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Haarlem - De Amerikaanse pianiste 
Heather Pinkham geeft op woensdag 
3 augustus om 20.30 uur een concert 
in de Lutherse Kerk aan de Witte 
Herenstraat 22 in Haarlem. Met een 
indrukwekkend, verrassend en uniek 
programma.  
Heather Pinkham is pianist, compo-
nist en musicoloog. Ze komt oorspron-
kelijk uit Californië en is thans woon-
achtig in Nederland. Ze heeft een 
MM in Compositie van de FHK in 
Tilburg, een MA in Cognitieve Muziek-
wetenschap van de Universiteit van 
Amsterdam behaald en een BA 
dubbele hoofdvak in Piano Perfor-
mance en Italiaans van de University 
of California, Berkeley. Nadat ze haar 
bachelordiploma had behaald, 
studeerde Heather twee jaar privé bij 
de prominente Bay Area-pianiste, 
Diane Hidy. Naast het componeren 
voor haar eigen ensemble, compo-
neerde Heather onder andere voor 
solisten Ralph van Raat, Vincent van 
Amsterdam, Niek Baar, Maya Fridman 
en Tom Sanderman.  

Vrouwelijke componisten en het 
thema water
Heather kiest voor het concert in de 
Lutherse Kerk in het eerste deel voor 
de pauze voor vrouwelijke compo-
nisten en het thema ‘water’. “Ik speel 
onder meer twee stukken van de 
Canadese componiste Ann Southam: 
‘Rivers’ set 3 nummer 7 en ‘Rivers’
Set 3 Nummer 8”, vertelt ze. “Ann 
Southam’s ‘Rivers’ beslaat een set van 

10 bewegingen zullen we maar zeg-
gen. Ik koos voor mijn programma 
voor ‘Minimalistische muziek’. Dit is 
muziek met korte muzikale frases, 
subtiele variaties gedurende een 
lange tijd, of stilstand, dikwijls in de 
vorm van tonen die lang aange-
houden worden en met een accent 
op consonante samenklanken en een 
duidelijk tempo. De stukken die ik 
heb gekozen sluiten hier prachtig op 
aan en zijn van minder bekende 
componisten. Een thema als ‘water’ 
past qua stijl en sfeer uitstekend 
hierin. Water geef rust, inspiteert en 
beweegt, net als deze muziek. 
Stiekem wilde ik deze stukken al heel 
lang uitvoeren, dus ik ben heel blij 
dat ik dat nu kan doen. Het zijn com- 
plexe stukken om te spelen die qua 
uitvoering nauw luisteren. Ik speel in 
het eerste deel van het programma 
nog ‘Water dance’ van componiste 
Karen Tanaka en het stuk ‘By the Still 
Waters’ van Amy Beach. Ik compo-
neer graag zelf en ben ooit begon- 
nen als singer/songwriter. Ik eindig 
daarom het eerste deel van het 
programma met mijn eigen gecom-
poneerde stuk ‘Across the harbor’“, 
aldus Heather. 

Tweede deel bekendere 
componisten
“Na de pauze speel ik stukken van 
bekendere componisten”, vervolgt 
Heather.  “Zo begin ik met ‘Variati-
onen zur Gesundung von Arinuschka 
en Für Alina”van  Arvo Part. Heel 
bijzonder zijn de stukken van compo-
nist Hans Otte, waarvan ik ‘Für Anna 

Maria’ uitvoer en twee delen van zijn 
compositie ‘Das Buch der Klange’. 
Daarnaast staan ‘Le Onde’ en ‘Fly’ van 
componist Einaidi op het program-
ma. Het leuke van dit programma is 
dat het veel samenhang heeft. Ik heb 
er heel veel zin in”, aldus Heather 
Pinkham. Het concert vangt aan om 
20.30 uur en de zaal is open om 20 
uur. Meer informatie en kaarten 
online verkrijgbaar via www.ihms.nl 
en op de dag van het concert aan de 
zaal (uitsluitend pinbetaling). Een 

kaart kost €19,-. Jongeren tot 30 jaar 
betalen €9,- en kinderen t/m 12 jaar 
kunnen het concert gratis bijwonen. 
Het concert is onderdeel van het 
zomerfestival van International 
Holland Music Sessions. IHMS biedt 
een uniek platform voor jonge 
gepassioneerde toptalenten in piano, 
viool en cello. De concerten worden 
gegeven op verrassende locaties, 
zoals in de Lutherse Kerk in Haarlem. 
De volgende concerten vinden daar 
plaats op 10 en 17 augustus. 

Verrassend programma door Amerikaanse pianiste 
Heather Pinkham in de Lutherse Kerk van Haarlem

Heather Pinkham achter de piano. Foto: copyright Heather Pinkham.

Yubiri toont trots haar lange haar.
Foto aangeleverd.

Yubiri komt in actie voor 
KIKA en doneert 50 cm van 
haar haar

Heemstede - Yubiri van 10 jaar 
gaat 50 cm van haar haar done-
ren aan de Stichting haarwen-
sen. Samen met KIKA is ze ook 
een actie gestart. Ze vertelt: “Na 
zes jaar sparen, ga ik mijn haar 
doneren aan het goede doel. Ik 
heb altijd gezegd dit te doen als 
ik 10 jaar word en afgelopen 
week ben ik dat geworden.
Samen met KIKA ben ik ook een 
actie gestart om zo mijn donatie 
extra kracht bij te zetten en 
samen een steentje bij te dragen 
voor meer onderzoek en medi-
cijnen rondom kanker bij 
kinderen. Nog een paar dagen 
voordat mijn actie eindigt.”
Wie helpt mee? De inzamelactie 
gaat rechtstreeks naar KIKA.
Doneren kan via: 
www.actievoorkika.nl/
50cm-van-mijn-haar-voor-
een-kika-glimlach-help-je-mee.

Regio - Bij twee alcoholcontroles in 
Overveen en Velsen-Zuid zijn zondag 
24 juli diverse drankrijders van de 
weg gehaald. Opvallend is dat het 
merendeel een brom- of snor�ets 
bestuurde. Ook in Heemstede werd 
een snor�etser betrapt op het rijden 
onder invloed. 

Op de Parkweg in Velsen-Zuid werd 
van 19.00 uur tot 21.30 uur gecontro-
leerd. 135 bestuurders werden onder-
worpen aan een blaastest. Twee auto-
mobilisten bleken onder invloed van 
alcohol (465 en 285 Ugl). Daarnaast 
werden er bekeuringen uitgeschre-
ven voor snelheid, het vasthouden 
van de mobiele telefoon tijdens het 
rijden en rijden zonder rijbewijs.  

Op de Zeeweg in Overveen werd van 
22.30 tot 00.30 uur gecontroleerd. 
Acht brom- en snor�etsers bleken 

onder invloed van alcohol. 510 en 
615 Ugl waren de hoogst geblazen 
hoeveelheden. Van deze bestuurders 
werd het rijbewijs ingevorderd. Eén 
persoon was staande gehouden, 
maar ging er voor de blaastest van-
door. Zijn snor�ets bleef achter en 
deze persoon zal zich later moeten 
verantwoorden.  

Op de Heemsteedse Dreef werd een 
bestuurder van een snor�ets gecon-
troleerd. De bestuurder, een 48-jarige 
man uit Hoofddorp, bleek onder in-
vloed van alcohol en drugs. De man 
kreeg een rijverbod van 24 uur en 
moest zijn snor�ets ter plaatse achter-
laten. Toen de agenten later op de 
nacht opnieuw langs de plek reden, 
zagen zij dat de snor�ets weg was. 
Daarop zijn zij naar het huisadres 
gereden, waar ze de man korte tijd 
later zagen komen aanrijden. Die 

ging er bij het zien van de politie 
vandoor en negeerde diverse keren 
het stopteken. De Hoofddorper wist 
te ontkomen, maar zal de nodige 
bekeuringen op de deurmat kunnen 
verwachten.  

Stra�en voor alcohol in het 
verkeer
Lichte overschrijdingen handelt de 
politie zelf af. Zwaardere overtre-
dingen (een promillage van meer 
dan 351 Ugl) legt de politie voor aan 
het Openbaar Ministerie. De stra�en 
voor rijden onder invloed variëren 
van een boete tot enkele jaren 
gevangenisstraf. Naar aanleiding van 
de uitslag van de blaastest kan de 
rechter u een ontzegging van de 
rijbevoegdheid opleggen.
Daarnaast kunt u van het Centraal 
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
(CBR) een LEMA (Lichte Educatieve 

Maatregel Alcohol en Verkeer) of 
EMA (Educatieve Maatregel Alcohol 
en Verkeer) opgelegd krijgen. Deze 
verplichte cursussen duren enkele 
dagen en moet u zelf betalen. In 
deze cursus wordt onder meer de 
negatieve invloed van alcoholge-
bruik op de verkeersveiligheid aan 
de orde gesteld. De cursus is ver- 
plicht voor iedereen die is aange-
houden met een alcoholgehalte van 
minimaal 350 Ugl. Voor beginnende 
bestuurders geldt een alcoholge-
halte van minimaal 220 Ugl. Weigert 
u mee te doen of bent u afwezig? 
Dan raakt u uw rijbewijs direct kwijt. 

Is het aangetro�en alcoholgehalte in 
uw adem hoger dan 785 Ugl? Dan 
krijgt u ook een medisch onderzoek 
opgelegd door het CBR. 

Bron: Politie.nl. 

Drankrijders van de weg gehaald bij alcoholcontroles
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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   

  

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

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

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

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 31 juli, 10u.
Drs. G. van der Harst - de Leeuwe 
(Haarlem).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 31 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 31 juli, 10u. 
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:

Overveen – Een vrouw is dinsdag-
avond 19 juli gewond geraakt bij een 
ongeluk op de Duinlustweg in Over-
veen. Rond 23.15 uur ging het mis 
voor de kruising met de Zijweg. De 
auto botste hard tegen een boom. 
De bijrijdster raakte gewond.
De bestuurder raakte niet gewond bij 

de aanrijding. De bijrijdster is voor 
nadere zorg per ambulance naar het 
ziekenhuis overgebracht.

De Verkeersongevallenanalyse is ter 
plaatse gekomen voor sporenonder-
zoek. Nadien is de auto weggesleept 
door een berger.

Vrouw raakt gewond bij botsing in Overveen

Foto: NieuwsFoto.nl.

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?

Velserbroek/Oostzaan - Freddy 
Holwerda is de nieuwe eigenaar van 
Almetaal BV. De Velsenaar nam het in 
Oostzaan gevestigde bedrijf onlangs 
over van oprichter Eilko de Jong. 
Holwerda werkte al ruim twee jaar als 
algemeen directeur voor het bedrijf. 
De Jong blijft nog tot eind dit jaar 
werkzaam voor Almetaal en gaat dan 
met pensioen. 

Almetaal is gespecialiseerd in geper-
foreerde metalen platen, strekmetaal 
en metaalgaas. Het bedrijf produ-
ceert onder meer balkonhekken, 
trap- en gevelbekleding en zeef-
platen voor de agrarische sector. 
Holwerda: ,,Het bedrijf is weliswaar 
gevestigd in Oostzaan, maar onze 
klantenkring bevindt zich voor een 
deel ook in de regio Kennemerland, 
zoals in Bloemendaal en Aerdenhout. 
We maken bijvoorbeeld ornamenten 
en hekwerken voor onder andere 
hoveniers in deze streek.’’ Zelf is 

Holwerda opgeleid tot werktuig-
bouwkundige. In de metaalsector 
was hij niet eerder werkzaam, al 
heeft het bedrijf wel veel raakvlakken 
met zijn eerdere bezigheden. ,,Ik had 
de mazzel bij een aantal bedrijven te 
mogen werken en die bedrijven ook 
groot te mogen maken. Maar dan is 
het niet van jezelf. Ruim twee jaar 
geleden ben ik bij Almetaal gaan 
werken om te kijken of het bij me 
past en dat beviel goed.’’

Momenteel telt het team van het 
bedrijf vijftien medewerkers, 
Holwerda verwacht zeker groei in de 
toekomst. ,,We willen onze klanten in 
de verschillende sectoren graag in 
bredere zin bedienen, onder andere 
door nog meer maatwerkoplos-
singen te bieden. Door scherper in
te spelen op de vraag van klanten 
kunnen we bovendien verspilling 
tegengaan en op die manier duur-
zamer produceren.’’

Freddy Holwerda nieuwe 
eigenaar van Almetaal BV

Freddy Holwerda. Foto aangeleverd door Almetaal.

Zandvoort / Bloemendaal - Een 
28-jarige man uit Haarlem is zaterdag 
23 juli rond 00.30 uur aangehouden 
nadat omstanders de man betrapt 
hadden op het stelen van een �ets. 
Dat gebeurde aan de Strandafgang 
Barnaart in Zandvoort / Bloemen-
daal. De man was bezig met een 
slijptol een slot door te slijpen. Dit 
werd gezien door omstanders en de 
verdachte gingen er vandoor. Die 
wisten de man te pakken en korte 

tijd later over te dragen aan agenten. 
De verdachten is meegenomen naar 
het politiebureau. 

Bron: Politie.nl

Fietsendief gepakt dankzij omstanders
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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 1 augustus, 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

78 39 13 28 60 34 18 49 66 43 71 26

4 44 69 83 32 87 11

KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. inlegwerk van stukjes steen of glas; 7. virtueel
betaalmiddel; 12. AVRO, KRO en NCRV (afk.); 13. een der
Nederlandse Antillen; 14. vurig strijdpaard; 15. neon (scheik.
afk.); 17. berggeel; 19. akelig; 21. heden; 22. in buitengewone
dienst (afk.); 24. sportblessure; 27. straalvliegtuig; 28. venster-
glas; 30. raad voor economische aangelegenheden (afk.); 31.
deel van boom; 32. vogelpluim; 33. wijfjesschaap; 35. plaats in
België; 37. boerderijdier; 38. riviervis; 41. driehoekig voorzeil;
42. lichaamsdeel (mv.); 44. spraakgeluid; 46. uiting van droef-
heid; 47. pleisterspecie; 48. land in Afrika; 49. sportief; 50. jon-
gensnaam; 52. kledingstuk; 54. lawaai (hommeles); 56. vrijge-
vig; 58. verspreidingsgebied; 61. eikenschors; 62. christelijk
feest; 64. Nederlandse televisie stichting (afk.); 65. bloedvat; 67.
Pan American Airways (afk.); 68. bitter lichaamsvocht; 70. teken
(signaal); 72. vlug en snel; 73. lichtbaken voor de scheepvaart;
76. snijwerktuig; 77. laatstleden (afk.); 78. arbeid; 79. plaats in
Noord-Holland; 81. militaire rang (afk.); 82. mannetjesbij; 83.
grootste hertensoort; 84. rekenopgave; 86. regentijd in de
tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

,
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tropen; 87. land in Afrika.

Verticaal 1. zeer korte rok; 2. zaterdag (afk.); 3. algemene kiosk
onderneming (afk.); 4. schrijfvloeistof; 5. bewerking van melk; 6.
Duits automerk; 7. tropische vrucht; 8. openbaar vervoermiddel;
9. jongens- en meisjesnaam; 10. last- en trekdier; 11. atoom-
kerndeeltje; 16. Europese Belasting Unie (afk.); 18. roem; 20.
woonboot; 21. ontkenning; 23. Frans modehuis; 25. deel van
een fietswiel; 26. visplaats; 27. militair voertuig; 29. speler met
de meeste doelpunten; 32. opvouwbaar vervoermiddel; 34. een
klein beetje; 36. modern gekleed (chic); 37. biljartstok; 39. pres-
siemiddel van een vakbond; 40. interest; 42. uiting van vreugde;
43. dopheide; 45. voormalig Chinees leider; 46. mollengang; 51.
lichte klap; 53. asvaas; 54. plaats in Noord-Holland; 55. strook;
56. genoeg gekookt; 57. bouwsteentjes voor kinderen; 59.
levenslucht; 60. legendarische Nederlandse voetballer; 62.
keteltrommen; 63. slotwoord; 66. laagte tussen bergen; 67. iso-
latieschuim; 69. zuinige verlichting; 71. dun en mager; 73. dicht-
regel (rijm); 74. ladder; 75. Indisch rijstgerecht; 78. bijenproduct;
80. insect; 82. lidwoord; 85. titel (afk.).

,

KRUISWOORDPUZZEL

Heemstede - De KNLTB Tenniskids 
Zomercompetitie werd dit jaar voor 
het eerst gespeeld. Bij de Heem-
steedse Tennisvereniging Merlen-
hove deed één jeugdteam mee aan 
deze competitie, in de categorie 
Groen. 

In de tussenstand stond Merlen-
hove-1 al een enkele weken boven-
aan. Er moest nog één inhaalwed-
strijd worden gespeeld. Om het 
kampioenschap veilig te stellen had 
Merlenhove-1 nog twee punten 
nodig want ook Zandvoort kon nog 
kampioen worden.  

Afgelopen zondag 17 juli was een 
ware �nale, want Zandvoort-1 en 
Merlenhove-1 traden tegen elkaar 
aan voor deze laatste wedstrijd. Het 
werd nog bijzonder spannend, maar 
de behaalde 3-3 was genoeg voor 
het kampioenschap! Duuk Overbeek, 
Yannick Roest, Isèl Schrier, Joe Pickee, 
Alexandre Dumonnet, Matteo van 
Eijck en ook invaller Je� Schrier: 
gefeliciteerd!
Zowel de KNLTB als de Jeugdcom-
missie van Merlenhove gaan deze 
competitie nu evalueren en bekijken 
hoe hier verder een vervolg aan ge-
geven kan worden.

Jeugdteam Tennisvereniging 
Merlenhove wint zomercompetitie

Groen kampioen. Foto aangeleverd door TV Merlenhove.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede - De belangenvereniging 
heeft alle middelen die haar ten 
dienste stonden om de bouw van de 
Vomar te voorkomen al eerder inge-
zet. Op tientallen punten verloren zij 
de strijd of het nu om het parkeren 
ging, het verwijderen van bomen, de 
te smalle inrit naar de garage enz. 
enz. Het gevolg is dat het plan het 
�at heeft van de gemeente.   

Afvoer van gassen
Toch heeft voorman Bart O�erman 
van de belangenvereniging een item 
gevonden waarmee de Vomar de 
omwonenden tegemoet kan komen. 
Het gaat om de afvoer van gassen 
die vanuit de ondergrondse garage 
komen. Een parkeergarage blijkt, en 
dat is landelijk vastgesteld, sto�en uit 
te stoten die gevaarlijk zijn voor de 
mens. Het spits zich vooral toe op 
�jnstof en de kankerverwekkende 
stof benzeen.  

De Omgeving Dienst IJmond heeft, 
namens het college, akkoord gege-
ven voor een uitvoering met een 
korte pijp. Dit wordt gezien als een 
onthe�ng. Daar is de heer O�erman 
het niet mee eens. Hij somde tijdens 
een zitting van de bezwarencommis-
sie een tiental redenen op waarom 
wat nu is goedgekeurd niet deugt. 
Het zou te ver voeren om de techni-
sche details hier nader toe te lichten, 
maar ze waren dusdanig steekhou-
dend dat de bezwarencommissie 
hem voor een deel in het gelijk 
stelde. O�erman komt op voor de 
bewoners rond de nieuwe Vomar. 
Waarom moeten de omwonenden 
worden belast met de uitstoot van 
gassen die de afvoer naar buiten 
brengt? Ze hebben al het nodige 
voor hun kiezen gehad. Als sluitstuk 
loopt nu hun gezondheid mogelijk 
gevaar in de nabije toekomst. Door 
de pijp veel hoger uit te voeren 
worden de omliggende huizen 
minder of helemaal niet belast.  

Huidige rapport vertoont hiaten
De bezwaarschriftencommissie 
kwam O�erman tegemoet door het 
college te  adviseren een beroep te 
doen op een door het Rijk gefor-
meerde deskundigenpool van
milieuspecialisten.
Het nu uitgebrachte rapport, dat was 
aangevraagd door de Vomar, ver- 
toont hiaten. Er kwam niet vast te 
staan of het doelmatig verspreiden 
van emissies, het zoveel mogelijk 
beperken van geurhinder, alsmede 
het zoveel mogelijk beperken van 
luchtverontreiniging door benzeen 
juist zijn betrokken. 

Het college kan een advies van de 
commissie naast zich neer leggen.
Zij hebben inmiddels laten weten het 
advies te bestuderen maar zien geen 
kans binnen 12 weken tijd een 
besluit te nemen. Voor de voortgang 
van de bouw zal het waarschijnlijk 
geen grote gevolgen hebben. Wordt 
vervolgd.

Belangenvereniging bewoners Binnenweg- 
Oost tart de Vomar opnieuw over afvoer

Het bouwterrein waar de nieuwe Vomar moet komen. Foto: Eric van Westerloo.
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Spaarndam - Zaterdag 30 juli aan-
staande is de monumentale Kolksluis 
in Spaarndam weer klaar voor plezier-
vaart. Al moeten de sluiswachters 
van Stichting Kolksluis Spaarndam 
nog even wachten met schutten. 
Door aanhoudende droogte blijven 
de sluisdeuren aan de IJ-zijde van de 
vernieuwde Kolksluis tijdelijk dicht. 
De Grote Sluis heeft een aangepast 
schutregime. Dit is een e�ectieve 
maatregel om verzilting in het noor-
delijke deel van het Rijnlandse 
beheergebied te beperken. Plezier-
vaart zal nog even via de Grote Sluis 
de doorsteek naar het Spaarne 
moeten maken.  
Bijna twee jaar lang was de Kolksluis 
gevuld met zand. Eerst om de oude 
kademuren stabiel te houden, daar-
na als werkvloer voor het vervangen 
van de kademuren en de binnenste 
sluisdeuren. Nu is de Kolksluis zo 
goed als af, op de nieuwe lindebo-
men voor de Oostkolk na. Die staan 
nog bij de kweker. Ze mogen in het 
najaar naar hun nieuwe stek. Pas dan 
is de Kolksluis en de directe omge-
ving echt in oude luister hersteld.

Feest bij de Kolksluis
Zaterdag 30 juli viert de Stichting 
Kolksluis alvast een klein feestje. 
Vanaf 11.00 uur vertrekt er een 
parade van klassieke schepen naar 
de Kolksluis. Rik Stapel, voorzitter van 
de stichting, is blij dat de kolk weer 
met water gevuld is. “Hopelijk mag er 
binnenkort weer geschut worden, 
onze sluiswachters zijn er na twee 

jaar weer helemaal klaar voor. 
Normaal schutten we al vanaf 1 mei. 
Dat doen we alle zaterdagen, zond-
gen en feestdagen tussen 10 en 17 
uur, tot half september.”  
Rijnland viert op 8 september dat de 
Kolksluis weer zo goed als klaar is. 
“We willen dan de Kolksluis o�cieel 
opleveren en de omwonenden 
bedanken voor hun gastvrijheid”, 
vertelt omgevingsmanager Alexan-
dra Braun.“Zo vlak voor Open Monu-
mentendag is het bijzonder om de 
sluis weer te zien stralen als vanouds.”

Monumentale waarde
De Kolksluis is een beschermd dorps-
gezicht. Bij het vervangen van de 

kademuren en de sluisdeuren moest 
het hoogheemraadschap van Rijn-
land niet alleen rekening houden 
met de huidige veiligheidsnormen, 
maar ook met met de voorwaarden 
van de gemeentelijke 
erfgoedadviseurs.
Duurzaamheid was een belangrijke 
voorwaarde in de werkwijze van de 
aannemer en de keuze van materi-
alen. Waar mogelijk zijn oude materi-
alen hergebruikt.

Een infographic geeft een goed 
beeld van het gewenste eindresul-
taat en de materialen die nodig 
waren om de Kolksluis in haar monu-
mentale waarde te laten.

Kolksluis Spaarndam wordt weer bevaarbaar

Kolksluis in Apaarndam.  Bron en beeld: Hoogheemraadschap Rijnland.

Geen winnaar 54e Internationaal Orgelimprovisatieconcours
Haarlem - Het 54e Internationaal 
Orgelimprovisatieconcours Haarlem 
heeft voor het eerst, sinds oprichting 
in 1951, geen winnaar. De �nale van 
de belangrijkste improvisatieprijs ter 
wereld vond zaterdag 23 juli in de 
Grote of St. Bavokerk in Haarlem 
plaats. Drie �nalisten werden ge-
vraagd om op het fameuze Christian 
Müller-orgel een improvisatie te 
maken op een thema van Thomas 
Lacôte en bij stomme �lms van 100 
jaar oud. De jury verwacht meer ver-
nieuwing, creativiteit en originaliteit. 
Om een kwaliteitsimpuls voor de 
toekomst voor het festival te geven, 
besloot zij gisteren geen prijs uit te 
reiken. Dit concours is de oudste en 
meest bekende wedstrijd van de 
wereld voor organisten.

Al sinds 1951 is het Improvisatiecon-
cours het hart van het Internationaal 
Orgelfestival Haarlem, dat om het 
jaar in Haarlem plaatsvindt en bezoe-
kers vanuit de gehele wereld trekt. 

Acht, over het algemeen jonge musi-
ci deelden afgelopen week hun pas-
sie voor het orgel met collega’s en 
publiek. De organisten Sebastian 
Benetello (D), Marcel Eliasch (D), 
Niklas Jahn (D), Cyril Julien (CH) en 
Evan Bogerd (NL) vielen na twee 
improvisatierondes af. De organisten 
Harmen Trimp (NL), David Kiefer (D) 
en Wouter van der Wilt (NL) waren 
gisterenavond de drie �nalisten. 
Echter, de internationale jury bestaan-
de uit Ansgar Wallenhorst (D), Zuza-
na Ferjenčíková (SLO/A), Vincent 
Thévenaz (CH), Dominik Susteck (D), 
Martijn Padding (NL) en Gerben 
Mourik (NL) heeft gisterenavond 
geen winnaar uitgeroepen. Volgens 
de jury ontbrak het de organisten 
aan nieuwe en experimentele impro-
visatietechnieken. Wel kon het pu-
bliek stemmen en is de publieksprijs 
(1000 euro) uitgereikt aan de Neder-
landse Harmen Trimp. Het orgelfes-
tival Haarlem loopt nog tot en met 
volgende week zaterdag 30 juli 2022.

Orgelfestival nog tot en met 30 juli 
2022
Aankomende week zijn er nog vele 
concerten op een aantal prachtige 
historische orgels in de binnenstad 
en op 29 juli een concert van de 
Zomeracademie Excellence Class. 

Opvallend programmaonderdeel is 
de vertoning op 26 juli van de 
stomme �lm Trip to the Moon uit 
1902 in de Grote of St. Bavokerk. De 
organisten en geluidskunstenaars 
Franz Danksagmüller en Gabriele 
Agrimonti begeleiden op het Chris-
tian Müller-orgel dit meesterwerk 
van cineast Georges Méliès.

Internationaal Orgelfestival 
Haarlem
Het festival is het meest bekende en 
oudste orgelfestival ter wereld. Het 
tweejaarlijkse festival trekt bezoekers 
uit de hele wereld en internationale 
organisten komen om deel te nemen 
of concerten en masterclasses bij te 
wonen. Het festival is befaamd om 
hun voortrekkersrol binnen de orgel-
muziek. Het festival ziet het orgel als 
onderdeel van de klassieke en 
moderne orkest- en ensembleprak-
tijk en wil af van het imago dat een 
orgel uitsluitend een rol heeft als 
begeleider bij kerkdiensten.

Het festival zoekt continu naar de 
reikwijdte van de orgelmuziek en 
heeft zich genesteld in diverse 
genres zoals jazzmuziek en modern 
klassiek. Nederlandse orgelcompo-
nisten zijn in het buitenland 
bekender dan in eigen land en hun 
werk neemt een belangrijke plek in 
op de internationale concertpodia.

Zie voor meer informatie:
www.orgelfestivalhaarlem.nl.

Geen winnaar dit jaar voor Orgelimprovisatieconcours. Foto aangeleverd door 
Internationaal Orgelfestival Haarlem.

Haarlem - Zaterdag 30 juli vindt in 
fotogalerie de Gang aan de Grote 
Houtstraat 43 in Haarlem om 16 uur 
de opening plaats van de foto-expo-
sitie ‘Meat, Fish and auberginge 
caviar’ van de Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco (1988).
De serie bestaat uit een reeks intieme 
foto’s van haar ouders.  Blanco begon 
haar ouders te fotograferen nadat 
haar vader in 2016 werd opgenomen 
in het ziekenhuis van Odessa voor 
een zware operatie. Zij fotografeerde 
haar ouders in een poging als 
dochter afstand te nemen van de 
situatie en het onderwerp als foto-
grafe te objectiveren. De cameralens 
werkte als een schild. Zij zette het 

project voort tot 2019 toen haar 
vader was hersteld en haar ouders 
hun dagelijkse routine weer 
hervatten.  

Divchata
Tegelijk met “Meat Fish and auber-
gine caviar” zal ook een deel van de 
nieuwe serie ‘Divchata’ (meisjes in het 
Oekraïens) te zien zijn. In deze serie 
laat Blanco zien hoe mooi, uniek en 
verschillend Oekraïense vrouwen 
zijn. Uit alle 25 provincies portret-
teert ze één vrouw en laat zo zien dat 
ze allemaal op hun eigen manier 
vechten voor een vrij Oekraïne: een 
land vol liefde, kracht, verzet en 
veerkracht.

Expositie Oekraïens/Braziliaanse fotografe 
Alex Blanco in de Gang Haarlem

Fotogra�e van Alex Blanco. Foto’s: Alex Blanco.

Cruquius – Dankzij een gulle gift van 
Strike Business Development Group 
beschikt expertisecentrum voor 
epilepsie en slaapgeneeskunde SEIN 
vanaf 20 juli over het innovatieve 
zorginstrument Crdl. 

Wat is de Crdl?
De Crdl stimuleert contact tussen 
twee mensen op een leuke en 
zintuiglijke manier. Iedere aanraking 
vertaalt de Crdl in klanken. Zo 
kunnen twee mensen een moment 
van aandacht en nabijheid delen met 
elkaar zonder te hoeven spreken. 
Bij SEIN in Cruquius wonen zo’n 270 
mensen met epilepsie. Zij hebben 
vaak ook andere beperkingen. Een 
deel van hen is dementerend of heeft 
een verstandelijke beperking waar-
door zij ondersteuning kunnen 
gebruiken in de interactie met 
anderen. De Crdl kan daarbij helpen. 

Crdl is waardevolle zorginnovatie
SEIN is heel blij met de ontvangst van 
de Crdl en dankt Peter van Kooten en 

Tjalling Kuitert van Strike Business 
Development Group voor de gulle 
gift. De Crdl wordt in gebruik geno-
men door de afdeling muziekagogie 
van SEIN en ingezet op verschillende 
bewonersgroepen. 
Crdl is erkend als waardevolle zorgin-
novatie en winnaar van de Nationale 
ZorgInnovatieprijs 2018, HeldCare 
2017, de Purpose Award 2017, NRC 
Live Moonshot Startup 2017 en NRC 
Live Zorgtechnologie Startup 2016.

Crdl voor SEIN dankzij gulle gift

Van links naar rechts: Dirk van Driel (bewoner gebouw 4), Peter van Kooten (van 
Strike Business Development Group) en Ilonka Wildenberg (RVE-directeur Lang 
Verblijf Midden- en West-Nederland SEIN).

De Crdl. Foto’s aangeleverd door SEIN.





8 inderegio.nl • 27 juli 2022TUINEN

Heemstede - Wilt u nog meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat kan alleen nog deze week! 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 (geen fotocollages) 
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. Hierbij 
nog enkele fraaie inzendingen.

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde: 
dit is de laatste week dat u kunt meedoen!

“In mijn achtertuin in de Slottuin is de vijver het pronkstuk”, vertelt de 
inzendster van deze foto’s, Jet van Vrede. “Hij steekt 50 cm boven het 
terras uit. Aan de kant van de woonkamer is een raam van 180 cm breed 
en 50 cm hoog. Aan de kant van de tuintafel en schuur kun je op de rand 
zitten. Voor de rest is de grond tot aan de rand opgehoogd en begroeid.
Aan de achterkant van de vijver is een moeras. In de hoeken aan de kant 
van de woonkamer drijven eilandjes met potjes vleesetende moeras-
planten. Vorig jaar heeft een vleesetende plant die aan de pergola hing 
veel wespen gevangen.

In maart doe ik kikkerdril uit de vijver van mijn zus in mijn vijver. In juni is 
er dan een invasie van kleine kikkertjes in de buurt, tot groot genoegen 
van de katten. Ik hoop dat de kikkers en salamanders uit de waterpartijen 
rond het Oude Slot mijn vijver ook ontdekken. Als het water troebel 
wordt haal ik watervlooien. Die houden het water mooi helder. Vanuit de 
woonkamer heb ik goed zicht op de onderwaterwereld. Het is een heel 
grappig gezicht om een kikker te zien luieren. Ik wil geen vissen, omdat 
die kikkervisjes eten. Zo veel mogelijk planten in mijn tuin zijn inheems, 
soms zelfs aan komen waaien. Een klein buurmeisje is dol op de wilde 
bosaardbeitjes die onder de heg uitkomen. Een ander meisje uit de buurt 
geeft de planten in de voortuin water met een klaarstaand gietertje”, 
aldus Jet.

“Vijver is het pronkstuk”

Emmy de Groot stuurde namens de vrijwilligers van de Gillestuin 
bijgaande foto’s. Ze vertelt: “Gelegen op het volkstuincomplex Herenweg, 
een van de vier complexen van volkstuinvereniging Groenendaal is het 
afgelopen jaar de ‘Gillestuin’ gerealiseerd.
Veel vrijwilligers van de vereniging hebben hieraan gewerkt. 
De Gillestuin dankt zijn naam aan de vorige tuinder, die vele jaren op dit 
stukje grond zijn moestuin had.
De tuin is omgetoverd tot een prachtige plek waar zowel tuinder als 
Heemstedenaar regelmatig kan aanschuiven voor een kopje ko�e en 
diverse andere activiteiten. 
Een tuin om trots op te zijn”, aldus Emmy de Groot.

 “Een tuin met een naam”
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Regio – Ongediertebestrijders in 
heel Nederland komen massaal 
handen tekort om alle wespennesten 
te bestrijden. “En dan moet de échte 
grote overlast nog komen”, zegt 
David van den Broek, namens 
Beestjes Kwijt als ongediertebe-
strijder actief in Limburg. “Er wordt 
nog volop aan de nesten gebouwd, 
dus nu vinden de wespen nog 
voedsel in het nest. Dat zal de 
komende weken anders zijn en dan 
komen ze het terras op”, waarschuwt 
bestrijder Frans Bakker vanuit 
Twente.

Meerdere nesten
“Het wespenseizoen is vroeg 
begonnen”, zegt ongedierte deskun-
dige Peter Traas. “Een droog voorjaar 
en een tot dusver warme zomer 
zorgen ervoor dat er nu enorm veel 
wespen zijn. Frans Bakker beaamt dit. 
“En het gaat snel. Elke dag komen er 
meer en meer wespennesten bij. De 
werksters zijn nu nog druk met 
bouwen. Maar zodra de nesten klaar 
zijn en de wespen naar buiten 
vliegen voor voedsel, dan begint de 
ellende pas echt! Er staat ons nog 
wat te wachten komende weken.”

Plagen door het gehele land
Bestrijder David van den Broek komt 
in Limburg de laatste tijd zelfs 3 tot 4 
nesten tegen, die vlakbij elkaar 
zitten. “Dat kennen we van de Franse 
veldwesp, maar niet van de limona-
dewesp”, zegt hij. “Het is nu al een 
gekkenhuis. We krijgen nu zeker 40 
meldingen per dag. We werken dan 
ook 7 dagen in de week, 9 uur per 
dag.”

In het westen van het land is het al 
net zo erg. “De laatste paar dagen 

worden we honderden keren per dag 
gebeld. Dat is voor deze tijd van het 
jaar echt extreem”, zegt Beestjes 
Kwijt-bestrijder Elroy Kerklaan. Maar 
hij verwacht het nog veel drukker te 
krijgen. Vooral met het goede weer 
dat is voorspeld. “Het is nu aanpoten. 
Vakantie houden doen we wel na de 
zomerperiode.”

Zelf bestrijden kansloos en 
gevaarlijk
De wespenbestrijders zien regel-
matig dat mensen eerst zelf proberen 
een wespennest te bestrijden. “Kans-
loze zaak én gevaarlijk!”, zegt Van den 
Broek. “De bestrijdingsmiddelen die 
je als particulier gebruikt zijn niet 
sterk genoeg en de materialen 
voldoen niet. Je komt niet diep 
genoeg in het nest, dus blijft een 
deel van de wespen in leven. Ze 
bouwen gewoon stug door, maar 
eerst gaan ze in de aanval.”

Bakker knikt. “Of de spouwmuur 
afplakken met duct tape. Ook niet 
slim. Wespen zoeken toch een door-
gang. De kans is groot dat je ze dan 
binnen krijgt, in je slaapkamer 
bijvoorbeeld. Het beste blijf je veilig 
uit de buurt van een wespennest en 
bel je een bestrijder. Dan weet je 
zeker dat je goed geholpen wordt en 
loop je zelf geen risico.”

Ongediertebestrijdersplatform 
Beestjes Kwijt hoort van de bestrij-
ders hoe druk ze zijn, maar zien dit 
ook aan het aantal bezoekers op het 
platform. “We zijn in juni alleen al 
500.000 keer vertoond op Google, 
naar aanleiding van de zoekwoorden 
‘wespen’, ‘wespennest’ en ‘wespen-
nest verwijderen’”, zegt Merijn 
Janssen, directeur van het platform. 

“Dat is een verdubbeling ten 
opzichte van vorig jaar. En nu, halver-
wege juli, zitten we al op ruim 
400.000 vertoningen. Nóg een spre-
kend voorbeeld? Vanuit Noord-
Holland werd onze site afgelopen 
maand 10 keer meer bezocht dan 
vorig jaar. 16.000 keer ten opzichte 
van 1.500 bezoeken.

Niet iedereen belt vervolgens direct 
een bestrijder, maar het zegt wel veel 
over het feit dat mensen ongerust 
zijn en zich alvast ‘inlezen’ op het 
onderwerp. Onze bestrijders hebben 
nu al de handen vol en dan moet de 
overlast nog beginnen. Maar wij zijn 

in elk geval klaar om het gevaar te 
bezweren.”

Wat staat ons nog te wachten?
De komende weken is er prachtig 
weer voorspeld én de vakantiepe-
riode is aangebroken. Mensen gaan 
naar buiten, steken de barbecue aan, 
bezoeken openbare zwembaden of 
zitten lekker op een terrasje. Dit staat 
garant voor veel wespenoverlast. 
Helemaal omdat de wespen inmid-
dels volgroeid zijn en buiten het 
wespennest op zoek gaan naar zoet 
eten.

Wat je tegen wespen kunt doen? 

“Niet zo heel veel”, zegt Janssen. “De 
wespen zijn bezig met overleven en 
hebben zoet voedsel nodig. Dat 
vinden ze bij ons aan tafel. Je kunt 
enkele wespen weghouden met een 
wespenval of een plantenspuit, maar 
als de overlast echt groot is, zit er 
waarschijnlijk een wespennest in de 
buurt. Dat laat je beter weghalen. En 
nogmaals, doe dit niet zelf! In een 
volgroeid wespennest leven 
duizenden wespen. Als die aanvallen, 
ben je je leven niet zeker. Laat het 
over aan een professionele 
bestrijder.” Meer informatie op: 
https://beestjeskwijt.nl/ongedierte/
wespennest-verwijderen.

Warm weer zorgt door het gehele land voor wespenplagen

Wespen kunnen een behoorlijke plaag vormen. Bron en beeld: Beestjes Kwijt.

KEN UW BOS

Door Ems Post  

Het is warm, erg warm zelfs. Voor verkoeling 
moet je in het bos zijn of in alle kleine en grote 
watertjes in en om Heemstede. Stoere jongens 
springen vanaf grote hoogte in het Spaarne en 
de nieuwe haven met zijn leuke gele trappen 
vráágt er gewoon om. Maar het is helaas overal verboden. 

Nee, dan honderd jaar geleden! Toen was er een openluchtbad in 
Heemstede. In Groenendaal zelfs! Bij de opening stond er in de krant dat het 
“een lust en een genot was”. Daar kan je je wel wat bij voorstellen. Schaduw 
van hoge bomen, de geur, de geluiden, het natuurlijke element: er 
zwommen zelfs visjes in die het �lter gepasseerd waren. Dat de zijkanten 
glibberig waren en de bodem ook zo aanvoelde hoort er bij, dat heb je in 
open water ook. En dat het water niet stralend blauw was net zo. 

In de begintijd kwamen er per jaar een kleine 10.000 bezoekers, meestal 
heren, want het damesbad werd pas later toegevoegd. Toen was er zelfs een 
jaar met bijna 100.000 zwemmers! Honderdduizend, stel je dat eens voor. 
Daar zaten ook de kinderen bij die in dit bad hebben leren zwemmen. 

In 1954 was het bad nog volop in gebruik en, koud of niet, de zwemles ging 
door. 
Helaas moest na 50 jaar geconcludeerd worden dat het niet langer te doen 
was.  Het was vechten tegen de bierkaai om het schoon te houden. Weer 
het bad helemaal renoveren of een nieuw, hygiënisch, veilig, jaarrond 
zwembad elders, was geen moeilijke keuze. 

Jammer is het wel, dat we nu in Heemstede niet meer met de �ets en de 
zwempakken kunnen genieten van warme, zonovergoten uren in het 
zwembad op de ligweide met een ijsje onder handbereik. Of zou er net als 
bij de Belvedere.....?

Foto’s aangeleverd door Els Bus. Dank Els voor je enthousiaste verhaal en 
het gebruik van je foto’s.

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

Zwemmen in Groenendaal

Hooidag op landgoed 
Leyduin 
Vogelenzang - Het IVN houdt samen 
met Landschap Noord-Holland op 
vrijdag 29 juli een werkdag hooien 
op Leyduin. Dit hooien is nodig om 
de natuur- en recreatiewaarde van 
dit landgoed verder te vergroten. Het 
IVN gaat op deze werkdag met een 
groep natuurliefhebbers een dag 
actief buiten aan de slag in de ge-
zonde buitenlucht. Met deelnemers 
die het leuk vinden om de handen 
uit de mouwen te steken voor de 
natuur. Landschappelijk gezien zijn 
er op deze buitenplaatsen een paar 
aardige verrassingen te beleven. Op 
Oud-Woestduin is een voormalige 
paardenrenbaan; een groot aantal 
elementen hiervan zijn nog steeds 
zichtbaar in het landschap. In de rich-
ting van Vinkenduin is een open plek 
met alleenstaande bomen, die heel 
bijzonder van sfeer is. Je kunt er 
midden op de dag reeën ontmoeten. 
Er zijn stukken waar de adelaars-
varens manshoog staan. 
Verzamelen om 9.30 uur op de par-
keerplaats Kakeleye, Woestduinweg 
4, Vogelenzang. De werkdag duurt 
tot 14.00 uur. Deelnemers wordt ge-
vraagd om zelf voor werkkleding, 
laarzen en eigen ko�e/thee/lunch 
mee te brengen. Wel wordt gezorgd 
voor gereedschap, begeleiding, 
werkhandschoenen en een stuk vlaai 
voor bij de ko�e. Voor meer infor-
matie  bel of mail met Marc van 
Schie, 06-22575748. Aanmelden kan 
via marcmargriet@hetnet.nl.
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DO 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.

VRIJDAG 29 JULI
Hooidag op landgoed Leyduin. 
Verzamelen om op de parkeer-
plaats Kakeleye, Woestduinweg 
4, Vogelenzang, om 09.30u. Tot 
14u. Aanmelden kan via
marcmargriet@hetnet.nl. 

VANAF ZATERDAG 30 JULI 
Expositie Oekraïens/Braziliaanse 
fotografe Alex Blanco in de 
Gang. Grote Houtstraat 43, 
Haarlem. Vanaf 30 juli 16u.

ZONDAG 31 JULI
10.000 stappen wandeling. Van-
af Sportplaza Groenendaal, Sport-
parklaan 16, Heemstede, 10u.

WOENSDAG 3 AUGUSTUS
Waterbeestjes vangen op Buiten-
plaats Leyduin. Vertrekpunt: 
Ju�ershuis / Gasterij Leyduin, 
Tweede Leyweg 7, Vogelenzang. 
V. 10-12u. Aanmelden op
www.gaatumee.nl.

International Holland Music Ses-
sions: pianiste Heather Pinkham. 
Lutherse Kerk, Witte Herenstraat 
22, Haarlem. Om 20.30u. Zaal 
open 20u. Kaarten via www.
ihms.nl of aan zaal (alleen pin).

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

AGENDA

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Het meeste glas is gemaakt uit een mengsel van 
zand, kalk en soda. In de keuken gebruiken we ook veel hitte-
bestendig glas, meestal glas van de merknaam Pyrex. Dit 
wordt gemaakt voor ovenschalen en pannendeksels. Dit glas 
heeft een andere samenstelling.
En ten slotte is er dan kristal: glas waar de kalk in het mengsel 
(deels) is vervangen door lood om de eigenschappen van het 
materiaal aan te passen.

Boheems geslepen kristal heeft vaak het kenmerk van �guren, 
bloemen- en hartenvorm. Overigens komt deze hartenvorm 
ook voor in aardewerk, waarop een hart is geschilderd, als een 
soort symbool of kenmerk.
Op geslepen Boheems glas zit altijd een sticker met het 
percentage lood (24% handmade, Bohemia). 
Deze foto is in het wijnglas genomen, het glas neemt de 
kleuren van de omgeving aan.

Glas, kristal en kristalglas:wat zijn de onderlinge verschillen?

Heemstede - Creativiteit en een 
gezellige sfeer gaan bij Club Creatief 
hand in hand. Het onderlinge contact 
is net zo belangrijk als het eindresul-
taat. Deelnemers zijn vorige jaren 
met de twee enthousiaste vrijwilli-
gers Tineke Zwetsloot en Brigitte 
Manig bezig geweest met o.a. boet-
seren, schilderen en mozaïeken. Ook 
nu gaan ze werken met verschillen-
dematerialen en technieken. Club 
Creatief is bij WIJ Heemstede in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede op 
maandagen van 13.30 tot 15.30 uur 
en start op maandag 5 september. 
Komt u gezellig meedoen? De kosten 
voor 14 bijeenkomsten zijn € 78,50.  
U kunt zich al aanmelden.
Dat kan via www.wijheemstede.nl, 
info@wijheemstede.nl of belt u
023 – 5483828 van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 13 uur. 

Creativiteit en gezelligheid bij 
Club Creatief

Heemstede - Fit in evenwicht is een 
beweegprogramma voor ouderen 
o.l.v. de deskundige docent Eveline 
Anthonissen om letterlijk te leren 
steviger op uw benen te staan en uw 
zelfvertrouwen te vergroten. Het 
zorgt voor verbetering van balans en 
mobiliteit en aandacht voor verster-
king van uw spierkracht en even-
wicht. Een actiever dagelijks leven 
blijft of komt binnen handbereik.
Het sociale aspect is ook belangrijk, 
we doen het met elkaar!

Fit in Evenwicht is een vervolg op de 
valpreventiecursus In Balans en is op 
vrijdagen van 10.30 – 11.30 uur en 
van 11.30 – 12.30 uur (2 groepen). De 
start is op vrijdag 2 september bij WIJ 
Heem-stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede.  
U kunt zich al aanmelden. Dat kan via 
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl of belt u

023 – 5483828 van maandag t/m 
donderdag tussen 9 en 16 uur en op 
vrijdag tussen 9 en 13 uur.

Fit in evenwicht voor ouderen

Fit in evenwicht voor ouderen. Foto 
aangeleverd door WIJ Heemstede.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 31 juli, 10u.
Drs. G. van der Harst - de Leeuwe 
(Haarlem).
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 28 juli, 9u.
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 29 juli, 9u.
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Zondag 31 juli, 10u. 
Woord- en Communieviering. 
Voorganger Pastor Ans Dekker.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Elke dinsdag om 9u. Eucharistie-
viering, pater Tristan Perez.
Woensdag 27 juli, 10u.
Viering hart voor ouderen,
pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 27 juli, van 11.30 tot 
12.30u, uitstelling van het Aller-
heiligste en mogelijkheid tot 
stille aanbidding, pater Tristan 
Perez.
Zondag 31 juli, 10u. Eucharistie-
viering pastor Rob Verhaegh.
Zondagavond 31 juli, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Ver-
haegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het secretariaat is beperkt ge-
opend op vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 31 juli, 10u.
De diensten kunt u volgen via: 
www.kerkomroep.nl/#/kerken/ 
11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.
nl

PKN HEEMSTEDE
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 31 juli, 10u.     
Mw. drs. Elly Mulder (Leiden).
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkom-
roep zie:
www.kerkpleinheemstede.nl

PETRAKERK
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag van 10-11u.
Iedereen is welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

RAFAELGEMEENTE NEHEMIA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 31 juli,10u.
Fam. Stevelmans.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 31 juli, 10u. 
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

Door Joke van der Zee

Bloemendaal – De temperaturen 
zijn de laatste dagen nogal wisse-
lend, maar het (zwem-)water blijft 
lonken. Dat kan gelukkig in een van 
de vele zwembaden in onze regio 
maar ook in buitenwater. De vaart in 
je buurt, in meren en plassen.
Helaas leverde het erg hete weer van 
de laatste periode ook blauwalg op 
in sommige meren, in de Westeinder-
plassen bijvoorbeeld. In dat geval 
geven borden aan dat zwemmen 
wordt afgeraden of zelfs niet toege-
staan is omdat zwemmers hun duik 
met darmklachten of huidirritatie 
kunnen bekopen.
In één oogopslag bekijken waar je 
zonder zorgen kunt zwemmen in 
buitenwater doe je op:
www.zwemwater.nl.

In de tweede a�evering wandelde de 
redactie naar het Vogelmeer, gelegen 
in het Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland bij Overveen. Het Vogel-
meer is in de jaren ’50 gegraven en 
biedt een verblijfplaats voor tal van 
vogels, waaronder smienten en 
aalscholvers. In het gebied rondom 
het meer grazen zelfs hooglanders 
en Konikpaarden. Honden zijn hier 
niet toegestaan.

Hoe te vinden? Parkeren kan bij het 
bezoekerscentrum, op ‘Koevlak’ aan 
de Zeeweg. Je vindt eerst ’t Wed, de 
zwemlocatie die vorige keer werd 
besproken. Van hieruit is het nog een 
stevige wandeling van ca 4 km naar 
het meer. 
Omgeving: De route naar het Vogel-
eiland wordt goed aangegeven via 
bordjes die ook de weg naar zee 
(Parnassia) bewegwijzeren. Je loopt 
het merendeel over zand dat onver-
mijdelijk in je (wandel)sokken en 
-schoenen gaat zitten. Af en toe uit- 
kloppen kan prima; je komt vaak een 
bankje tegen. Soms op wonder-
schone plaatsen. Zo is er een duin-
heuvel die uitzicht biedt over de hele 
omgeving. Hier even uitpu�en is 
geen straf maar een (letterlijke) ver-
ademing, het tochtje gaat namelijk 
aardig over reliëf. Als je geen haast 
hebt – en dat zou in ontspannen 
toestand niet moeten – is een wan-
deling naar het Vogelmeer de moeite 
waard. 
Voorzieningen: Eigenlijk was het 
doel een verkoelend ‘nat pak’ te 
halen in het meer. Eenmaal aange-
komen zag uw correspondente daar 
vanaf. Niet dat het niet toegestaan is 
– maar het zou de rust maar versto- 
ren van zoveel vogels die hier genie-
ten van een stukje ongereptheid 

waar een spartelende zwemmer 
inbreuk op zou maken. 
Horeca: Aangezien het Vogelmeer 
niet als echte zwemlocatie wordt 
geëxploiteerd vind je hier niets om te 
kopen. Zelf water meenemen is altijd 
aan te raden als je een duinwande-
ling maakt.
Zwemwater: waterschoenen zijn 
altijd aan te bevelen, ook al mocht je 
even willen pootjebaden. 
Drukte: Op een maandagmiddag 
met temperaturen van ca. 20 C kom 
je een handvol wandelaars tegen. 
Hier vind je echte rust. (En de vogels 
ook). 

Toezicht: Geen. 
Plus: Het veel toegankelijker meertje 
’t Wed bevindt zich aan het begin 
van de route.
Wie er nog 4 km heen en terug
voor over heeft, bezoekt het Vogel-
meer. Maar liever dus niet om te 
zwemmen, maar echt om van de 
prachtige serene omgeving te 
genieten. 
Minder: Als je ‘reuring’ wilt en de 
mogelijkheid om een ijsje te kopen, 
kom je hier niet aan te trekken.
Algehele indruk: Zeer uitnodigend 
meer waar je wel goede wandel-
schoenen voor nodig hebt. 

Zwemmen in buitenwater:
Het Vogelmeer 

Het Vogelmeer. Foto: Joke van der Zee.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker

Hierges – Wat zijn er toch mooie plekken om te bezoeken in 
Europa. Heeft u afgelopen week ook zo genoten van de mooie 
reisreportage over de Vulkaan-Eifel door Joke van der Zee in de 
rubriek ‘Op reis’? De zomervakantie is nu in volle gang en de 
rubriek ‘Op reis’ gaat nog even door met het ontdekken van 
mooie bestemmingen en het geven van reistips om u te inspi-
reren. Redacteur Bart Jonker was in het prachtige Hierges in de 
Franse Ardennen van Noord-Frankrijk, geklemd in een puntje 
tussen België. Een kleine plaats met een grootse geschiedenis en 
schilderachtig mooi! Gaat u mee Hierges ontdekken? 

Het kasteel van Hierges
Hierges wordt gedomineerd door het markante en imposante 
kasteel (of fort) van Hierges, oorspronkelijk gestoeld op de 
grondvesten van een toenmalig fort, dat stamt uit de 9de eeuw. 
Het kasteel van Hierges heette aanvankelijk ‘Het kasteel van 
Jeruzalem’. Deze oorspronkelijke naam is ontstaan vanwege het 
Koninkrijk Jeruzalem, een kruisvaarderstaat in Palestina van 
1099 tot 1291, gesticht door Godfried van Bouillon, nadat de 
stad Jeruzalem veroverd was door kruisvaarders. In de 10de 
eeuw behoorde de heerlijkheid van Hierges deels tot het Huis 
van Ardennen. Ten tijde van de kruistochten was het fort van 
Hierges verbonden aan het Prinsdom Luik. 
In de 12de eeuw werd het kasteel voor het eerst verwoest. Het 
kasteel van Hierges werd herbouwd in de 16de eeuw. In de 18de 
eeuw werden de oude gemeenschapsruimte en de duiventil 
gebouwd. In 1792 had het kasteel te duchten van aanvallen 
door revolutionairen en werd het kasteel door een brand in 1793 
verwoest. 
Het kasteel is gebouwd in de Maaslandse renaissancestijl en ligt 
in het stroomgebied van de Maas. Thans zijn er nog de omrin-
gende muren en drie grote ronde torens, die gedeeltelijk 
verwoest zijn en opgetrokken zijn uit rood baksteen en de 
beroemde steensoort uit de streek: het  ‘blauwe steen van Givet’. 
De volledig gerestaureerde vierde toren wordt nu bewoond. Het 
kasteel is in privé-eigendom en niet te bezoeken. Het vormt een 
bezienswaardigheid en maakt deel uit van de toeristische kaste-
lenroute ‘Route des forti�cations’ in de Ardennen. Warm 
aanbevolen! 

Koningskwestie België
Het kasteel van Hierges speelde een prominente rol ten tijde van 
de Koningskwestie in België (1940-1951) rond de Belgische 
koning Leopold III, over zijn terugkeer op de troon na zijn 
omstreden rol in de Tweede Wereldoorlog. Op het kasteel 
vonden veel besprekingen over deze Koningskwestie plaats. 
Uiteindelijk werd koning Leopold III in 1951 gedwongen troons-
afstand te doen ten gunste van zijn zoon Boudewijn. 

Kerk Saint Jean Baptiste en kunstenaarsdorp
Een ander historisch gebouw is de kerk Saint Jean Baptiste. 
Oorspronkelijk was deze kerk een kapel. De kerk is gebouwd in 
1579. De buitenmuren van deze kerk zijn tevens opgetrokken uit 
de lokaal blauwe steensoort uit Givet. 
Wie slentert door de knusse straatjes, zal opvallen dat Hierges 
zich tevens pro�leert als kunstenaarsdorp. Kunstwerken van 
lokale kunstenaars zijn hier te bewonderen. 

Route Rimbaud/Verlaine
Naast eerdergenoemde kastelenroute ‘Route des forti�cations’, is 
het mogelijk de toeristische route ‘Rimbaud/Verlaine’ te doen - 
twee beroemde 19de eeuwse Franse dichters - die samen een 
tamelijk turbulent leven voerden, hier rondzwierven als vage-
bonden en een homoseksuele relatie met elkaar hadden. 
Hierges maakt ook deel uit van deze route. Die relatie ontstaat 
als de jonge 17-jarige Arthur Rimbaud gaat inwonen bij de 
oudere Paul Verlaine en zijn zwangere echtgenote Mathilde 
Mauté. Dat dit veel spanning binnen dit huishouden oplevert 
laat zich raden. Beide dichters waren vertegenwoordigers van de 
kunststroming symbolisme en decadentisme. Arthur Rimbaud 
werd geboren in het nabijgelegen Charleville (thans Charleville-
Mézières) aan de Maas in 1854 en overleed te Marseille in 1891. 

Paul Verlaine werd geboren te Metz in 1844 en is overleden te 
Parijs in 1896. Beide dichters worden in de literatuur gezien als 
grote vernieuwers van de dichtkunst.  

Givet
Nabijgelegen, aan de grens met België ligt Givet aan de Maas, 
waar de rivier verder België instroomt. Givet is een gezellig 
stadje met leuke restaurantjes, barretjes, hotels en een camping 
aan de Maas. Ook Givet maakt deel uit van de ‘Route Rimbaud/
Verlaine’, alsmede van de ‘Route des forti�cations’ met haar 
vesting Charlemont, waarvan de bouw in 1555 aanving onder 
Karel V. Iets verderop bevindt zich bij het dorpje Chooz een kern-
centrale (waarvan er veel in Frankrijk staan), die de omgeving 
van elektriciteit voorziet.

Hierges, een fraai stukje historie in het puntje van Noord-Frankrijk

Het kasteel van Hierges.

Givet aan de Maas.
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Regio – In noordelijk Noord-Holland 
nam het aantal WW-uitkeringen in de 
eerste helft van 2022 gestaag af. Dit 
laat UWV weten. en opzichte van 
januari werden in juni In totaal 2.408 
WW-uitkeringen minder verstrekt, 
een daling van 16,6%. De afname 
hield in de drie arbeidsmarktregio’s 
ongeveer gelijke tred. Waar Zuid-
Kennemerland en IJmond met 17,1% 
de grootste daling liet zien, was de 
afname in Zaanstreek-Waterland 
(-16,5%) en Noord-Holland Noord 
(-16,1%) ook fors te noemen.
In juni daalde het aantal WW-uitke-
ringen verder. In Noordelijk Noord-
Holland werden 12.122 WW-uitke-
ringen verstrekt. Dat was een afname 
van 1,9% ten opzichte van mei.

Opvallend is dat in de sectoren waar-
in in januari de meeste WW-uitke-
ringen werden verstrekt (detailhan-
del, uitzendbedrijven, zorg en welzijn 
en overige commerciële dienstverle-
ning) de daling minder sterk was dan 
gemiddeld. De grootste WW-daling 
zit dus in sectoren waarin al relatief 
weinig WW-uitkeringen worden 
verstrekt, met als grootste uitschieter 
de horeca waar ten opzichte van 
januari nu 47,1% minder WW-uitke-
ringen worden vertrekt. Hoewel de 
daling voor een deel wordt beïn-

vloed door seizoensinvloeden, geeft 
het ook een indicatie van het herstel 
van de horeca na corona.

Arbeidsmarkt ‘zeer krap’
In het eerste kwartaal van 2022 werd 
de landelijke arbeidsmarkt voor het 
eerst als ‘zeer krap’ getypeerd door 
UWV. Sinds UWV is begonnen met 
het meten van de spanning op de ar-
beidsmarkt is de spanning nog nooit 
zo hoog geweest als nu. Deze type-
ring geldt ook voor Zuid-Kennemer-
land en IJmond. In Noord-Holland 
Noord en Zaanstreek-Waterland 
wordt de arbeidsmarkt als krap aange-
duid. Hoe meer vacatures per WW’er, 
des te hoger de arbeidsmarktspan-
ning. Vanaf een waarde van 1,5 spre-
ken we van een ‘krappe’ arbeids-
markt. Een ‘zeer krappe’ arbeidsmarkt 
ontstaat bij een waarde van 4 of 
hoger. Meer informatie over de span-
ning op de arbeidsmarkt is te vinden 
op: www.werk.nl/arbeidsmarktinfor-
matie/prognose-trends/spannings-
indicator-arbeidsmarkt-voor-het-
eerst-zeer-krap.
Meer weten over de actuele ontwik-
kelingen op de arbeidsmarkt? Kijk 
dan op: www.werk.nl/imagesdxa/
regionale_nieuws�its_arbeidsmarkt_
noordelijk_noord-holland_tcm95-
425538.pdf.

UWV: “WW in eerste helft 2022 gestaag afgenomen: 
grootste daling in Zuid-Kennemerland en IJmond”

Krapte en spanning op arbeidsmarkt in beeld. Bron en beeld: UWV.

Gezinsprogramma Samen 
Sterk bij Kanker

Nieuw-Vennep - Op woensdag 
31 augustus van 19:30 – 21:00 
uur, begint bij het Adamas Inlop-
huis aan de Eugenie Previnaire-
weg 61 in Nieuw-Vennep het 
gezinsprogramma Samen Sterk 
bij Kanker. Als een van de ouders 
in een gezin kanker krijgt, heeft 
dit z’n weerslag op het hele ge- 
zin. Hoe ga je als kind, als part-
ner en als gezin om met de 
stress, de emoties en de zorgen? 
Het programma Samen Sterk bij 
Kanker is een programma, waar-
in gezinnen met kinderen in de 
leeftijd van 6 tot 13 jaar, samen 
met lotgenoten, een passende 
manier van omgaan met de 
ziekte kunnen ontwikkelen.

Hoe ziet het programma eruit?
Het programma bestaat uit 9 
bijeenkomsten van elk 1½ uur, 
waarvan: 
• 1 informatiebijeenkomst voor 

ouders op 31 augustus van 
19.30-21.00 uur

• 8 bijeenkomsten op woensdag-
middag van 28 september t/m 
30 november  van 14.30-16.00 
uur (6 bijeenkomsten met 
kinderen, 2 bijeenkomsten met 
ouders en kinderen gezamen-
lijk en 1 bijeenkomst voor 
kinderen samen met een 
oncologieverpleegkundige. 

Er wordt gezorgd voor een 
mooie mix van doe- en beweeg-
activiteiten, het verstrekken van 
informatie, samen (leren) praten 
en voelen. Zo blijft het voor 
iedereen toegankelijk en 
interessant.
Samen Sterk bij Kanker wordt 
verzorgd door geregistreerd 
therapeute Diana Dijkgraaf van 
Kleurkracht Kinder- en jeugdthe-
rapie en Gabrielle Hillebrand 
(Adamas).
Er zijn geen kosten verbonden 
aan deelname van dit 
programma. Aanmelden kan via:
mail@adamas-centrum.nl.

Heemstede/Bloemendaal - In het 
eerste hal�aar van 2022 werden in 
Noord-Holland 51.080 hypotheken 
aangevraagd. Een stijging van 16,5 
procent ten opzichte van dezelfde 
periode vorig jaar. Zo blijkt uit cijfers 
van Hypotheken Data Netwerk. Het 
(ver-)kopen van een huis of over-
sluiten van een hypotheek heeft ook 
gevolgen voor je belastingzaken. Om 
woningeigenaren te helpen, ontwik-
kelde de Belastingdienst de online 
checklist eigen woning. Hiermee 
check je eenvoudig welke kosten je 
voor je lening kunt aftrekken in je 
belastingaangifte.   
  
Als je een woning koopt of hypo-
theek oversluit, heeft dat onder 
andere gevolgen voor de belasting 
die je moet betalen of ontvangt. “Bij 
het afsluiten of oversluiten van een 
hypotheek zijn er bijvoorbeeld kos-
ten die je (eenmalig) mag aftrekken 
waardoor je minder belasting be-
taalt”, legt belastingexpert Jacqueline 
Tobben uit. “Door de persoonlijke 
checklist in te vullen op belasting-
dienst.nl/eigenwoning weet je waar 
jij recht op hebt. En waar je op moet 
letten.” 
  
Drie dingen waar de checklist 
eigen woning je bijvoorbeeld op 
kan wijzen 
1. Kijk of jij hypotheekrente mag 
aftrekken
Zo ja? Check meteen punt 2. Als 
woningeigenaar mag je meestal 
rente aftrekken over je hypotheek of 
lening. Dat is gunstig, want hierdoor 
worden je maandlasten lager. Heb je 
je hypotheek overgesloten? Dan is 
het goed om opnieuw te bekijken of 
je recht hebt op hypotheekrenteaf-
trek. Dat hangt bijvoorbeeld af van 

wanneer je je oorspronkelijke hypo-
theek hebt afgesloten. En of je je 
hypotheek bij het oversluiten hebt 
verhoogd. Doe de persoonlijke 
checklist om te zien wat voor jou 
geldt. 
  
2. Vraag een voorlopige aanslag aan of 
wijzig je bestaande voorlopige aanslag
Heb je recht op hypotheekrenteaf-
trek? Dan is het interessant een voor-
lopige aanslag aan te vragen. 
Daarmee kan je de belasting die je 
terugkrijgt vanwege de hypotheek-
renteaftrek namelijk maandelijks 
ontvangen en verlaag je je maand-
lasten. Sluit je je hypotheek opnieuw 

af omdat de rente nu lager is? Dan 
betaal je minder hypotheekrente en 
kan je minder aftrekken. Maar: de 
oversluitkosten kun je wél weer 
aftrekken. Als je al een voorlopige 
aanslag hebt, is het belangrijk dat je 
deze aanpast. Zo voorkom je dat je 
later te veel ontvangen hypotheek-
renteaftrek moet terugbetalen. 
Aanvragen of wijzigen doe je in vier 
stappen online op belastingdienst.nl/
voorlopigeaanslag. 
  
3. Kijk welke kosten je wel en niet mag 
aftrekken
Als je een woning koopt of hypo-
theek oversluit, mag je sommige 

kosten aftrekken. Dat is gunstig, 
want hierdoor betaal je minder 
belasting.
Voorbeelden van aftrekbare kosten 
zijn notariskosten of advies- en 
bemiddelingskosten voor de
lening. Doe de checklist om te zien 
welke kosten jij wanneer mag 
aftrekken. 
  
Meer weten? 
Wil je meer weten over de aanschaf, 
het onderhoud of de verbouwing 
van je eigen woning en de gevolgen 
daarvan voor je belastingen?
Kijk op:
belastingdienst.nl/eigenwoning. 

Wat betekent de aankoop van een huis of oversluiten 
hypotheek voor je belastingzaken?

Starter op woningmarkt.. Foto aangeleverd door Belastingdienst.

Fietsster en bestuurder 
snorscooter botsen

Overveen – Een �etsster en bestuur-
der van een snorscooter zijn maan-
dagavond 25 juli gewond geraakt bij 
een frontale aanrijding op de Zee-
weg in Overveen.
Rond 23.00 uur ging het mis toen de 
�etsster de spiegel van de snor-
scooter aantikte. De kleine botsing 
heeft mogelijk ernstig letsel teweeg-
gebracht. De �etsster belandde
hierdoor in het duingras en sloeg 
over de kop. De bestuurder van de 
snorscooter kwam ook ten val.
Doordat de �etsster over de kop 
sloeg, liep zij aanzienlijk hoofdletsel 
op. De man op de scooter kreeg de 
scooter op zijn been en liep waar-
schijnlijk een beenbreuk op. Twee 
ambulances kwamen ter plaatse. 
Beide slachto�ers zijn voor nadere 
zorg naar het ziekenhuis 
overgebracht.
In het ziekenhuis is bloed van de 
�etsster afgenomen om te bepalen 
of zij heeft gereden onder invloed 
van alcohol. De blaastest van de 
scooterrijder was negatief.

Bron: NieuwsFoto.nl.




