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Celliste Hesce Mourits treedt 
op in de Lutherse Kerk in 
Haarlem

11
Pride at the Beach in 
Zandvoort

2
Opnames jaren twintig 
vorige eeuw bij Radio 
Bloemendaal

Burgemeester Elbert Roest schaakte vorig jaar gezellig twee potjes mee. Foto: Bart Jonker. 

Vogelenzang - “Schakers, die plotse-
ling iets zien, behoren gewoonlijk 
niet tot de topklasse”, schreef God-
fried Bomans in 1962*. Bomans 
woonde de laatste 11 jaar van zijn 
leven tot 1971 in Bloemendaal. In zijn 
kunstzinnige werk komt Bloemen-
daal vaak tot uiting. Hij was lid van 
de Bloemendaalse schaakclub en hij 
schaakte graag. Jong en oud kan zich 
verbonden voelen met deze mar-
kante schrijver en BN’er avant la 
lettre.  

Na een succesvolle eerste editie 
houden Stichting TijdSparen Neder-
land en de schaakclubs Kennemer 
Combinatie en HWP Haarlem dit jaar 
wederom het Bomans Schaaktoer-
nooi. Schakers van alle leeftijden en 
speelsterkten zijn van harte welkom 
om mee te doen. Het schaaktoernooi 
vindt plaats op zondag 28 augustus 
van 11:00-17:00 uur, in het Dorpshuis 
Vogelenzang, Henk Lensenlaan 2A, R 
Vogelenzang.  

Inschrijfgeld: 10 euro. Opzet: 7 ron-
des met 15 min p.p.p.p. Wil je deel-
nemen? Geef je dan op door 
bijgaand formulier in te vullen: 
https://tockify.com/kennemercombi-
natie/detail/233/1661677200000. 

De aanmelding sluit 21 augustus. Een 
week voor het toernooi ontvang je 
een bevestiging en het programma 
met nadere praktische details. Er 
wordt gestreefd naar een gemengde 
groep jongeren en ouderen. 

*  Bomans, G. (1962), Waarom schaakt 
u eigenlijk?, In: De Volkskrant 20-1-
1962, Op de keper beschouwd, Werken 
IV: 441.

Neem deel aan de tweede editie van het Bomans Schaaktoernooi

Bloemendaal - Op 13 juli hield de 
gemeente Bloemendaal de participa-
tiebijeenkomst voor omwonenden 
van Oldenhove, vrijwilligers en maat-
schappelijke organisaties uit de 
buurt. De gemeente  Bloemendaal 
spreekt van een geslaagde bijeen-
komst. 
Meer informatie over het vervolg 
staat op het Participatieplatform 
oldenhove.doemee.bloemendaal.nl.

Hier vindt u ook de eerste uitwerking 
van de ingebrachte ideeën. Ook de 
bijdragen van omwonenden die niet 
aanwezig konden zijn, worden door 
de gemeente Bloemendaal op prijs 
gesteld.
Kijk voor actuele informatie over 
Oldenhove op:
www.bloemendaal.nl/projecten/
oldenhove-dompvloedslaan-1.

Terugblik participatie-bijeenkomst omwonenden Oldenhove 

Oldenhove. Foto: website Gemeente Bloemendaal. 

Winnaar 
kruiswoordpuzzel

Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Veel 
gegadigden deze week weder-
om in de race voor de gevulde 
Albert Heijntas. De juiste oplos-
sing is: ‘Waar liefde is, is leven’. 
Uit de loting van juiste oplos-
singen is Jeannette Alberts-
Oosterhof de gelukkige winnaar 
geworden van de goedgevulde 
AH-boodschappentas, af te 
halen bij de Albert Heijnvesti-
ging aan de Blekersvaartweg 57 
te Heemstede.
De winnaar is op de hoogte 
gebracht. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.
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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 7 augustus, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 7 augustus, 10u.
Ds. J. van Butselaar.
Woensdag 10 augustus, 19:30u.
Zomerzangavond.

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

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 augustus, ds. Jolien Nak 
(Soest). Gezamenlijke dienst met 
Heemstede.
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?

Bloemendaal - Opnames waarbij 
iets fout gaat en die dan toch worden 
gedraaid? Dat vindt men bij geen 
enkel radiostation. Maar ze komen 
wel deze keer uit de platenko�er. 
Opnames uit de jaren twintig van de 
vorige eeuw. Per abuis niet wegge-
gooid. Of ze waardevol zijn? Wie 
weet? 
Maar in deze a�evering behalve 

nummers waarvan de waarde in een 
geldbedrag wordt uitgedrukt ook 
een andere benadering als het over 
de �nanciën gaat.  Zeker �nancieël 
haalbaar

Dit verder muzikale �nanciële pro-
gramma is vanaf zondag 7 augustus 
te beluisteren op
www.radiobloemendaal.nl.

Opnames jaren twintig vorig 
eeuw bij Radio Bloemendaal

Vogelenzang - Begin dit jaar werd 
een belangrijke stap gezet in het 
project ‘Vitaal Vogelenzang’. Door het 
kiezen van een ontwikkelaar liggen 
realisatie van 72 nieuwe woningen, 
het verplaatsen van de sportvelden 
en een nieuwe gecombineerde 
sportkantine binnen handbereik. In 
overleg met belanghebbenden werkt 
de ontwikkelaar samen met de 
gemeente aan de verdere uitwerking 
van het ontwerp van Vitaal Vogelen-
zang. Hiervoor zijn verschillende 
werkgroepen gestart. De eerste reac-
ties op de plannen zijn positief.

Sport en Dorpshuis 
Op 3 mei vond de eerste participatie-
avond plaats met deelnemers van de 
werkgroep Sport en vertegenwoordi-
gers van het Dorpshuis. De plannen 
voor de indeling van de sportvelden, 
het sportcomplex en de samenvoe-
ging met het Dorpshuis zijn gepre-
senteerd. Ook zijn (aanvullende)
wensen en aandachtspunten met het
projectteam gedeeld. Deze input is
gebruikt voor concrete uitwerking 
van plannen voor sport en het dorps-
huis. Een van de wensen was het 

aanleggen van kunstgras sport-
velden in plaats van natuurgras. De 
gemeenteraad is akkoord met het 
aanleggen van 1,5 veld kunstgras. 
Daarnaast is besloten om aanpas-
singen aan het Dorpshuis met het 
bestuur verder te verkennen.

Thema Wonen 
Na de zomervakantie volgt een up-
date over de thema’s ‘Wonen en Dorps-
park/Schoolpark’. Direct omwonen-
den van de locatie zijn uitgenodigd 
voor een informatiebijeenkomst.

Bestemmingsplan voor de 
woningen 
De sportvelden en het sportcomplex 
passen in het huidige bestemmings-
plan. Daarom staat dit vooraan in de 
planning. Voor de woningbouw in 
het noorden van het plangebied 
moet het bestemmingsplan worden 
aangepast. Dit doen we samen met 
een gespecialiseerd bureau en loopt 
tegelijkertijd met de uitvoering van 
het sportgedeelte van het plan. 

Kijk voor meer informatie op:
woneninvitaalvogelenzang.nl.

Voortgang Vitaal Vogelenzang

Door Bart Jonker 

Heemstede – Natuur in optima 
forma afgelopen week op de 
Manpadslaan. Je zou denken dat de 
naam ontstaan is vanwege de 
aanwezigheid van padden, zoals 
deze overstekende pad, met het 
kroos nog op zijn rug op de foto. Of 
het nu echt om een ‘man’-pad is of 
juist een wij�e gaat, is niet bekend. 
Het gaat in ieder geval hier om de 
gewone pad (bufo bufo). Padden 
leven brengen hun leven voorname-
lijk door op het land en zijn alleen in 
hun jeugd en tijdens de paaitijd in 
het water te vinden. Getuige het 
kroos op de rug, zou deze pad aan 
een paring kunnen hebben deelge-
nomen. Padden kunnen tijdens de 
paddentrek kilometers a�eggen voor 
een geschikte paaiplaats aan het 
water, meestal hun geboorteplaats. 
Veel padden overlijden tijdens de 
paddentrek bij het oversteken van 
drukke verkeerswegen. Op sommige 
plaatsen worden daarom speciale 
tunneltjes gerealiseerd, zodat de 
paddentrek zo veilig mogelijk kan 
plaatsvinden. 

De volgende verrassing midden op 
de Manpadslaan was dit ree (capre-
olus capreolus), dat zich de laatste 
tijd meer in de bewoonde wereld laat 
zin. Geweldig mooi om te zien hoe 
de natuur weer zo zichtbaar is 
midden in ons Heemstede. 

Manpadslaan of Man-pads-laan?

Ree op de Manpadslaan. Foto’s: Bart Jonker.

Gewone pad op de Manpadslaan.
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Heemstede – Op donderdag 28 juli 
heette wethouder Sam Meerho� de 
eerste statushouders die hun intrek 
nemen in de noodwoningen op de 
Sportlaan, een warm welkom. Er zijn 
15 units gereserveerd voor status-
houders. Zij blijven hier maximaal 9 
maanden wonen en krijgen begelei-
ding van o.a. Vluchtelingenwerk. 
Heemstede levert hiermee een bij-
drage aan de versnelling van de 
opvang van alleenstaande status-
houders die vaak lang moeten 
wachten in het Azc.

Wethouder Sam Meerho�: “ We zet- 
ten in op een warm welkom, goede 
integratie en inburgering voor deze 
nieuwe Heemstedenaren. Zij verdie-
nen een goede basis om zich hier 
thuis te voelen en zich verder te 
kunnen ontwikkelen. Hoe eerder zij 
de taal machtig zijn en actief zijn, 
hoe beter.”

Bij de ontvangst is ook Vluchtelin-
genwerk aanwezig. Zij gaan een 
spreekuur op de locatie houden waar 
de statushouders met al hun vragen 
terecht kunnen en waar zij geholpen 
worden met de eerste afspraken bij 
de huisarts en een tandarts. De status-
houders krijgen een vast contactper-
soon bij de gemeente die de regie 
voert op het inburgeringsproces. Zij 
starten binnen 3 weken met een 
introductieprogramma van 6 weken. 
Hierin krijgen zij allerlei informatie 
over gezondheid, werk, scholing. Ook 
maken zij opdrachten waardoor er 
goed in beeld gebracht wordt hoe 

zelfstandig en leerbaar de deelne-
mers zijn. Op basis hiervan wordt 
bepaald welk inburgeringstraject ze 
gaan volgen. Een programma gericht 
op werk of op onderwijs. Het inbur-
geringstraject voor onderwijs is een 
voltijds programma, in het traject 
naar werk wordt zo snel mogelijk de 
taal gecombineerd met participeren 
en werken.

Taalcoaches
Alle statushouders krijgen een taal-
coach om de taal te oefenen. Taalcoa-
ches blijven nodig. Heemstedenaren 
die voor 2-4 uur per week willen 
helpen als taalcoach kunnen zich 
aanmelden via stichting taalcoaches 
Zuid-Kennemerland via:
https://taalcoacheszuidkennemer-
land.nl/wat-en-hoe.
Ook Stichting Vluchtelingenwerk 
zoekt vrijwilligers die statushouders 

willen helpen met overige zaken 
zoals �nanciën, onderwijs/opvang 
voor kinderen, werk etc. U kunt zich 
hiervoor aanmelden via: 
www.vluchtelingenwerk.nl/nl/
vacatures-bij-vluchtelingenwerk.

Nog ruimte voor 7 jongeren
Er is nog ruimte voor 7 jongeren om 
in een zelfstandige unit op de Sport-
parklaan te komen wonen. Hen 
wordt gevraagd om voor ca 4 uur in 
de week een rol willen spelen bij de 
integratie van de statushouders. Een 
taak is bijvoorbeeld om hen te intro-
duceren bij een sportclub, de omge-
ving te leren kennen en samen activi-
teiten te ondernemen.

Jongeren die interesse hebben 
kunnen zich voor meer informatie 
melden bij Ad Hoc Beheer via:
mailto:amsterdam@adhocbeheer.nl.

Wethouder Meerhoff heet 15 statushouders 
welkom op de Sportparklaan

Ingerichte Containerwoning. Foto: Eric van Westerloo.

Foto: Michel van Bergen.

Heemstede – Een scooterrijdster is 
woensdag aan het einde van woens-
dagochtend 27 juli gewond geraakt 
bij een ongeval in Heemstede. De 
vrouw kwam rond half twaalf ten val 
toen een taxichau�eur op de Leidse-
vaartweg af wilde slaan naar het 
tankstation om zijn wagen vol te 
gooien toen hij de vrouw over het 
hoofd zag. De vrouw kwam vervol-
gens hard ten val.

Toegesnelde ambulancemedewer-

kers hebben het slachto�er opge-
vangen. Na de eerste zorg is ze naar 
het ziekenhuis vervoerd voor verdere 
behandeling. Agenten hebben geas-
sisteerd bij de afhandeling van het 
ongeval.

Het is niet de eerste keer dat af-
slaande voertuigen op dit punt 
(brom)�etsers over het hoofd zien. 
Op 25 april raakte er op dit punt een 
scooterrijder zwaargewond toen 
deze over het hoofd werd gezien.

Scooterrijdster raakt gewond door afslaande 
taxichauffeur in Heemstede

Heemstede – Een oudere vrouw is 
zondagmiddag 31 juli gewond 
geraakt bij een aanrijding met een 
busje in Heemstede. Het ongeval 
gebeurde rond kwart voor twee toen 
de vrouw ter hoogte van de Jan van 
Gilselaan en de Cesar Francklaan over 
wilde steken. De vrouw gaf hierbij 
geen voorrang aan een busje, waar-
door ze werd aangereden.
Toegesneld ambulancepersoneel 
heeft de vrouw gestabiliseerd, 
waarna ze voor verdere behandeling 
naar het ziekenhuis is vervoerd. De 
Cesar Francklaan was door het 
ongeval tijdelijk gestremd voor het 
overige verkeer. Agenten hebben de 
�etsen van het slachto�er en haar 
man naar een woning in de buurt 
gebracht.

Fietsster raakt gewond bij aanrijding met busje

Foto: Michel van Bergen.

BOHEEMS KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Loodkristal is 
een 17de-eeuwse Engelse 
vinding. Door het toevoe-
gen van lood is het glaswerk 
zachter en beter te bewer-
ken.
Glasblazers hebben zo meer 
tijd om het kristal te vormen 
en het ook beter te slijpen 
dan gewoon glas.
Tevens verhoogt het lood de helderheid van het glas, een eigenschap die 
wijnkenners erg waarderen. Het geeft een mooie klank bij het proosten.
Een aardige test om het glas van kristal te onderscheiden is door te luis-
teren naar de klank: als je zachtjes tegen het glas aan tikt, geeft het een 
helder en zingend geluid, waar gewoon glas niet verder komt dan een 
droge ‘pok’. Loodkristal: het is een sieraad voor het oog en kan worden 
gebruikt, maar ook als een sieraad in de vitrine worden geplaatst.

Kristal is zeer waardevast. Wanneer we ons drankje kunnen drinken uit 
een kristallen glas of we zien een mooi voorwerp, dan is dat een lust voor 
het oog en zullen we genieten van de prachtige kleurschakering die het 
geslepen glas (kristal) geeft, vooral bij kaarslicht. Waarom zullen we zoiets 
moois niet aanscha�en?
Gebruiksvoorwerpen van kristal zijn o.a.: glazen, asbakken, vazen, fruit-
schalen, enz.

Loodkristal

INGEZONDEN

De uitspraak van de Voorzieningenrechter is duidelijk: “Artikel 5, derde lid, 
van de Erfgoedverordening is dwingend geformuleerd. De bepaling is 
ook duidelijk en niet voor meer dan één uitleg vatbaar”. Kortom: eens 
afgewezen blijft afgewezen.

Naar zijn oordeel heeft het door de projectontwikkelaar gemaakte 
bezwaar een meer dan redelijke kans van slagen. Een hard en ook zeer 
duidelijk oordeel wat Heemstede niet naast zich neer kan leggen.

Op dit moment zijn er al de nodige kosten gemaakt en is er schade 
geleden door de projectontwikkelaar, maar die bedragen zijn “peanuts” 
vergeleken met wat het gaat kosten als Heem-stede niet terugkeert op 
haar standpunt. Dan gaat dit leiden tot een mega schadeclaim, oeverloze 
procedures en enorme juridische kosten.

Heemstede doet er verstandig een deal te sluiten met de projectontwik-
kelaar inhoudende intrekking van de monumentenstatus, ieder met 
eigen kosten en schade.

Lenny Jagtenberg (mr), Heemstede.

Postkantoor

De Zilk - Op zondag 14 augustus 
houdt IVN Zuid-Kennemerland een 
heide-excursie in de oude duinen 
van De Zilk. De duinzoom van De Zilk 
getuigt van een respectabele oor- 
sprong. Terwijl de Hollandse kust 
overwegend kalkrijke duinen heeft, 

is hier een zeldzaam en kalkmijdende 
heidevegetatie: Alsof je op de Veluwe 
bent. Een aanrader voor liefhebbers 
van natuur en cultuurhistorie van de 
oude duinen. Te midden van en 
rondom een bloeiend heideveld. 
Toegangskaart AWD verplicht. 

Vertrek: AWD-ingang De Zilk bij het 
dorp De Zilk (Joppeweg 1, Noord-
wijkerhout) 
Aanvangstijd: 14:00 uur. 
Eindtijd: ca 16:30 uur .
Informatie: Eric van Bakel;
ericvanbakel@hetnet.nl.

Heide-excursie in de oude duinen van De Zilk

Vogelmeer geen 
zwemlocatie!
Bloemendaal – In het artikel 
‘Zwemmen in buitenwater’, van 
vorige week is het Vogelmeer 
belicht. Dit is echter géén zwem-
locatie. Hoewel de correspon-
dente geen expliciete verbods-
borden (verboden te zwemmen) 
tegenkwam tijdens de wande-
ling in het prachtige gebied, is 
het wèl verboden om de wandel-
paden te verlaten, en dus is het 
meer écht alleen voor vogels en 
niet voor mensen. PWN atten-
deerde de redactie hier terecht 
op. “Onze boswachters zetten 
juist alles op alles om te zorgen 
dat er niet wordt gezwommen 
in het Vogelmeer. Mensen die 
dat wel doen riskeren een boete 
van 104 euro”, aldus het mailtje 
aan de redactie. 
We betreuren de verkeerde 
informatie en zullen in het 
vervolg alleen buitenwater 
aanprijzen waar zwemmen wèl 
is toegestaan.

Joke van der Zee
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DONDERDAG 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.

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

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

WOENSDAG 10 AUGUSTUS
Celliste Hesce Mourits treedt op 
in de Lutherse Kerk. Witte Heren-
straat 22, Haarlem. Om 20. 30u, 
zaal open om 20u. 
Kaarten zijn 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.

Iedere woensdag de Sociëteit 
voor ouderen. Ruimte Geel, 
Plein1, Julianaplein 1, Heem-
stede. V.10-12u. Aanmelden via 
receptie van WIJ Heemstede op 
Plein1, tel. 023 - 5288510 of 
mailt u naar katinkaverdonk@
wijheemstede.nl. 

ZATERDAG 13 AUGUSTUS
Hutten bouwen met de bos-
wachter op Leyduin.
Vertrekpunt: Ju�ershuis / 
Gasterij Leyduin ,Tweede 
Leyweg 7, Vogelenzang. 
v.10-12u. Aanmelden op:
www.gaatumee.nl.

AGENDA

Haarlem - Op woensdag 10 augustus 
om 20.30 uur treedt celliste Hesce 
Mourits op in de Lutherse Kerk in 
Haarlem (Witte Herenstraat 22).
Ze wordt op de piano begeleid door 
Àlex Ramirez en Ryan Sheng. Het 
gevarieerde programma dat zij 
spelen omvat werken van Bohuslav 
Martinů, Gaspar Cassadó, Joey 
Roukens, Pēteris Vasks, So�a Goebai-
doelina en Witold Lutosławski .

Aanstormend talent
Celliste Hesce Mourits is een aanstor-
mend talent. Ze groeide op in een 
muzikaal gezin waar de kinderen één 
jaar een instrument moesten pro- 
beren en Hesce werd verliefd op de 
cello. De vorderingen van haar cello-
spel waren van dien aard dat ze werd 
toegelaten op de Sweelinck Acade-
mie, een jong talentopleiding aan 
het conservatorium in Amsterdam 
voor begaafde instrumentalisten die 
nog op school zitten.

Hesce Mourits richtte zich daar niet 
alleen op de cellotechniek, maar 
volgde ook theorielessen bij Martijn 
Hooning. De compositielessen die ze 
van hem kreeg waren voor Hesce van 
onschatbare waarde. In haar 
examenjaar aan het Stedelijk Gymna-
sium in Haarlem componeerde ze 
een Judas Passie voor spreker, vier 
solisten en strijkorkest op teksten uit 

Amos Oz’ Judas.  Met dit stuk, dat in 
2019 is uitgevoerd in de Philhar-
monie in Haarlem, kreeg de toen 
17-jarige Hesce landelijke bekend-
heid.  Hesce ziet het componeren als 
een activiteit naast het cello spelen. 
Dat haar ontwikkeling op dat vlak 
ook niet heeft stilgestaan is te horen 
tijdens het concert dat ze op 10 
augustus geeft in de Lutherse Kerk. 
Voor de pauze begeleidt de Spaanse 
pianist Alex Ramirez haar. Na de 
pauze neemt pianist Ryan Sheng, 
afkomstig uit de Verenigde Staten, 
het van hem over.  

Het concert begint om 20.30 uur 
(zaal open 20.00 uur). Kaarten zijn 
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 top-
talenten in piano, viool en cello.
De concerten worden gegeven op 
verrassende locaties, zoals de 
Lutherse Kerk in Haarlem. Het 
volgende concert vindt daar plaats 
op 17 augustus. 

Celliste Hesce Mourits treedt op 
in de Lutherse Kerk in Haarlem

Hesce Mourits. Foto: Veerle Bastiaanssen.

Heemstede - Ook dit keer weer een 
diversiteit aan artikelen over Heem-
steeds- en Bennebroeks verleden, 
geïllustreerd met tal van prachtige 
foto’s.
Het zomernummer van Heerlijk-
Heden opent met een verhaal over 
een heel bijzonder tuinkoepeltje, dat 
misschien wel de status van rijksmo-
nument verdient. Het koepeltje staat 
in de tuin van de voormalige buiten-
plaats Uyt den Bosch, tot 1927 
Heemsteeds grond-
gebied.

Spoorloos verdwenen! Het grote 
Heilig Hartbeeld dat vroeger promi-
nent voor de Sint Bavokerk stond, net 
als het beeld uit de tuin van het 
Bavogesticht aan de Kerklaan. Het 
Heilig Hartbeeld heeft nooit een 
monumentenstatus gekregen.

De grafkapel van Van Vollenhoven op 
de Algemene Begraafplaats aan de 
Herfstlaan heeft wel een monumen-
tenstatus en is voorbeeldig gerestau-
reerd. Veel foto’s van deze restauratie 
staan in de nieuwe HeerlijkHeden.

Het jubileum van de HVHB wordt nog 
het hele jaar gevierd: in de serie 
‘Bennebroek 75 jaar HVHB’ gaat het 
over het bestuur in het dorp. In het 
kader van 75 jaar HVHB kunt u in 
deze HeerlijkHeden ook het winnen-

de verhaal lezen van de schrijfwed-
strijd. Op onze website zijn ook de 
nummers twee en drie te lezen.
Verder in HeerlijkHeden 193 aan-
dacht voor Coby Riemersma. Zij was 
landelijk bekend als zangpedagoge, 
maar plaatselijk zeker ook als acti-
viste voor het karakterbehoud van de 
Blekersvaart en omgeving. 

U kunt de HVHB verder volgen op de 
eigen website (www.hvhb.nl), face-
bookpagina en via de nieuwsbrief 
(inschrijven via onze website).
Daar o.a. aandacht voor excursies en 
evenementen, waaronder een exclu-
sieve rondleiding op Mariënheuvel. 

HeerlijkHeden 193 verschenen

In het interieur van het tuinkoepeltje bij Uyt den Bosch bevinden zich twee grote 
panelen van kalkhoudende mortel, met voorstellingen van kunstenaar P.M.J. Swil-
lens.

ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 7 augustus, 10u.
Ds. N. Scholten.
Dienst te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl/
Adventskerk.
www.adventskerk.com

DOOPSGEZINDE KERK 
Postlaan16 te Heemstede
Dienst: zondag 7 augustus. 10.30u. 
Ds. Alle Hoekema.
www.doopsgezindekerk.nl

H. BAVO PAROCHIE
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 4 augustus, 9u.  
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Vrijdag 5 augustus, 9u. 
Eucharistieviering.
Voorganger Pastor R. Verhaegh.

Zondag 7 augustus, 10u. 
Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh.
Alle vieringen zijn te volgen via 
live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl

KATHOLIEKE KERK
O.L.V. HEMELVAART

Valkenburgerplein Heemstede
Dinsdag 2 augustus, 9u. Eucharistie-
viering, pastor Rob Verhaegh.
Woensdag 3 augustus, 10u. Viering 
ouderen seniorenpastoraat, pastor 
Rob Verhaegh.
Woensdag 3 augustus, van 11.30 tot 
12.30u. Uitstelling van het Allerhei-
ligste en mogelijkheid tot stille 
aanbidding, pastor Rob Verhaegh.
Zondag 7 augustus, 10u. Eucharis-
tieviering pater Tristan Perez.
Zondagavond 7 augustus, 18.45u. 
Plechtig Lof, pastor Rob Verhaegh, 
m.m.v. E.J. Eradus, orgel.
Het kantoor is geopend op woens-

dag en vrijdag van 9-12 uur, 
023-5286608, info@olvh.nl.
www.parochiesklaverblad.nl

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 7 augustus, 10u.
Ds. J. van Butselaar.
Woensdag 10 augustus, 19:30u.
Zomerzangavond.
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 7 augustus, 10u.
Geen dienst gezamenlijk dienst in 
Bennebroek.
De diensten zijn ook online te 
volgen via YouTube en kerkomroep 
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 7 augustus.
Geen dienst.
www.rafael-nehemia.nl

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 7 augustus, ds. Jolien Nak 
(Soest). Gezamenlijke dienst met 
Heemstede.
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
Heemstede - Bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede is 
vanaf september een Administratie 
Hulpclub voor en door wereld-
vrouwen die wat hulp nodig hebben 
bij het organiseren van hun adminis-
tratie. Als u het lezen van o�ciële 
post lastig vindt of niet goed weet 
hoe u gebruik kunt maken van aller-
lei regelingen dan kunt u daar samen 
met andere vrouwen mee aan de 
slag. U kunt elkaar helpen want de 
een weet dit en de ander dat.

Het is een leuke manier om elkaar te 
ontmoeten en nieuwe contacten te 
leggen. Komt u er met elkaar niet uit 
dan zijn er altijd mensen aanwezig 
om uitleg te geven. 
Vanaf september op maandag 1x per 
maand van 10.00 – 11.30 uur in de 
Luifel. 

Voor meer informatie of aanmelden: 
Ellen Swart, sociaal werker,
eswart@wijheemstede.nl en Zahra 
Alobaidy, vrijwillige coördinator.

Administratie 
Hulpclub voor- en 
door meertaligen

Coby Riemersma was erelid van de 
HVHB als dank voor haar verdiensten 
voor het karakterbehoud van het 
gebied rond de Blekersvaart.





8 inderegio.nl • 3 augustus 2022TUINEN

Heemstede - De jaarlijkse Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde 
is weer ten einde en sloot 31 juli jl. Dank aan alle inzenders voor hun prach-
tige foto’s. Hierbij een toegift van de laatste tuinen. Daarna zal William 
Dobbe van Tuincentrum De Oosteinde zich als jury beraden op de mooiste 
inzending. De winnaar wint een cadeaubon van De Oosteinde van maar liefst 100 euro. Wordt vervolgd!

Tuinenwedstrijd met Tuincentrum
De Oosteinde voorbij: de laatste tuinen!

“Mijn tuin vind ik een waarlijk lust-
oord, rustig gelegen in de Schilders-

buurt, waar ik al ruim 30 jaar woon”, vertelt inzendster Dorien van Beek.
“De tuin heeft grote veranderingen ondergaan. Toch staan er ook nog steeds 
vaste planten uit die tijd. De twee appelbomen dragen volop appels, dit jaar 
dus wel. De �oxen bloeien nu volop. Mijn eigengemaakte hanging basket was 
zo zwaar, dat deze een standing basket moest worden. In het voorjaar volgde 
ik in Bloemendaal samen met een vriendin de cursus om een pluktuin aan te 
leggen. Daardoor heb ik zomers buiten en binnen de vazen gevuld met 
bloemen uit eigen tuin aangevuld met andere bloemen. 
Mijn trots is niet alleen de tuin maar ook mijn ‘ingekorte’ garage; door deze 
voor de helft open te maken is een mooie loggia ontstaan waar het goed 
toeven is. 
Dit jaar vier ik de zomermaanden thuis en met zo’n prachtige julimaand is dat 
geen straf”, aldus Dorien.

“Waarlijk lustoord”

Fabienne Nieuwlaat en haar gezin 
zijn trots op hun tuin. “Wij kochten 
dit huis in het voorjaar van 2020”, 
vertelt ze. “Het huis was vrijwel in 
oorspronkelijke staat en het had een 
smalle, maar diepe achtertuin. 
Wat deze tuin kenmerkt is de ligging 
aan het water. Dit geeft veel charme 
aan de woning en de tuin. Het leek 
ons heerlijk om een zit aan het water 
te hebben. Daarom hebben we aan 
de zijkant van de tuin een schuurtje 
gebouwd met daaraan een stukje 
overkapping. 

Het ontwerp van de tuin is door 
onszelf gemaakt (en in de uitvoering 
heb ik de hovenier ook geholpen). Er 
waren een aantal elementen die we 
erin wilde hebben. Belangrijkste is 
een plek voor de kinderen om te 
spelen. Ook moest er een plek zijn 
voor het terras en een plek om te 
borrelen. Die liggen nu in het hart 
van de tuin en in de overkapping. In 
beide zitgedeeltes hebben we sfeer-
verlichting aangebracht, zodat er ook 
tot in de late uurtjes gebruik van 

gemaakt kan worden. Zelf ben ik dol 
op vuur maken, dus een vuurkorf 
mocht niet ontbreken op de vlonder. 
Gezellig knus en lekker warm vooral!

Zelf vind ik het heel leuk om verse 
kruiden in de tuin te hebben. We 
hadden nog een zonnige puntje over 
waar nu tuinkruiden zoals peterselie, 
rozemarijn, kerriekruid, oregano, tijm 
en verschillende eetbare plantjes 
groeien. Aan biodiversiteit sowieso 
geen gebrek; in onze tuin bloeit en 
groeit het erop los en dat is ook terug 
te zien in het aantal bijen, wespjes, 
slakken, libellen en spinnen, maar 
ook vogels en kikkers zien we soms. 
Een buurtkat vindt onze tuin ook �jn 
vertoeven en pikt in de avond vaak 
mijn comfortabele leesstoel. 

Wij genieten dagelijkse van onze 
heerlijke tuin. En we vinden het heel 
leuk dat er vaak mensen aan de over-
kant van de Zandvaart even blijven 
staan om ons kleine paradijsje te 
bewonderen”, aldus Fabienne.

“Onze multifunctionele tuin aan het water”

“Onze tuin staat weer prachtig in bloei”, vertelt Monique Aalders. “Niet alleen 
wij genieten van de paarse bloemen, maar de bijen ook. Met het warme weer 
kijken wij naar de golven door de houten deuren op de poster. Gewoon een 
heerlijk plaatje waar je blij van wordt.”

“De paarse tuin met uitzicht op zee”

Dit is het balkon van Laura Van Vliet. “Afgelopen winter heb ik de oleander ingepakt en in het voorjaar de wortels �ink 
gesnoeid, dat was wel even spannend, maar gelukkig bloeit deze weer prachtig”, vertelt ze. 
“Jammer dat de bacopa in geen enkele bak echt uitbundig bloeit. Dit ben ik wel anders gewend. De passiebloem 
groeide geweldig, maar was wat laat met bloeien. Ieder jaar probeer ik wel iets nieuws uit op mijn buitenplaatsje. Ik 
vind het gewoon leuk om deze foto’s even te laten zien.”

“Ieder jaar probeer ik wel iets nieuws uit”
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“In mijn tuin alleen maar begonia’s van Tuincentrum De Oosteinde te zien”, 
vertelt C. Sollman. “Waarom? Omdat het leger aan huisjes- en naaktslakken 
alle andere eenjarige en bloemvormige planten met huid en haar verslonden 
hebben.  Behalve de begonia’s. Tip: Heemsteedse slakken lusten geen bego-
nia’s, dus aanplanten die kleurenpracht!”

“Aanplanten die kleurenpracht”

“Hierbij stuur ik u een foto van onze achter-
tuin”, vertelt Esther Tait. “Ik ben erg trots op 

‘mijn’ bijen- en vlindertuin. Elke maand van het jaar bloeien er verschillende planten en bollen zodat de insecten en 
vlinders zich kunnen uitleven. En zelf genieten we natuurlijk van de kleurenzee en diversiteit aan planten.”

“Kleurenzee en diversiteit aan planten”

Survivaltocht Leyduin. Foto: Wim Apswoude.

Katinka Verdonk (met badge zittend) aan de slag bij de Sociëteit voor ouderen.
Foto aangeleverd door WIJ Heemstede.

Heemstede - Iedere woensdag van 
10.00 tot 12.00 uur is er in  de ruimte 
Geel op Plein1 aan het Julianaplein 1 
in Heemstede de Sociëteit voor 
ouderen. De Sociëteit is gezellige 
ontmoetingsplek voor ouderen waar 
u wekelijks een kop ko�e kunt 
drinken, een praatje kunt maken, een 
spelletje of andere activiteiten kunt 
doen of zelfs de krant kunt lezen. Een 
plek waar u welkom bent, verwacht 
en gekend wordt. Waar u informatie 
krijgt maar ook met uw vragen rond 
zorg en welzijn terecht kunt en waar 
we u misschien op weg kunnen 
helpen. Neem ook altijd uw agenda 
mee.

Een kleine bijdrage van 2 euro per 
keer wordt gevraagd. 

Wilt u ook meedoen aan de Socië-
teit? Meldt u zich dan aan bij Katinka 
Verdonk. Zij zal u hartelijk ontvan-
gen, samen met de vrijwilligers van 
WIJ Heemstede. 
Aanmelden kan bij de receptie van 
WIJ Heemstede op Plein1, via tel.
023 - 528 85 10 of mailt u naar
katinkaverdonk@wijheemstede.nl. 
Contactpersoon Katinka Verdonk 
(ma, di ochtend en wo). U kunt uw 
naam en telefoonnummer door-
geven als zij er niet is, dan belt zij u 
terug.

Lunchen 
Elke eerste woensdag van de maand 
kunt u na de Sociëteit aansluitend 
blijven lunchen voor € 3,50. 
Aanmelden kan op de dag zelf.

Iedere woensdag de Sociëteit voor ouderen

Heemstede – Op 2 juli jongstleden 
gingen de leden van Scouting WABO 
samen, ter ere van hun 75-jarig 
bestaan in 2021, met de bus naar 
Emmen om Wildlands te bezoeken. 
Leden van alle leeftijden, van bijna 7 
tot boven de 70, bezochten samen 
Wildlands in Emmen en hadden daar 
een topdag. Zo werd er �ink getuurd 
naar de leeuwen, was het bekijken 
van de stokstaartjes een groot succes 
en werd er genoten van de achtbaan. 

En dat allemaal onder het genot van 
een heerlijk weertje. Waar je ze ook 
tegen kwam: bij allen leden stond 
een glimlach op het gezicht gebei-
teld. Na een lange maar zeer 
geslaagde dag gingen ze met de bus 
weer naar huis waarin nog even de 
verhalen over de bewonderde dieren 
werden uitgewisseld.  
Ondertussen maken alle leeftijds-
groepen zich klaar voor de zomer-
kampen, de welpen hebben ‘de 

wereld ontdekt’ in Hoorn. De rovers 
en sherpa’s brengen beide een 
bezoek aan België, respectievelijk 
Brugge en Malle en in de laatste 
week van de vakantie zullen de 
scouts naar Ommen afreizen. 

Meer informatie op:
www.waboscouting.nl,
www.facebook.com/ScoutingWABO 
of neem contact op via
info@waboscouting.nl.

Scouting WABO bezoekt Wildlands in Emmen

Groepsfoto Scouting WABO. Foto aangeleverd.

Vogelenzang - Hoe overleef je in het 
bos? Een hut bouwen, voedsel 
zoeken, de weg vinden met behulp 
van de zon en je horloge. De bos-
wachter van Landschap Noord-
Holland leert je er alles over op zater-
dagmorgen 13 augustus, van 10-12 
uur, in het bos van Buitenplaats 
Leyduin kun je je helemaal uitleven.
Leer om te overleven in het bos
Altijd al willen leren hoe je in de 
natuur kunt overleven? Heb jij altijd 
al eens een echte hut in het bos 
willen bouwen? Vandaag leert de 
boswachter je hoe je dit het best 
aanpakt. Hoe blijf je droog? Hoe vind 

je eten en drinken? Hoe vind je de 
weg in zo’n groot bos? Na deze dag 
ben jij helemaal klaar voor het avon-
tuur! Wat doe je met een horloge, 
een lisdodde en een berkentak?
De boswachter leert je hoe je een hut 
kunt bouwen met de materialen die 
in het bos aanwezig zijn. 
Verder vertelt hij hoe je je analoge 
horloge kunt gebruiken om te navi-
geren, dat een lisdodde best lekker is 
en hoe je uit een berkentak drinken 
kunt halen.
Ben je klaar voor deze avontuurlijke 
ochtend? Neem dan een analoog 
horloge, kompas en loepje mee

Trek kleren aan die tegen een stootje 
kunnen. Draag beschermende 
kleding tegen de beestjes en stekels
Vaders en moeders mogen (gratis) 
meebouwen, maar kunnen ook even 
langsgaan in het voormalige Ju�ers-
huis, nu Gasterij Leyduin 
Reserveren is verplicht. Het is helaas 
niet mogelijk om ter plekke aan te 
sluiten 
Vertrekpunt: Ju�ershuis / Gasterij 
Leyduin ,Tweede Leyweg 7, Vogelen-
zang. 10 minuten lopen van de 
parkeerplaats van Buitenplaats 
Leyduin. Zin om mee te gaan? 
Aanmelden op www.gaatumee.nl.

Hutten bouwen met de boswachter op Leyduin

Vervolg tuinenwedstrijd
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Heemstede/Bloemendaal - Monkey-
pox (apenpokken) is een virusinfec-
tie. Het virus is voor de meeste 
mensen niet gevaarlijk, maar het is 
wel besmettelijk en erg vervelend. In 
Kennemerland zijn inmiddels ook 
besmettingen gemeld, laat GGD 
Kennemerland weten. Monkeypox 
verspreidt zich het makkelijkst via 
intensief huid-op-huidcontact. Denk 
aan intiem contact als zoenen, vrijen 
en seks. Het overgrote deel van de 
besmette personen is man. De 

meeste mensen genezen binnen 
enkele weken vanzelf. In de tussen-
tijd kunnen zij het virus wel door-
geven. De GGD test mensen met 
klachten, geeft advies en start 
binnenkort met een vaccinatie-
campagne.

Zo herkent u monkeypox 
Als u monkeypox hebt, krijgt u vaak 
eerst last van koorts, hoofdpijn, spier-
pijn, opgezwollen lymfeklieren of 
vermoeidheid. Deze klachten begin-

nen 5 tot 21 dagen nadat u het virus 
kreeg. Na een paar dagen krijgt u 
uitslag die zich over uw lichaam en 
gezicht kan verspreiden. De uitslag 
begint met vlekken die veranderen in 
blaasjes die uiteindelijk indrogen.

Testen op monkeypox  
Bel uw huisarts als u denkt dat u 
monkeypox (apenpokken) hebt. Uw 
huisarts kan overleggen met de GGD 
of u getest moet worden op monkey-
pox bij de GGD. Indien nodig, kunt u 
meestal dezelfde dag of de dag erop 
terecht en wordt dan alleen op 
monkeypox getest. U krijgt de uitslag 
meestal binnen 48 uur. 
Als u vermoedt dat u ook een soa 
hebt opgelopen, kunt u ook zelf naar 
het Centrum Seksuele Gezondheid 
(CSG) bellen om een afspraak maken. 
U wordt dan behalve op monkeypox 
ook op soa getest. Het aantal plaat-
sen hiervoor is beperkt.

Persoonlijke uitnodiging voor 
vaccinatie 
Iedereen die in aanmerking komt 
voor een vaccinatie ontvangt een 
persoonlijke uitnodiging van GGD 
Kennemerland. De eerste uitnodi-
gingen worden in augustus verzon-
den. Zonder persoonlijke uitnodiging 

komen mensen op dit moment niet 
in aanmerking voor een vaccinatie.
Vaccinatiecampagne
De selectiecriteria voor wie in aan-
merking komt voor het vaccin zijn 
geformuleerd door het ministerie 
van VWS en het RIVM. De GGD ge-
bruikt hun eigen databestand om 
uitnodigingen te versturen aan de 
mensen die bij hen bekend zijn. Zo 
worden de personen bereikt die de 
grootste kans op besmetting lopen. 
Het gaat dan om: 
• Iedereen die geregistreerd is bij het 

Centrum voor Seksuele Gezondheid 
of bij de huisarts als Prepgebruiker 
of die hiervoor op de wachtlijst 
staan. 

• Daarna zijn de personen die leven 
met hiv en geregistreerd zijn en een 
grotere kans lopen op monkeypox 
aan de beurt.

Meestal niet gevaarlijk 
Het is voor het eerst dat er een monkey-
pox-virus rondgaat in Europa. Nog 
niet alles is bekend.
Het virus kan dodelijk zijn voor 
mensen met een heel zwakke afweer, 
maar dat komt in Europa bijna nooit 
voor. U kunt er wel een tijdje goed 
ziek van zijn. Na een paar weken 
geneest u vanzelf. Er zijn ook medi-
cijnen die helpen. 

Bron: GGD Kennemerland.

Wat is apenpokken oftewel monkeypox 
en wat moet u doen als u besmet bent? 

Apenpokken/monkeypox op handen

Vaccin tegen apenpokken/monkeypox Beeld: Bigstock.

Regio - Iedereen van 12 jaar en 
ouder krijgt naar verwachting vanaf 
de tweede helft van september de 
mogelijkheid een herhaalprik tegen 
corona te halen. Als eerste worden 
de mensen met een hoger medisch 
risico en zorgpersoneel met patiën-
tencontact uitgenodigd, daarna alle 
anderen van 12 jaar en ouder. Deze 
herhaalprik kan worden gehaald 
vanaf drie maanden na de laatste 
coronaprik of een doorgemaakte 
besmetting.

Het hoogtepunt van de coronacrisis 
lijkt achter ons te liggen en daar 
heeft vaccineren een belangrijke 
bijdrage aan geleverd. Toch houdt 
het kabinet rekening met een moge-
lijk nieuwe coronagolf in het najaar. 
Om de bescherming tegen ernstige 
ziekte en sterfte op peil te houden, 
de zorg bereikbaar en om maat-
schappelijke belasting door bijvoor-
beeld uitval van personeel te voor-
komen, adviseert het OMT-V een 
nieuwe vaccinatieronde te starten.  

Start vaccinatieronde 
Het RIVM zal vanaf de tweede helft 
van september mensen met een 
verhoogd risico op ernstige ziekte en 
sterfte uitnodigen om een herhaal-
prik tegen corona bij de GGD te 
halen. Dit is de groep die eerder dit 
jaar is uitgenodigd voor een herhaal-
prik, uitgebreid met de mensen 
jonger dan 60 jaar die jaarlijks uitge-
nodigd worden voor de griepprik. 
Mensen die jaarlijks de griepprik 
krijgen en jonger zijn dan 60 jaar 
worden uitgenodigd door hun huis-
arts om hun prik te halen bij de GGD. 
Zorgmedewerkers met patiënten-
contact worden tegelijkertijd uitge-
nodigd voor een herhaalprik om de 
hoogrisicogroepen te beschermen. 
Thuiswonende 60-plussers die niet in 

staat zijn om zelf naar een GGD-
vaccinatielocatie te gaan, kunnen 
door hun huisartsen worden aange-
meld bij de GGD en zullen dan thuis 
worden gevaccineerd. Voor de bewo-
ners van zorginstellingen wordt de 
vaccinatie aangeboden in de instel-
ling zelf, ook zij kunnen zich desge-
wenst laten prikken op een GGD-
vaccinatielocatie. 

Daarna kan iedereen, vanaf 12 jaar, 
die dat wil een herhaalprik tegen 
corona halen. Ook mensen die nog 
geen vaccinatie (basisserie) tegen 
corona hebben gehaald kunnen 
daarvoor nog steeds een afspraak 
maken bij GGD Kennemerland. Meer 
informatie over de herhaalprik en wie 
en wanneer op de GGD-locaties 
welkom is, volgt binnenkort. Inwo-
ners dienen daarvoor de website en 
social media van GGD Kennemerland 
in de gaten te houden: www.ggdken-
nemerland.nl/coronavirus.

Bron: GGD Kennemerland.

GGD biedt herhaalprik aan tegen 
corona voor alle 12-plussers

Herhaalvaccinatie coronavirus. 
Foto: Bigstock.

Regio - Met de Gezondheidsmonitor 
Volwassenen en Ouderen 2020 zijn 
voor het eerst zowel ervaren geluids-
hinder als slaapverstoring door vlieg-
verkeer landelijk in kaart gebracht. 
Vooral in de omgeving rondom de 
grotere luchthavens komt veel 
ernstige geluidshinder en slaapver-
storing door vliegverkeer voor.

Het probleem is groot in de wijde 
omtrek van Amsterdam Airport 
Schiphol. En ook in gebieden in Zuid-
Limburg en Noord-Brabant zijn er 
veel mensen die ernstige geluids-
hinder en slaapverstoring door vlieg-
verkeer ervaren.
Uitgaande van het landelijk gemid-
delde nam ernstige geluidshinder 
door vliegverkeer tussen 2016 en 
2020 toe van 3,1% naar 3,7% onder 
18-64 jarigen.
Voor slaapverstoring is landelijk nog 

geen trend beschikbaar, omdat het 
in 2020 voor het eerst is gemeten. 
GGD Kennemerland schreef mee aan 
dit rapport voor de regio Schiphol.
Meer informatie hierover is te vinden 

op: www.ggdkennemerland.nl/
nieuws/2022/07/Geluidshinder-en-
slaapverstoring-luchtvaart-2020.  

Bron: GGD Kennemerland. 

Geluidshinder en slaapverstoring luchtvaart 2020

Slaapverstoring. Foto’s: Bigstock.
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IJmuiden - Een grote groep jonge 
meeuwen wordt op zaterdag 6 
augustus losgelaten op het strand 
van IJmuiden. Dit meldt het Vogel-
hospitaal aan de Vergierdeweg in 
Haarlem-Noord. Het is voor het eerst 
dat ze de zee zien. Dit moment bij de 
zuidpier is één van de jaarlijkse 
hoogtepunten voor het Vogelhospi-
taal en haar vrijwilligers.
Toeschouwers zijn van harte welkom 

bij het loslaatmoment. Het verzamel-
punt is bij de strandopgang aan het 
einde van de Kennemerboulevard 
(zie rode stip op kaartje).
De locatie is te bereiken met de �ets, 
bus 382 (halte voor strandopgang) of 
met de auto, maar let wel: op het 
parkeerterrein geldt het hoogseizoen-
tarief. De dierenambulance met de 
her-stelde meeuwen arriveert om 
circa 13.30 uur.

Herstelde meeuwen krijgen vrijheid terug

Bij de rode stip is het verzamelpunt. Beeld aangeleverd door Vogelhospitaal.

Zandvoort - Een kleurrijk gezelschap heeft zich maandagmiddag 1 augustus op station Zandvoort verzameld 
voor de start van Pride at the Beach.
Via de boulevard en het strand liep de stoet naar het Raadhuisplein, waar het o�ciële startschot wordt gegeven 
voor de feestelijkheden. Het is de vijfde maal dat de festiviteiten in Zandvoort worden gehouden en is onderdeel 
van Pride Amsterdam. (Foto’s: Michel van Bergen)

Pride at the Beach in Zandvoort

Haarlem - Op vrijdag 26 augustus 
om 20.00 uur vindt de première 
plaats van ‘Malle Babbe’ de muzikale 
zomerkomedie in de buitenlucht op 
het voorplein van Stadsschouwburg 
Haarlem aan het Wilsonplein 23 in 
Haarlem.

Na het succes van KENAU de afge-
lopen twee jaar, komen de makers 
terug onder de naam Club Kenau. 
Marlies Bosmans, Emma van Muis-
winkel, Bart Sietsema en Jasper van 
Hofwegen doken in de geschiedenis 
van het Dolhuys waar Malle Babbe 
bewoonster was.

In een oer-Haarlemse familievoorstel-
ling brengen ze samen met Eveline 
Baçe, Janneke Melis, Maurits 
Wijmenga en David Van Uuden het 
beroemde schilderij van Frans Hals 
tot leven in een verhaal over de 
schilder zelf, zijn zoon en natuurlijk 

de hoofdpersoon Malle Babbe. Het 
stuk wordt minstens 12 keer opge-
voerd, waaronder een keer in 
Schalkwijk. Meer informatie en 

kaarten via: www.theater-haarlem.nl/
programma/18671/Muzikale_zomer-
komedie_in_de_buitenlucht/Malle_
Babbe.

Malle Babbe: een zomerkomedie in de buitenlucht

Malle Babbe. Fotograaf: Melle Meivogel.

Regio - ‘Samen uit, samen genieten’, 
dat is het motto van Stichting Vier 
het Leven. Het nieuwe culturele 
seizoen staat weer voor de deur en 
speciaal voor ouderen die nog graag 
uitgaan maar dat liever niet alleen 
doen of bijvoorbeeld behoefte 
hebben aan een ondersteunende 
arm, heeft Vier het Leven weer een 
gevarieerd cultureel aanbod 
samengesteld.

Vier het Leven is een landelijke 
goede doelenorganisatie die al 17 
jaar met behulp van ruim 1.600 vrij-
willigers mensen op leeftijd mee 
uitneemt. Want niet voor elke 
cultuurliefhebber is het makkelijk om 
uit te gaan. Het alleen gaan, het 
regelen van tickets of van het vervoer 
is voor ouderen vaak een 
struikelblok.

Vier het Leven organiseert het hele 
jaar door compleet verzorgde cultu-
rele uitjes en regelt daarbij alles, 
zodat ouderen zorgeloos kunnen 
genieten; het vervoer, zitplaatsen in 
de foyer, de entreekaarten, de 
drankjes en prettig gezelschap. 
Samen uitgaan is gewoon veel 
gezelliger!
Het programma vanaf september is 
bekend en in uw regio kunt u met 
Vier het Leven o.a. naar de Philhar-
monie, Stadsschouwburg Haarlem 
en Velsen.

In Haarlem, Heemstede, Bloemen-
daal en omgeving heeft Vier het 
Leven een geweldig team enthousi-
aste vrijwilligers die ook allemaal 
cultureel geïnteresseerd zijn en 
graag uitgaan. Een vrijwilliger van 
Vier het Leven haalt maximaal drie 

ouderen thuis op, biedt waar nodig 
een helpende hand en houdt hen 
ook gezelschap tijdens de theater-
voorstelling, �lm, het concert of 
museumbezoek. Van tevoren en 
tijdens de pauze drinken zij gezellig 
samen een drankje.

Wij nodigen u, uw vader of moeder 
of oma of opa van harte uit om met 
ons mee uit te gaan! U (65+) kunt 
zich geheel vrijblijvend en kosteloos 
aanmelden bij Vier het Leven. U krijgt 
dan alle informatie over bijvoorbeeld 
de kosten van de uitjes en het 
programma thuisgestuurd. 

Aanmelden kan via het landelijke 
telefoonnummer 035-5245156.
Voor meer informatie kunt u ook 
kijken op de website:
www.4hetleven.nl. 

Vier het Leven neemt ouderen mee uit!

Vier het Leven neemt ouderen mee uit. Foto aangeleverd door VHL.
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Regio – Claimstichting Pensioen, KBO-
Brabant, KBO Noord-Holland, Om-
roep MAX en Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen voeren deze
zomer gesprekken met de woord-
voerders pensioenen in de Tweede
Kamer. Inzet: de Tweede Kamerleden 
ervan doordringen dat de complica-
ties en (uitvoerings)problemen van 
de pensioenstelselherziening niet 
goed zijn doordacht en dat kritiek 
van gerenommeerde experts onvol-
doende door de minister is meege-
nomen in de Wet Toekomst Pensioe-
nen die na het reces wordt behan-
deld in de Tweede Kamer. De vijf 
organisaties pleiten voor herbezin-
ning en zorgvuldigheid in plaats van 
snelheid.

Allereerst wordt geconstateerd dat er 
in Nederland niet één seniorenvereni-
ging is die de WTP steunt. Er is dus 
geen maatschappelijk draagvlak voor 
deze wet onder een miljoen georga-
niseerde senioren! De vijf organisa-
ties hebben grote voorkeur voor hand-
having van het huidige stelsel. Niet 
om alles bij het oude te laten, maar 
vanwege een slechter pensioenresul-
taat tegen hogere kosten bij het be-
oogde nieuwe stelsel. Maatschappe-
lijke problemen en politieke wensen 
zoals bredere participatie (zzp’ers) en 
loslaten doorsneesystematiek zijn ge-
richter en eenvoudiger op te lossen 
dan via een mega operatie van een 
stelselwijziging. Mocht de WTP – 
tegen beter weten van steeds meer 
pensioenexperts in – tóch worden 
ingevoerd, dan zijn er een paar zaken 
die bijzondere aandacht verdienen 
en/of opgelost moeten worden.

1. Grote zorg gaat uit naar de uitvoe-
ring van het nieuwe stelsel. Gevreesd 
wordt dat de kosten en mensuren die 
nodig zullen zijn voor de transitie 
zwaar onderschat worden.
Tel daarbij op de talrijke juridische 
procedures die te verwachten zijn en 
onherstelbare schade is ons deel.
De Hoge Raad heeft vastgesteld dat 
pensioengerechtigden crediteuren 
zijn van hun pensioenfonds. Hun 
aanspraken vallen onder het eigen-
domsrecht. Het recht op indexatie, 
inhaalindexatie en vaak ook compen-
satie vormt een onderdeel van dit 
eigendomsrecht.
Deze rechten mogen bij invaren niet 
zomaar weggestreept worden. De 
wetgever moet de randvoorwaarden 
scheppen, zodat pensioenfondsen 

verplicht worden bij invaren deze 
rechten te verrekenen. Kan een fonds 
dat niet, dan kan er geen sprake zijn 
van overgang naar het nieuwe 
stelsel.

2. Voorts is gewezen op de proble-
men rondom ‘life cycle beleggen’ dat 
per saldo minder rendement ople-
vert dan beleggen via het collectief 
vermogen. Bovendien wordt een 
groot deel van het pensioenver-
mogen nog opgebouwd tijdens de 
uitkeringsfase van een gepensio-
neerde. Het risicomijdend beleggen 
tijdens de uitkeringsfase gaat zwaar 
ten koste van de te behalen rende-
menten, waarmee de kans groot is 
op een daling van het nominale 
pensioen en een waardevast 

pensioen voorgoed achter de 
horizon verdwijnt.
Een collectieve regeling tijdens de 
uitkeringsfase onder het solidaire 
contract zou dit probleem kunnen 
mitigeren. Gemeenschappelijk 
beleggen voor jong en oud over een 
lange reeks van decennia heeft 
bewezen tot goede en stabiele resul-
taten te leiden.
De Tweede Kamerleden zijn verzocht 
om bij de behandeling van het wets-
voorstel zorgvuldig na te gaan of met 
life cycle beleggen niet een onno-
dige en onwenselijke complicatie 
wordt geïntroduceerd. Weliswaar 
biedt de nieuwe wet continuering 
vanhet collectief beleggen, maar 
door de toerekening van de rende-
menten naar leeftijdscohorten zal dit 
collectief beleggen een afspiegeling 
moeten zijn van de beleggingskarak-
teristieken van het life cycle beleg-
gen, anders treedt een risicomis-
match op. Deze gedragsreactie van 
pensioenbesturen wordt niet onder-
kend door de minister, blijkens haar 
antwoorden in het Nader Verslag.

3. In de nieuwe Pensioenwet zijn vijf 
verschillende rekenrentes en projec-
tierendementen van toepassing. Dat 
voor iedere toepassing een andere 
rekenrente wordt voorgesteld, wekt 
geen vertrouwen en verhindert een 
evenwichtige belangenafweging.
Wanneer binnen een pensioenfonds 
gesproken wordt over verdeling van 
het collectieve vermogen, horen aan 
de verdelingstafel uitsluitend te 
zitten de beheerders van dat 
vermogen (pensioenfondsen en 
-uitvoerders) en de crediteuren 

(actieve deelnemers, slapers en 
gepensioneerden).
De WTP moet voorzien in directe 
zeggenschap van gepensioneerden. 
Het is, gegeven de houding van veel 
vakbondsbestuurders, niet houdbaar 
te veronderstellen dat de vakbonden 
ook gepensioneerden vertegenwoor-
digen. Het aantal gepensioneerden 
dat zich voor hun belangenbeharti-
ging heeft verenigd in seniorenver-
enigingen overstijgt bovendien verre 
het aantal gepensioneerden dat nog 
lid is van een vakbond.

4. Tenslotte. Nederland gaat in een 
bijzonder onzekere tijd, zowel econo-
misch als geopolitiek, de grootste 
pensioenstelselwijziging ooit door-
voeren. Vanwege alle uitvoerings-
complicaties is daar vier jaar voor 
uitgetrokken, lopend van 2023 tot en 
met 2026 (mits de WTP nog dit jaar 
door de Staten-Generaal wordt 
goedgekeurd). In deze overgangspe-
riode bestaan twee regimes: het tran-
sitie FTK en de invoering van de 
nieuwe Pensioenwet. Het beheer van 
het pensioenvermogen wordt daar-
door noodgedwongen gefocust op 
de korte termijn, terwijl in zo’n onze-
kere periode juist de langere termijn 
horizon van belang is. De kans is 
daardoor groot dat veel pensioenver-
mogen onnodig verloren gaat.

Gesproken is reeds met Marijke van 
Beukering-Huijbregts (D66), Léon de 
Jong (PVV), Bart van Kent (SP), Senna 
Maatoug (GroenLinks), Hilde Palland-
Mulder (CDA) en Bart Smals (VVD). 
Het gesprek met Henk Nijboer (PvdA) 
vindt in augustus plaats.

Ouderenbonden en belangenverenigingen luiden noodklok over Wet Toekomst 
Pensioenen bij Tweede Kamer: “Neem kritiek pensioenexperts serieus”

Pensioenen onder druk. Foto aangeleverd.

Haarlemmermeer – Met de aanleg 
van de piekberging bereidt Rijnland 
zich voor op toenemende extreme 
neerslag door klimaatverandering. 
De piekberging in de Haarlemmer-
meer moet voor droge voeten zor-
gen, voornamelijk in het gebied 
vanaf de Kagerplassen tot Spaarn-
dam.
Met aandacht voor het agrarisch 
groene karakter én extra aandacht 
voor ecologie. Door de piekberging 
te omringen met een bloemrijke dijk, 
wordt het straks een mooi plaatje om 
te zien.

Het overtollige water wordt normaal 
gesproken via poldergemalen de 
polders uitgepompt. In de Haarlem-
mermeerpolder gebeurt dit via de 
gemalen Leeghwater in Buitenkaag 
en het gemaal Lijnden. Vervolgens 
komt het water terecht in het zoge-
noemde ‘boezemstelsel’ van Rijnland, 
waarvan de Ringvaart onderdeel is. 
Vanuit de boezem wordt het water 
vervolgens via grote boezemge-
malen weggepompt naar zee bij 
Katwijk.

Maar ook naar het Noordzeekanaal 
bij Spaarndam en Halfweg en naar 
de Hollandsche IJssel bij Gouda. 
Hoogheemraad Sjaak Langeslag: 
“Met de inzet van de piekberging 
kunnen we in de toekomst snel water 
opvangen bij wateroverlast. In deze 
piekberging in de Haarlemmermeer 
kunnen we 1 miljoen kuub water 
kwijt, dat zijn omgerekend 400 olym-
pische zwembaden.

Agrarisch gebied
De werkzaamheden aan de piekber-
ging Haarlemmermeer zijn in volle 
gang. De verwachting is dat in 2024 
de piekberging gereed is. Dan is ook 
de toestroom naar boezemgemaal 
Halfweg vergroot. Na aanleg van de 
piekberging blijft de grond beschik-
baar voor agrarisch gebruik, dat wil 
zeggen voor veeteelt. Er vindt geen 
akkerbouw meer plaats, omdat 
gewassen verloren gaan als de piek-
berging wordt ingezet en het land 
onder water wordt gezet.

In tijden van droogte
Sjaak Langeslag: “Een piekberging zal 
naar verwachting eens in de 15 jaar 
worden ingezet om extreme neerslag 
op te vangen. In het voortraject van 
de piekberging is onderzocht welke 
andere functies er daarnaast moge-
lijk zijn. Dat is gebeurd in samenwer-
king met de omgeving.” In dit geval 
was de uitkomst dat piekberging in 
combinatie met agrarisch gebruik 
mogelijk is.
Door deze combinatie blijft ook het 
polderlandschap zoveel mogelijk 
behouden. Dat gaat niet samen met 
een zoetwaterberging, vanwege het 
risico dat de piekberging vol staat op 
het moment dat deze ingezet moet 
worden.

Piekberging
Om de weersextremen het hoofd te 
blijven bieden, is goed waterbeheer 
steeds belangrijker. De komende 
jaren komen er verschillende uitda-
gingen op ons af. De zeespiegelstij-

ging, piekbuien en droogte, het 
lijken problemen voor later, maar dat 
zijn ze niet.

Daarom werkt Rijnland aan de aanleg 
en (mogelijke) inzet van piekber-
gingen. In het gebied van Rijnland 

hebben we er twee; Nieuwe Drie-
manspolder bij Zoetermeer en de 
piekberging Haarlemmermeer (nog 
in aanleg).

Een piekberging is een omdijkt stuk 
polder dat als tijdelijke uitlaatklep 

kan dienen voor het (boezem)water. 
Bij extreme hoeveelheden neerslag 
wordt overtollig water vanuit de 
boezem het bergingsgebied inge-
laten. Als het peil na enkele dagen is 
gedaald, kan de piekberging weer 
leeglopen.

Aanleg piekberging Haarlemmermeer voor opslag water

Piekberging Haarlemmermeer. Bron en beeld: Hoogheemraadschap Rijnland.




