten met de Indische 
Themamaaltijd in Eethuis de 
Luifel. De Indische maaltijd 
wordt geserveerd tussen 17.30 
en 19.00 uur in de foyer. Kosten 
themamaaltijd: €12,90. Inclusief 
�lm: €19,-. 

Menu
Voorgerecht: pindasoep.
Hoofdgerecht: Rendang Padang 
(gerecht met rundvlees), nasi 
goreng, sajoerboontjes, zoetzure 
komkommer, kroepoek.
Nagerecht: vanilleijs met aard-
beien en slagroom.
Vooraf aanmelden noodzakelijk: 
u kunt wekelijks tot vrijdag 
13.00 uur reserveren voor de 
aansluitende week dit kan bij de 
receptie van de Luifel of via 023 
- 5483828.

Losse lessen 
Sacred Dance

Heemstede – Op donderdag 21 
en 28 juli en 4 augustus van 
10.30-12 uur vinden bij WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede losse lessen 
Sacred Dance plaats. Sacred 
Dance, sacrale dans betekent 
helende dans. Bewegen op een 
manier die goed is voor lichaam 
en geest. Tot jezelf komen, je 
geaard voelen, letterlijk en 
�guurlijk steviger in je schoenen 
staan, het kind in je ervaren. 
Dansen in een kring, de cirkel als 
symbool voor oneindigheid en 
verbondenheid. 
En rond een ‘midden’ waaraan 
de danser een betekenis kan 
geven die aansluit bij het gevoel 
of de behoefte. De muziek 
waarop we dansen is uit alle 
windstreken, zowel rustig als 
wat meer uitbundig, van klassiek 
tot hedendaags. 
Danservaring is niet nodig. Deel 
het plezier en voel je welkom in 
de kring. Kosten per keer: €7,50. 
Docenten Corine Zwaan, Maria 
Perry en Charlotte Völker. 

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

Door Joke van der Zee

Zandvoort – Badplaats Zandvoort is 
bekend om zijn gezellige strand en 
strandpaviljoens, circuit en een 
levendig dorpscentrum. Minder 
bekend misschien is het Zandvoorts 
Museum aan de Swaluëstraat 1, 
Zandvoort. Natuurlijk lonkt tijdens 
zomerse dagen een duik in zee veel 
meer dan een tentoonstelling be-
kijken maar het loont echt de moeite 
om toch eens binnen te kijken in het 
museum gelegen aan de Swaluës-
traat 1.
Ten eerste is het pand een juweeltje 
om te zien met zijn nostalgische 
houten veranda-balken, waarachter 
zich een uitnodigend gemetseld 
‘huis’ bevindt. Ooit was dit het ‘oude-
mannenhuis’ Over ‘oud’ gespro-
ken; binnenin maak je een duik in het 
verleden van de badplaats. De vaste 
tentoonstelling geeft blijk van goed 
bewaarde informatie over (meer dan) 
een eeuw geleden. Bomschuiten in 
de branding, vrouwen en mannen in 
klederdracht: schilders maakten 
prachtige voorstellingen van hoe het 
eens was in Zandvoort: men leefde 
van de visserij. Een mooi contrast 
geven de geportretteerde Zandvoor-
ters maar zeker ook de huisjes die 
een lie�ijk beeld geven van het dorp 

hoe het eens was. Natuurlijk was het 
leven niet altijd rooskleurig. Later 
kwam het toerisme op gang: ook al 
in de vroege jaren van de vorige 
eeuw! De badkleding zag er toen wel 
heel anders uit! Het dorpsgezicht 
ook. 

Museum Zandvoort heeft van tijd tot 
tijd bijzondere extra exposities. Op 1 
juli is ‘Portraits with pride’ geopend. 

Zandvoort heeft dit jaar weer uitge-
pakt met een nieuwe editie van 
Zandvoort Pride. Het is inmiddels 
een traditie geworden dat het Zand-
voorts Museum een collectieve expo-
sitie presenteert. Je kunt werk bewon-
deren van een internationale groep 
kunstenaars, die allen een band 
hebben met de ‘LHBTIQ-scene’, een 
beeld van een subcultuur. Mensen 
die de laatste jaren steeds vaker en 
meer uitgesproken uit zijn hun 
schaduw springen; zichzelf durven 
zijn, ook al roept dat bij sommigen 
een bepaald gevoel op. De teke-
ningen, schilderijen en foto’s zijn 
oogstrelend mooi. Als je voorbij het 
oogstrelende kijkt zie je het ware 
gezicht van de geportretteerde. Een 
gezicht met angst of trots, kwets-
baarheid, verwarring of onzekerheid. 
Precies zoals bij élk mens, dus ook 
‘vreemde vogels’ zijn meer verbon
den met elk ander dan je denkt. 
Alleen de manier van uiten kan ver- 
schillen. Een expositie die je aan het 
denken zet.

De tentoonstelling is samengesteld 
door gastconservatoren André 
Donker en René Zuiderveld en is nog 
te bezoeken tot en met 7 augustus. 
Op 12 augustus is er weer een 
nieuwe (extra) expositie te zien, dan 
in de sfeer van de Dutch Grand Prix.

Zandvoorts Museum: fier op nostalgie 
badplaats én op ‘Portraits with Pride’

Zandvoorts huis van toen, mooie nostalgie. Foto’s: Joke van der Zee.

Kleurrijke personages door Hilly Jansen.

CULTUUR
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Deze puzzel wordt u aangebo-
den door Albert Heijn aan de 
Blekersvaartweg 57 in Heem-
stede. Lekker puzzelen voor 
een heerlijke prijs: een goed-
gevulde AH-tas vol artikelen! 

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 18 juli, 17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van 
uw naam, telefoonnummer 
en e-mailadres.

De winnaar ontvangt bericht 
via de e-mail waarmee de 
gewonnen boodschappentas 
afgehaald kan worden in de 
AH-vestiging aan de Blekers-
vaartweg 57 in Heemstede. 
Over de uitslag wordt niet 
gecorrespondeerd. Succes!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

80 15 49 19 78 53 46 33 27 75

43 63 83 12 50 66 39 67 9 26 54

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. natte omslag als heelmiddel; 7. dierentuin in
Rotterdam; 12. Chinese vermicelli; 13. windjack met capu-
chon; 14. bierton; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in
samenstelling); 19. vangwerktuig; 21. heden; 22. zeepwater;
24. stimulator voor het hart; 27. afkerig van inspanning; 28.
deel van een pet; 30. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 31.
steen; 32. hoofdbescherming; 33. roem (faam); 35. grafisch
kunstenaar; 37. jongensnaam; 38. splintertangetje; 41. Japan-
se munt; 42. uitrollen van metalen; 44. hoofdbedekking; 46.
groot mastdoek; 47. plaats in Oekraïne; 48. groep wielrenners;
49. putemmer; 50. Aziatisch oliestaatje; 52. deel van voet; 54.
heilige rivier in India; 56. Ned. politieke partij; 58. naaktloper;
61. uitroep van schrik; 62. gordijnrail; 64. gymnastiektoestel;
65. Europeaan; 67. plechtige belofte; 68. kopergravure; 70.
scheepsstuur; 72. mollengang; 73. Ned. dagblad; 76. keurig;
77. bijbelse stad; 78. zomermaand; 79. gewicht; 81. familielid;
82. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 83. houten kommetje; 84.
marterachtig dier; 86. absoluut (beslist); 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. scheldnaam voor Hollander; 2. lengtemaat (afk.);
3. katoentje voor een olielamp; 4. strook papier; 5. mengsel
van cement en zand; 6. openbaar vervoermiddel; 7. beroep; 8.
noeste vlijt; 9. waterkering; 10. deel van bijbel (afk.); 11. tabak
kauwen; 16. plezier; 18. lang smal stuk hout; 20. schrijfplankje;
21. telwoord; 23. wortel; 25. delfstof; 26. plaats in Duitsland;
27. deel van camera; 29. iemand zonder geluk; 32. Nederlan-
der; 34. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 36.
deel van een uur; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. Spaans eiland; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. Europese
hoofdstad; 43. tafelgasten; 45. kippenloop; 46. stapelgek; 51.
bloeimaand; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.). 54.
knoeiwerk; 55. boomvrucht; 56. geheimschrift; 57. bloedvat;
59. kerkelijke omroep; 60. gehakte biefstuk; 62. scheepsleu-
ning; 63. verdiepingen; 66. nakomeling; 67. lidwoord; 69.
plaaggeest; 71. rivier in Utrecht; 73. bosje bloemen; 74. middel
om te spalken; 75. Portugees levenslied; 78. klein zeilvaartuig;
80. oud Chinees leider; 82. Frans lidwoord; 85. heilige (afk.).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32

33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43

44 45 46

47 48 49

50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68 69 70 71

72 73 74 75 76

77 78 79 80 81

82 83 84 85

86 87
2

80 15 49 19 78 53 46 33 27 75

43 63 83 12 50 66 39 67 9 26 54

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. natte omslag als heelmiddel; 7. dierentuin in
Rotterdam; 12. Chinese vermicelli; 13. windjack met capu-
chon; 14. bierton; 15. aluminium (scheik. afk.); 17. ver (in
samenstelling); 19. vangwerktuig; 21. heden; 22. zeepwater;
24. stimulator voor het hart; 27. afkerig van inspanning; 28.
deel van een pet; 30. aanduiding op vrachtwagens (afk.); 31.
steen; 32. hoofdbescherming; 33. roem (faam); 35. grafisch
kunstenaar; 37. jongensnaam; 38. splintertangetje; 41. Japan-
se munt; 42. uitrollen van metalen; 44. hoofdbedekking; 46.
groot mastdoek; 47. plaats in Oekraïne; 48. groep wielrenners;
49. putemmer; 50. Aziatisch oliestaatje; 52. deel van voet; 54.
heilige rivier in India; 56. Ned. politieke partij; 58. naaktloper;
61. uitroep van schrik; 62. gordijnrail; 64. gymnastiektoestel;
65. Europeaan; 67. plechtige belofte; 68. kopergravure; 70.
scheepsstuur; 72. mollengang; 73. Ned. dagblad; 76. keurig;
77. bijbelse stad; 78. zomermaand; 79. gewicht; 81. familielid;
82. Leidse onderwijsinstelling (afk.); 83. houten kommetje; 84.
marterachtig dier; 86. absoluut (beslist); 87. motorvoertuig.

Verticaal 1. scheldnaam voor Hollander; 2. lengtemaat (afk.);
3. katoentje voor een olielamp; 4. strook papier; 5. mengsel
van cement en zand; 6. openbaar vervoermiddel; 7. beroep; 8.
noeste vlijt; 9. waterkering; 10. deel van bijbel (afk.); 11. tabak
kauwen; 16. plezier; 18. lang smal stuk hout; 20. schrijfplankje;
21. telwoord; 23. wortel; 25. delfstof; 26. plaats in Duitsland;
27. deel van camera; 29. iemand zonder geluk; 32. Nederlan-
der; 34. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 36.
deel van een uur; 37. tentoonstellingsgebouw in Amsterdam;
39. Spaans eiland; 40. Spaanse borrelhapjes; 42. Europese
hoofdstad; 43. tafelgasten; 45. kippenloop; 46. stapelgek; 51.
bloeimaand; 53. Erasmus Universiteit Rotterdam (afk.). 54.
knoeiwerk; 55. boomvrucht; 56. geheimschrift; 57. bloedvat;
59. kerkelijke omroep; 60. gehakte biefstuk; 62. scheepsleu-
ning; 63. verdiepingen; 66. nakomeling; 67. lidwoord; 69.
plaaggeest; 71. rivier in Utrecht; 73. bosje bloemen; 74. middel
om te spalken; 75. Portugees levenslied; 78. klein zeilvaartuig;
80. oud Chinees leider; 82. Frans lidwoord; 85. heilige (afk.).

KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede - Jaarlijks organiseert de 
Open toernooi commissie van Tennis-
vereniging HBC twee open toer-
nooien. Het HBC Dubbel Open in het 
voorjaar en in de tweede week van 
augustus het TV HBC Open toernooi. 
Beide toernooien zijn de afgelopen 
jaren uitgegroeid tot een van de 
populairste toernooien in de regio. 

Goed en gezellig toernooi
De organisatie is in handen van de 
Open toernooicommissie die bestaat 
uit een groepje enthousiaste leden 

die naast het organiseren van een 
goed toernooi ook zorgen voor een 
de gezelligheid.Langs de banen en 
op het ‘zonnigste terras van Heem-
stede’ is het kijken naar de wedstrij-
den, met een hapje en een drankje, 
iedere avond en in het weekend 
goed vertoeven op ons park.

De toernooicommissie slaagt er al 
jaren in om samen met de HBC-vrij-
willigers de deelnemers en bezoekers 
een �jne dag of avond te bezorgen. 
De ‘Gamba-avond’ en de ‘Feestavond’ 

die ieder jaar terugkeren, zijn het 
succes van deze samenwerking.

Schrijf u in!
Tennisvereniging HBC organiseert dit 
jaar van zaterdag 6 augustus tot en 
met zondag 14 augustus het jaar-
lijkse TV HBC Open toernooi. Het TV 
HBC Open is een toernooi waarin de 
enkelspellen, damesdubbels, heren-
dubbels en de gemengd dubbels 
gespeeld worden in de categorieën 
3-4-5 in de 17+ en in de categorieën 
6-7-8 zowel in de 17+ als in de 35+ 
leeftijden.

Meer dan 350 deelnemers in verschil-
lende categorieën, zullen hopelijk 
leuke partijen, mooi tennis en span-
nende wedstrijden opleveren. De 
�nales worden gespeeld op zondag 
14 augustus. Waar? Tennispark TV 
HBC, Ringvaartlaan 2 (hoek Sport-
parklaan) 2103 XW Heemstede. 

Inschrijven kan via de website
www.tvhbc.nl via de toernooipagina 
of via www.mijnknltb.toernooi.nl tot 
uiterlijk 27 juli.

Start inschrijving voor het TV HBC Open toernooi

Heemstede - Ook dit jaar is er in de 
Pauwehof, ontmoetings- en activitei-
tencentrum voor ouderen, een mooi 
zomerprogramma op de woensdag-
ochtend. 
Lekker bewegen, een goed gesprek 
tijdens de ko�e, dieren tekenen à la 
Rien Poortvliet of samen lezen en 
praten over gedichten en verhalen.
Het kan allemaal.

Bekijkt u de �yer op:
www.wijheemstede.nl en schrijf u in!

Liever een papieren �yer? Deze kunt 
u ophalen bij de Pauwehof, de Luifel 

en WIJ Heemstede op Plein1. Aan-
melden kan door het online inschrijf-
formulier in te vullen of het inschrijf-

formulier uit te printen en op te stu-
ren naar de Pauwehof. Achterweg 19, 
Heemstede.

Zomeractiviteiten in 
de Pauwehof

De Pauwehof. Foto aangeleverd door WIJ Heemstede.

Door Joke van der Zee  

Heemstede – Een zonovergoten dag 
was het afgelopen zondag. Het was 
de Landelijke Imkerijdag waarop het 
houden van bijen en het productie-
proces van honing in de belangstel-
ling op diverse plaatsen extra aan- 
dacht kregen. En op belangstelling 
mochten de bijen zich zondag zeker 
verheugen. Dat gold ook voor imker 
Pim Lemmers, die uitleg gaf over zijn 
beroep. Hij was zondagmiddag naar 
Kinderboerderij ’t Molentje gekomen 
om te laten zien wat een hardwer-
kend volkje honingbijen zoal produ-
ceert. Kinderen – maar ook hun 
ouders – stonden vol belangstelling 
te kijken en leerden niet bang te zijn 
voor de zoemende bijtjes. Gelukkig 
maar want het geelzwarte diertje – 

vooral de wilde bij - staat de laatste 
jaren onder druk. De grootste bedrei-
ging voor de wilde bij is gebrek aan 
voedsel en nestgelegenheid. Door 
afname van biodiversiteit hebben 
bijen het moeilijk. Gelukkig is er 
landelijk steeds meer aandacht voor 
meer zaaien en minder maaien. Zo 
kunnen bijen en andere insecten 
makkelijker van bloem tot bloem 
gaan. Immers: door de bestuiving 
van natuurlijke vegetaties en cultuur-
gewassen zorgen zij voor een 
belangrijke bijdrage aan de natuur 
en onze voedselproductie.  
In het bijenhuisje op de Kinderboer-
derij werd uitleg gegeven aan 
‘honingslingeren’, waarbij een aantal 
kinderen graag even meehielp. 

Bron: groenkennisnet.nl

Kinderen (en hun ouders) leren 
over bijen en hun ‘werk’

Het honingslingeren genoot veel belangstelling. Foto: Joke van der Zee.
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Heemstede/Bloemendaal – In het 
weekend van 15 tot en met 17 juli is 
de jaarlijkse tuinvlindertelling van De 
Vlinderstichting. Iedereen met een 
tuin of een balkon kan meedoen via 
www.tuintelling.nl. Dankzij deze tel-
ling weet De Vlinderstichting welke 
vlinders er in de zomer in tuinen 
rondvliegen. Met die informatie kun-
nen ze beter beschermd worden.

Eind juni en begin juli vlogen er veel 
vlinders. Vooral de dagpauwoog was 
veel te zien. Hoe zal dat half juli zijn? 
Dat zal blijken als er veel mensen 
meedoen aan de telling. De weers-
verwachtingen zijn gunstig: het 
wordt behoorlijk warm, dus er zullen 
waarschijnlijk veel vlinders geteld 
kunnen worden.

Vorig jaar
Vorig jaar in 2021 zijn er ruim 10.000 
tellingen gedaan en werden onge-
veer 110.000 vlinders geteld. De 
nummer 1 was toen al heel erg snel 
duidelijk: de atalanta. Deze was ont-
zettend talrijk in 2021. Er werden 
tienduizenden exemplaren gezien en 
hij was ook in veel tuinen aanwezig: 

84 % van de tellers zag een of meer 
atalanta’s. De dagpauwoog eindigde 
op nummer op nummer 2 het klein 
koolwitje werd derde.

Vlinders herkennen en melden
Iedereen kan zijn of haar waarne-
mingen van vlinders in de tuin direct 
doorgeven via www.tuintelling.nl. 
Klik op de knop Start met tellen om 
bij de tuinvlindertelling te komen. 
Kunt u de vlinders nog niets zo goed 
uit elkaar  houden? Download dan 
de vlinderherkenningskaart (of be- 
stel de papieren versie op dezelfde 
website.

Drie tips voor een 
vlindervriendelijke tuin
Tuinen zijn belangrijk leefgebied 
voor vlinders. Wat kun je doen om 
vlinders naar je tuin te lokken?
• Plant nectarrijke bloemen voor 

vlinders;
• Zorg voor voedselplanten voor 

rupsen;
• Gebruik geen gif.

Kijk voor alle informatie en meer 
tuintips op: www.vlinderstichting.nl.

Jaarlijkse tuinvlindertelling van 
15 t/m 17 juli: telt u mee?

Parelmoervlinder (mannetje). Foto: Bart Jonker.

LEZERSFOTO

Heemstede - Pjotr van Oeveren stuurde deze foto’s van bonte spechten 
in zijn tuin, naar aanleiding van een inzending van de Tuinenwedstrijd. Hij 
licht toe: “Mevrouw Dorland zag drie spechten in haar tuin (blz 10 van de 
laatste Heemsteder). Spechten zijn inderdaad schuw, maar met wat 
geduld lukt het om een foto te maken, zoals deze met de vader met 2 
jongen op de stam en de vader die één van de jongen voert”, aldus Pjotr.

Bonte spechten in de tuin

KEN UW BOS

Door Ems Post  

We kunnen het bos dus 
dromen. Zet ons op een 
willekeurige plaats in Groe-
nendaal en we komen het 
bos wel uit. Het wordt iets 
uitdagender om elk object in het bos te benoemen, 
maar ook daar komen de meesten van ons wel uit. Dat 
merkten de Vrienden vorig jaar aan het grote aantal 
goede antwoorden op de fotoquiz in deze krant. 

Toch stond ik vanmorgen voor een raadsel. Kleine 
houten paaltjes met een oranje kop stonden in het bos 
langs het pad richting de Lelievijver en in de buurt van 
de Kop en Schotel. Wat was hier aan de hand? Komen 
er lantaarnpalen? Nieuwe bomen; welke dan? Is het 
voor een hek? Riolering? Schrikdraad voor de Schotse 
Hooglanders?

Nee nee, het antwoord is weer heerlijk eenvoudig: 
Landschap Noord-Holland wil het Buitenplaatsenpad 
over de historische buitenplaatsen Leyduin, Harte-
kamp, Overplaats en Groenendaal beter ‘bepalen’ voor 
hun wandelaars. En dat wordt zeer professioneel 
aangepakt, kan ik u zeggen. Het worden palen met 
wegbewijzering! Zij wel!!! 

Er is al eens overleg geweest of er geen naambordjes in 
Groenendaal kunnen komen om de historische achter-
grond wat beter te kunnen duiden. Zoals de Adriën-
nelaan of de Pottenlaan. Wie weet trouwens waar die 
Potten gebleven zijn? Maar de gemeente gaf tot op 
heden geen gehoor en nu gaat het Landschap met de 
kluif ervandoor. Nou ja, als ze dan ook maar het hele 
bos doen tot en met de Paardenwed.

Misschien is het een idee ook het ooit speciaal voor 
Groenendaal gecomponeerde gedicht op te nemen in 
de tekst van de route. Ik voeg het in elk geval nu vast 
hier voor u bij:

Zorgt, dat ieder die hier wandelt
Evenveel geniet, als gij,
Hindert niemand, richt geen schâ aan
Dan eerst is een ieder vrij.

Wordt niet ’t groene mos ontheiligd 
Door een vod of vuil papier?
Wordt de rust der stille lanen
Niet geschonden door getier?

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

Op ons duimpje

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Tineke Pepping stuurde deze foto’s van haar mooie tuin 
naar de redactie. “Mijn tuin ligt op het noorden, maar er is de hele dag 
door zon”, vertelt ze.
“In de loop der jaren heb ik veel planten uitgewisseld met vrienden en 
waar nodig bijgekocht. Ik ben trots op de boom links die uit een zaadje 
is opgegroeid. Dikke duiven hebben onlangs de rode besjes eruit gepikt  In alle jaargetijden is het genieten”, aldus 
Tineke.

Ook meedoen? 
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? 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 bijzonder 
ontwerp of wilt u laten zien wat er allemaal 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: 
“Veel planten uitgewisseld met vrienden”
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Cervo – Als er een land in Europa is waar romantiek, passie, 
gastronomie, geschiedenis, cultuur en natuur harmonieus 
samenstromen, dan is het wel Italië. Niet voor niets is Italië een 
populair vakantieland bij uitstek dat synoniem staat voor 
‘schoonheid op alle fronten’. Een van de meest charmante 
plaatsjes op de berg aan de Ligurische Zee die volledig voldoet 
aan deze beschrijving is Cervo, een gemeenschap van 1149 
inwoners.

Kleurenpalet en olijfbomen
Voor uw redacteur is deze omgeving ‘zijn thuis’. Bij de eerste 
aanblik zult u betoverd zijn en op slag verliefd worden op deze 
schitterend idyllische plek. Cervo is samen met Diano Castello 
even verderop (tevens uw bezoek waard) een van de fraaiste 
Middeleeuwse dorpen in deze omgeving. Met het Castello dei 
Clavesana (13de eeuw), smalle charmante straatjes en steegjes 
waar de tijd heeft stilgestaan te midden van een mediterraan 
palet van zon, kleuren, bloemen en de zee, ge�ankeerd door 
pijn,  olijf en citrusbomen. De olijfolie van de Taggiasca-olijf-
bomen is het vermaarde streekproduct en moet u zeker 
geproefd hebben. Neem ook een �es mee naar huis, de Liguriërs 
beschouwen hun product als een van de beste olijfoliën van 
Italië. 

Korte geschiedenis
De (strategische) nederzetting bestond al in de prehistorie en 
werd in 181 voor Christus veroverd door de Romeinen. Na de val 
van het West-Romeinse Rijk in 476, wordt Cervo regelmatig 
geteisterd door aanvallen van barbaarse volkeren om vervol-
gens onder Byzantijnse invloed te geraken. In de 10de eeuw 
werd de Ligurische kust bestookt door de Saracenen. In 1204 
wordt Cervo een vrijstaat onder de bescherming van de Repu-
bliek Genua. In 1304 wordt Cervo leengoed van de Ridders van 
Malta en wordt het in 1384 veroverd door markies Enrico Del 
Carretto, afstammeling van de familie Clavesana, die ook het 
gelijknamige kasteel liet optrekken. Daarna wordt Cervo weer 
gedomineerd door Genua. Na de val van de Republiek Genua, 
maakt Cervo in 1797 deel uit de Liguurse Republiek.
Na overheersingen van Frankrijk en het Sardijnse vorstenhuis, 

maakt Cervo vanaf 1861 deel uit van het verenigd koninkrijk 
Italië, thans de republiek Italië.

Jaarlijks kamermuziekfestival Cervo
Cervo is beroemd om zijn jaarlijkse kamermuziekfestival dat 
plaatsvindt in juli en augustus, het Festival Internazionale di 
Musica da Camera di Cervo. Befaamde nationale en internatio-
nale klassieke musici maken hun opwachting hier om recitals te 
geven op het plein voor het fraaie 17de eeuwse kerkje San 
Giovanni Battista, met een fabuleus uitzicht op de Ligurische 
Zee. Wat een fantastische plek om te spelen, met deze Liguri-
sche Zee op de achtergrond, een adembenemende ervaring. 
Daarnaast vinden concerten plaats in het oratorium uit 1266,  
dat een geweldige akoestiek biedt met nog oude fresco’s op de 
wanden. Het Kamermuziekfestival werd 59 jaar geleden geïniti-
eerd door de Hongaarse violist met de Franse nationaliteit 
Sándor Végh (1912-1997) en is een wereldberoemde traditie 
geworden. Deze 59ste editie begint op 15 juli en loopt tot 29 
augustus. Een waar luistergenot in een schitterende Italiaanse 
ambiance. Meer informatie op:
https://cervofestival.com/cervo-festival-2022 (in het Italiaans). 

Cervo is tevens een geliefde bruiloftslocatie, een decor vol met 
bloemen als bougainville en oleanders. Beneden bevinden zich 
een rots onder de pijnbomen en stranden waar de Italianen 
graag hun dagje aan zee verpozen. La dolce vita in la bella Italia 
pur sang!

Bloemen, olijven en kamermuziek aan zee 
in het betoverende Italiaanse Cervo

NIEUWS
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Santpoort - Na het door de corona 
niet doorgaan in 2021 van de 
oldtimer-dag Santpoort, gaat het op 
10 september 2022 wél lukken om 
de weilanden aan de voet van de 
ruïne van Brederode met Oldtimers 
te vullen. Het kabaal van de stoom-
�uiten wordt voor lief genomen. 

Zoals u van de organisatie gewend 
bent zal het terrein ingenomen wor-
den door een groot aantal oldtimer-
voertuigen. Diverse stoomwalsen, 
een dorsmachine aangedreven door 
een stoommachine, een brandweer-
stoomspuit die getrokken wordt 
door paarden, stationair draaiende 
brandweer-stoomspuiten, oldtimer-
motoren en race-motoren, oldtimer-
tractoren, brom�etsen, vrachtwa-
gens, maar bovenal oldtimer luxe 
auto’s die gepoetst opgesteld 
worden door de eigenaren. 

Taxeren en demonstraties
Is uw veteraan eraan toe om getax-
eerd te worden? Het toonaange-
vende taxatiebureau Gratama & 
Luxwolda Classic Car Taxaties biedt 
een taxatie tegen een gereduceerd 
tarief van €90,00 inclusief btw. 
Tevens zijn er demonstraties van Alex 
van der Broek. Hij ‘vliegt’ op zijn 
crossmotor over diverse hindernissen 
zoals grote rioolbuizen en beton-
blokken. Hij gaat bijna verticaal 
omhoog tegen obstakels. Alex is 
diverse malen kampioen trial-rijden 
van Nederland geweest.

Voor de brom�etsen, luxe auto’s, 
motoren en tractoren (rondje Tour de 
Bal) zal een rit uitgezet worden door 
de omgeving.

Veel stoom, veel voertuigen, veel 
amusement, en heel veel oldtimers. 
Maar ook het bulderen van de Wish-
pering Giant zal niet onopgemerkt 
blijven. Drie helicoptermotoren laten 
van zich horen als dit monster mee-
doet aan trekkertrek-wedstrijden. 
Spektakel!

Een deel van het terrein zal ingericht 
worden met marktkramen. Wie weet 
vind je nog iets van je gading.

Ook worden de kleintjes niet ver-
geten. De organisatoren laten een 
stoomtreintje rijden en er is een team 
voor de kids aanwezig. Spelletjes, 
tekenen, knutselen. Zij zullen zich 
niet vervelen. Voor de inwendige 
mens is er catering voorzien van 
terrasjes. 

Als klapstuk van deze dag gaat men 
afsluiten met de enige echte Neder-
landse rockband “The Clarks”.

Het evenement is van 10.00 tot 20.00 
uur. Toegang is gratis en ook uw �ets 
of auto kunt u gratis stallen. Zie ook: 
www.oldtimerdagsantpoort.nl.

Oldtimer-dag in Santpoort in september

Oldtimers in Santpoort. Foto aangeleverd.

Regio - Toeslagen vraagt mensen die 
te veel toeslag hebben ontvangen 
weer te beginnen met terugbetalen. 
Het gaat hierbij om huurtoeslag, 
zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en 
kindgebonden budget. De mensen 
die nog toeslag moeten terugbetalen 
vanaf 2020 tot maart 2022, 
ontvingen hierover de afgelopen 
maanden al een brief. En zij krijgen 
via een tweede brief een betalingsre-
geling aangeboden. Moet jij nog te 
veel ontvangen toeslag terugbe-
talen? Kies de manier van terugbe-
talen die bij jou past en vraag hulp 
als je er niet uitkomt.  

Door de onzekere periode tijdens de 
coronacrisis heeft Toeslagen mensen 
tijdelijk niet herinnerd aan het terug-
betalen van te veel ontvangen 
toeslag. Nu de coronamaatregelen 
zijn afgebouwd, vraagt Toeslagen 
weer te beginnen met terugbetalen. 
Daarbij is het belangrijk dat iedereen 
kan terugbetalen op de manier die 
past bij hun persoonlijke situatie. 
Daarom biedt Toeslagen drie 
manieren aan. De eerste mensen die 
zijn begonnen met terugbetalen, 
maken daar ook gebruik van. 
Sommigen kiezen voor terugbetalen 
in 24 maanden en maken het bedrag 
voor de eerste maand over. Anderen 
betalen in één keer of vragen een 
persoonlijke betalingsregeling aan.

Deze hulp is er voor jou
Verwacht je dat het niet lukt om 
terug te betalen in 24 maanden? 
Vraag dan een persoonlijke beta-
lingsregeling aan. Op toeslagen.nl/
teveelontvangen kan je een persoon-
lijke betalingsregeling aanvragen, die 

past bij jouw persoonlijke situatie.

Kom je er niet uit? Vraag Toeslagen 
om hulp. Daarvoor zijn verschillende 
mogelijkheden. Op toeslagen.nl/
teveelontvangen vind je misschien 
het antwoord op je vragen. Ook kan 
je op deze site een belafspraak 
maken voor contact met de Belas-
tingTelefoon. De BelastingTelefoon 
belt jou dan terug op een moment 
dat het jou uitkomt. Je kan ook zelf 
bellen op 0800-0543. Of ga langs bij 
een toeslagenservicepunt in de 
buurt, bijvoorbeeld voor hulp bij het 
aanvragen van een persoonlijke 
betalingsregeling. Benieuwd welke 
servicepunten er bij jou in de buurt 
zijn? Check toeslagen.nl/teveelont-

vangen en vul je woonplaats of stad 
in jouw buurt in. 

Heb je extra hulp nodig met je geld-
zaken? Kijk dan eens op geld�t.nl/
toeslagen. Hier kan je een korte en 
anonieme vragenlijst invullen. En op 
basis daarvan krijg je persoonlijke 
tips en een overzicht van organisa-
ties en hun contactgegevens waar jij 
extra hulp kunt krijgen.
Marcel Schutte, adviseur Geld�t: 
“Geld�t werkt samen met Toeslagen. 
Samen wijzen we mensen die hulp 
zoeken bij hun geldzaken de weg 
naar passende hulp.”

Meer weten? Kijk op:
www.toeslagen.nl/teveelontvangen.

Hulp voor jou bij het terugbetalen van 
te veel ontvangen toeslag

Hulp zoeken bij te veel ontvangen toeslag. Bron en beeld: Ministerie van Financiën.

Haarlem - De Coalitie Haarlem 
Ontmoet is in 2017 gestart om actief 
eenzaamheid te voorkomen en te 
bestrijden. Inmiddels bestaat de 
Coalitie uit ruim 20 samenwerkende 
Haarlemse maatschappelijke organi-
saties. Haarlem Ontmoet organiseert 
diverse bijeenkomsten zoals de Week 
tegen Eenzaamheid en heeft ook een 
inclusieve website waar allerlei activi-
teiten in Haarlem voor jong en oud 
zijn te vinden. Deze activiteiten 
kunnen middels een account koste-
loos worden geplaatst door Haar-
lemse organisaties en verenigingen, 
maar ook door de inwoners zelf. Om 
de website van Haarlem Ontmoet 
nog gebruiksvriendelijker te maken, 
is er de afgelopen tijd een nieuwe 
website ontwikkeld. Deze website is 
vandaag online gezet op:
www.haarlemontmoet.nl.

Vind jouw activiteit
Om het vinden van de juiste activiteit 
voor de bezoeker zo eenvoudig 
mogelijk te maken, heeft de website 
van Haarlem Ontmoet een volledig 
nieuwe huisstijl en inrichting 
gekregen en zijn de �ltermogelijk-
heden uitgebreid. Zo kun je selec-
teren op activiteiten voor mensen 
met een verstandelijke beperking, 
psychische kwetsbaarheid, niet 
aangeboren hersenletsel en 
dementie. Projectleider Magdalena 
Chu Kum: “We vinden het belangrijk 
dat iedereen zich thuis voelt op onze 

website en dat iedereen er op een 
makkelijke manier aansprekende 
activiteiten kan vinden. Ons doel is 
om alle Haarlemmers te stimuleren 
om elkaar te ontmoeten: wie je ook 
bent. Daarbij bieden we met onze 
website een platform waarmee we 
alle initiatieven die Haarlem rijk is 
een podium geven zodat deze 
gevonden en bijgewoond kunnen 
worden.”

Plaats jouw activiteit
Je kunt op de website van Haarlem 
Ontmoet activiteiten vinden, maar je 
kunt er ook activiteiten plaatsen. Als 
organisatie, verenging of inwoner 
maak je eenvoudig en kosteloos een 
eigen account aan. Wanneer je deze 
hebt gemaakt, kun je er zo veel acti-
viteiten plaatsen als je wilt. Kom je er 
toch even niet uit? Neem dan contact 
op met websitebeheerder Harmen 
Rijksen via telefoonnummer:
06 28 65 23 65 of e-mailadres:
info@haarlemontmoet.nl. 

Meer informatie
Wil je meer informatie over Haarlem 
Ontmoet of heb je een vraag? Neem 
dan contact op met projectleider 
Magdalena Chu Kum via telefoon-
nummer 06 43 54 35 57 of e-mail-
adres coalitie@haarlemontmoet.nl. 
Voor het laatste nieuws kun je ook 
terecht op de Facebookpagina van 
Haarlem Ontmoet: www.facebook.
com/haarlemontmoet.

Nieuwe website Haarlem Ontmoet

Proosten tijdens Haarlem Ontmoet. Foto aangeleverd.

Regio - Bijna de helft van de Neder-
landers (48%) vindt het heel belang-
rijk om op vakantie in het buitenland 
naar Nederlandse televisie te kijken. 
Dit blijkt uit onderzoek van Prijsver-
gelijken.nl onder ruim 700 respon-
denten.
Veertig procent geeft aan van 
tevoren uit te zoeken hoe er televi-
siegekeken kan worden op vakantie.

Bewust geen Nederlandse tv
Er is ook een groep die op de 
camping, in het hotel of apparte-
ment bewust niet de Nederlandse 
televisie aan zet. 46 procent van de 
respondenten laat de Nederlandse 
televisie op hun vakantie even voor 
wat het is.
Deze groep bestaat voornamelijk 
(55%) uit personen in de leeftijd van 
46 tot 65 jaar.

Aanvullend abonnement
Nederlandse televisiekijken in het 
buitenland is tegenwoordig voor 
bijna iedereen weggelegd. Iedere 
provider heeft namelijk een app 
waarmee je op je laptop, tablet of 
smartphone tv kunt kijken. Hiervoor 
is alleen een internetverbinding 
nodig. “Check dus vooraf of er wi� 
beschikbaar is op je vakantiebestem-
ming”, legt Suzanne van Steenbergen 
van Prijsvergelijken.nl uit. “Bekijk van 
tevoren ook welke zenders je in het 
buitenland kunt zien met de app van 
je provider. Soms zijn dit er minder 
dan in je tv-pakket thuis. En maak je 
gebruik van mobiel internet in plaats 
van wi�, stel dan een begrenzer in op 
je telefoon, zodat je niet te veel data 
verbruikt.”

Bron: Prijsvergelijken.nl.

48% van de Nederlanders wil tv 
kijken op vakantie




