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Door Eric van Westerloo 

Bloemendaal - Het is alweer 25 jaar 
geleden dat de winkelstraat Bloe-
mendaal – Dorp op de schop ging. 
Voor die tijd passend. De huidige 
inrichting is ingehaald door de tijd.
In 2018 vroeg de gemeente aan de 
winkeliersvereniging met een plan te 
komen. Dit is opgepakt en men is 
niet over één nacht ijs gegaan.

Via een uitgebreide enquête onder 
de winkeliers, bewoners, eigenaren 
en de omgeving, op zo’n 120 meter 
van de winkelstraat, zijn bevraagd. 
Wat zijn de knelpunten, wat kan 
anders, hoe veilig kunnen wij het 
maken en hoe verhogen wij de 
uitstraling? Hieruit kwam een scala 
aan ideeën om de straat aan te 
passen aan de wensen van nu.  

Pleitnota
Alle raadplegingen hebben nu geleid 
tot een wat de winkeliersvereniging 
noemt een ‘pleitnota ‘. Op maandag 
22 november overhandigde Ad
Liefting voorzitter van de winkeliers-
vereniging Bloemendaal- Dorp de 
nota aan wethouder Henk 
Wijkhuisen.

Er staan �ink wat wensen in het stuk, 
een samenvatting van alle inge-
brachte ideeën. De parkeersituatie 
wil men aanpassen, de parkeerme-
ters moeten wijken voor een blauwe 
zone. Een zone die zich tot buiten de 
winkelstraat moet uitstrekken. Met 
de komst van allerlei soorten (bak)
�etsen dienen de opstelplaatsen 
voor �etsen te worden aangepast.

De winkelstraat is onvoldoende 
verlicht waarbij de gevels donker 
blijven. Er moet meer groen komen 
en de Plataan voor de Albert Heijn 
supermarkt moet gespaard blijven. 
Men wil een wekelijkse of tweeweke-
lijkse markt. Ook een locatie waar 
buiten gefeest kan worden staat op 
de wensenlijst.  

Regenval
Wat verschrikkelijk stoort is dat na 
regenval de straat hier en daar blank 
staat zodat de bezoekers niet zelden 
natte voeten krijgen. De hele weg-
indeling zou anders moeten. Men 
denkt aan een van deur tot deur 
vlakke bestrating. Ruimte voor 
terrassen, ontmoetingsplekken en 
alles rolstoelvriendelijk. Aandacht 
voor de veiligheid met veel ruimte 
voor �etsers en voetgangers ‘de auto 
te gast‘ zou het een stuk veiliger 
maken.
Het is nog niet zeker of de AH-winkel 
wordt verbouwd. Verschillende voor-

gestelde maatregelen kunnen moge-
lijk in samenhang met de verbou-
wing worden opgepakt.  

Wethouder Wijkhuisen reageerde op 
de pleitnota, al had hij het uiteraard 
nog niet gelezen. De winkeliers 
vragen om kleine zaken, zoals het 
aanpassen van het �etsparkeren, snel 
te verwezenlijken. Wijkhuisen liet de 

aanwezigen wel weten dat de begro-
ting voor 2022 is vastgesteld en dat 
er geen rekening is gehouden met 
werkzaamheden aan de winkelstraat. 
Hij adviseert de winkeliersvereniging 
om langs te gaan bij de commissie(s) 
die daarover gaat en daar nogmaals 
de plannen te ontvouwen. Bloemen-
daal heeft meerdere kernen en ook 
die hebben wensen voor incidentele 

aanpassingen. De nieuwe gemeente-
raad (maart 2022) kan het plan om- 
armen en verder optuigen.
Een mooi initiatief waaraan door de 
winkeliers hard is gewerkt.

Nu is de gemeente aan zet om te zien 
hoe en vooral wanneer de gewenste 
aanpassingen gerealiseerd kunnen 
worden.

Overhandiging pleitnota winkelstraat Bloemendaal: 
“Dorp is toe aan een grondige renovatie”

Ad Liefting (rechts)  overhandigt de pleitnota aan wethouder Henk Wijkhuisen (links). Foto: Eric van Westerloo.

Afvoer regenwater lastig in huidige winkelstraat.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 28 november, aanvang 
10u. Voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

TREFPUNT BENNEBROEK
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag  28 november, dhr. Maurits 
de Ridder (Lisse). Eerste zondag 
van Advent.
Reserveren is niet meer nodig.
U wordt wel geregistreerd en daar- 
om verzocht uiterlijk om 9.45 uur 
aanwezig te zijn. Bij het betreden 

van het gebouw zal men de coron-
acheck of een vaccinatiebewijs moe-
ten tonen. Alle vieringen kunnen 
online worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 28 november om 10u.
Dhr. D. Verboom.
De diensten kunt u volgen via:
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
https://kerkdienstgemist.nl/
stations/2528.
www.hervormdpknbennebroek.nl

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL

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

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

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

Advertentieverkoop
Petra Schiltmeijer
Jeroen van Duijn
Ellen Gouda

Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

Redactie
Bart Jonker

Correspondenten
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
Joke van der Zee

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

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

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

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

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

WWW.REGIOMEDIAGROEP.NL

AFZETPUNTEN BLOEMENDAAL

Goed Speelgoed, Bloemendaalseweg 29, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 70, Bloemendaal
AH, Bloemendaalseweg 240, Overveen
AH, Zandvoortselaan 169, Aerdenhout
Nieuw Vreeburg, Kerkplein 16, Bloemendaal
Kennemerhart, Bramenlaan 2, Bentveld
Wildhoef, Donkerelaan 285, Bloemendaal
Buurtgemak, Zwarteweg 44, Bennebroek
Papyrium,Bloemendaalseweg 78, Bloemendaal
Primera, Bloemendaalseweg 234, Overveen
De Wachtkamer, Leidsevaart 36, Vogelenzang
Dorpshuis, Donkerelaan 20, Bloemendaal 
Coop, Deken Zondaglaan 55, Vogelenzang
AH, Schoollaan 23, Bennebroek
Bibliotheek Bloemendaal, Korte Kleverlaan 9, Bloemendaal
Dorpshuis, Henk Lensenlaan 2a, Vogelenzang
Bibliotheek Bennebroek, Kerklaan 6, Bennebroek
Zorgvilla Duinstaete, Zocherlaan 94, Bloemendaal
Restaurant De Vogelensangh, Vogelenzangseweg 182,Vogelenzang
Buitenplaats Plantage, Vogelenzangseweg 49b, Vogelenzang
Fleurage Residence, Kennemerweg 24-32, Bloemendaal

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

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

Bloemendaal - Op zondag 28 novem-
ber gaat Annemike van der Meiden 
voor in een religieuze bijeenkomst in 
de Kapel, Potgieterweg 4 in Bloemen-
daal om 10.30 uur.

Ter sprake komen de begrippen 
‘heiligheid en heiliging’ naar aanlei-
ding van het laatst boek van haar 
vader, Anne van der Meiden (1929-
2021): ‘Omzien aan de scheiding’. Het 
gaat over heiligen uit zijn jeugd in de 
stad Enschede waar hij opgroeide. 
Gewone mensen die het goede 
deden, soms tegen de stroom van de 
tijdgeest in.

In het voorwoord schreef hij: ‘Ik zocht 
een soort Leitmotiv voor de beschrij-
ving van mijn levenstijd en dat vond 
ik in dat merkwaardige begrip ‘heilig, 

maar dan niet in strikt religieuze 
betekenis.’ Over dat ‘heilige’ meer op 
zondag 28 november en het boek 
neem ik mee om uit te delen. 

Annemike van der Meiden (1959) 
begon in 1982 bij het Albert 
Schweitzer Fonds, werkte van 1992 
tot 2014 als voorganger en als gees-
telijk verzorger, studeerde theologie 
en schreef een aantal boeken. Anne-
mike heeft twee volwassen kinderen 
en is getrouwd met Marinus den 
Oudsten. Sinds 2017 woont zij in de 
Augustanahof in Amsterdam, een 
vorm van wonen met jong en oud 
met als motto: omzien naar elkaar en 
naar de buurt.

Voor meer informatie:
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Religieuze bijeenkomst met Annemike van 
der Meiden in De Kapel Bloemendaal

Aerdenhout – Vorige week hielden 
het Handwerkcafé uit Vogelenzang 
en de Blije Breisters uit Bloemendaal 
gezamenlijk hun najaarsverkoop in 
het gebouw van de Nieuwe Kring in 
Aerdenhout. Ruim 150 belangstel-
lenden uit alle delen van de gemeen-
te Bloemendaal kwamen hierop af. 
“Dit is hoe een mooi voorbeeld hoe 
de dorpscoördinatie in de gemeen- 
te werkt”, vertelt Johan van Buren, 
directeur van Welzijn Bloemendaal.  

Marline van Waveren-Adang van het 
handwerkcafé in de Voghelsanck was 
op zoek naar een ruimte voor de 
najaarsverkoop van de gemaakte 
producten. Dat is een vraag waarvoor 
je prima terecht kan bij één van de 
dorpscoördinatoren van Welzijn 
Bloemendaal. De vraag kwam in dit 
geval terecht bij de dorpscoördinator 
van Bennebroek, Annemiek de Hull: 
“Ik heb regelmatig overleg met de 
andere dorpscoördinatoren daar 

komen ook de beschikbare ruimten 
in de gemeente ter sprake en zo 
kwamen we terecht bij de Nieuwe 
Kring in Aerdenhout. Die plek was 
voor één handwerkclub toch wat
te groot dus zoek je daar een verge-
lijkbare partner bij. Dat werden dus 
de Blije Breisters uit Bloemendaal, 
drie dorpskernen in één klap ver-
bonden!”  
Coördinator van de Blije Breisters, 
Christine van Schaik, was gelijk 

enthousiast: “We breien en haken het 
hele jaar door voor projecten in 
Moldavië en sloten graag aan bij de 
najaarsverkoop’ De verkoop bracht 
ruim € 350,- op voor Moldavië. Het 
bedrag wordt besteed aan kerstpak-
ketten voor gezinnen die het niet zo 
breed hebben.

De opbrengst van het handwerkcafé 
was bestemd voor het Tesselschade 
Studiefonds voor vrouwen. 

Succesvolle najaarsverkoop handwerkclubs in Aerdenhout

Christine van Schaik (r) en breister Anja Bies achter één van de verkooptafels van de 
Blije Breisters. Foto’s: aangeleverd door Welzijn Bloemendaal.

Marline van Waveren-Adang (midden) met Corinne Akersloot (l) en Liesbeth Niesen 
in de Nieuwe Kring. 

Bloemendaal – Net als op vele 
andere plekken zal ook in Bloemen-
daal op woensdag 24 november om 
19.25 uur door de burgemeester 
Elbert Roest en leden van Soropti-
mist International, Zonta en VVAO de 
oranje verlichting ontstoken worden 
bij de Uitkijktoren op het Kopje van 
Bloemendaal. Met de actie wordt 
aandacht gevraagd voor ‘Orange the 
world’, de jaarlijkse wereldwijde 
campagne waarin 16 dagen lang 
actie wordt gevoerd om geweld 
tegen vrouwen te stoppen. 
  

Orange the world
Op veel plekken in de regio en in 
heel Nederland gaat woensdag om 
20.00 uur het oranje licht aan, als 
onderdeel van Orange the world.
De actie is een initiatief van de 
Soroptimisten, een wereldwijde 
serviceorganisatie van vrouwen, 
Zonta en VVAO en loopt tussen 24 
november en 10 december. De 
landelijke startdag 25 november is 
de internationale dag tegen geweld 
tegen vrouwen en 10 december is 
internationale mensenrechtendag. 

Oranje verlichting om geweld 
tegen vrouwen te stoppen
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Heemstede - Op vrijdag 26 novem-
ber is het Black Friday. Deze rage 
wordt beschouwd als het begin van 
het seizoen voor aankopen voor de 
feestdagen. Bij veel winkels in de 
winkelstraat Raadhuisstraat & Binnen-
weg in Heemstede zijn er aantrekke-
lijke Black Friday koopjes te vinden.  

Black Friday poster  
Winkels die meedoen met Black 
Friday zijn te herkennen aan een 
Black Friday Poster op hun etalage-
ruit. Veelal lopen de aanbiedingen 
het hele weekend of zelfs een hele 
week door. 

Sla uw slag tijdens het Black Friday 
weekend! 
Laat u verrassen door de veelheid 
van aanbiedingen bij onder andere 
Albert Heijn, Alexanderhoeve, Cogo-
lain Bis, Chocolaterie Van Dam, De 
Gouden Ton, De Lord Mannenmode, 

Dekamarkt, Ecolife Store, Federmann 
optiek, Felix Herenmode, Gall&Gall 
Binnenweg, Gall&Gall Blekersvaart-
weg, Golf & More, Grapedistrict, Hair-
force 1, Heemels Mode, Jouw Taart-
shop, Kaldi, Lopers Company by En-
no, New Fysic, Norah, Optie 1, Reyn-
goud Mode, Sport 2000, Stoer & 
Chique, Summum Mode, Tres Jolie, 
Van der Werf Horen, Van Maanen, 
Van Vuuren Mode en Waardijk 
Schoenen.  

Winkel veilig 
Safety �rst. Alle winkels nemen de 
noodzakelijke maatregelen tegen het 
verspreiden van corona. We dragen 
mondkapjes en de 1,5 meter afstand 
wordt gehandhaafd. Als u zich ook 
aan de regels houdt kunt u veilig 
winkelen.  

Koop slim, op tijd en gespreid 
Juist in deze tijd van Sinterklaas en 

Kerst is het slim om het boodschap-
pen doen zorgvuldig te plannen. De 
piektijden liggen meestal op vrijdag-
middag en zaterdagmiddag.

Ga ook eens ‘s morgens vroeg bood-
schappen doen of door de week. En 
vanaf 28 november tot eind 
december zijn er ook al vele winkels 
aan de Raadhuisstraat, Binnenweg, 
Binnendoor en op de kop van de 
Blekersvaartweg op zondag open. 
Aan de poster in de etalage kunt u 
zien of de winkel op zondag 
geopend is. 

Koop lokaal 
We roepen de Heemstedenaren op 
om toch vooral hun boodschappen 
te blijven doen bij de lokale onderne-
mers. U krijgt de persoonlijke service, 
goede kwaliteit en de juiste adviezen 
in de winkels. Juist nu heeft de 
winkelstraat u nodig.

Aantrekkelijk koopjesjagen op Black 
Friday in winkelcentrum Heemstede

Black Friday. Foto: Bigstock.

Door Joke van der Zee 

Heemstede – Je zult toch precies 
twee weken voor een lockdown je 
eigen zaak openen...! Het overkwam 
Lotte en Constantijn van Loco Co�ee. 
Hun ko�ezaak aan de Julianalaan 6 
in Heemstede moest vorig jaar 
november noodgedwongen dicht, 
net als alle horeca tijdens de eerste 
corona-lockdown in ons land. Het 
duo, waarvan de eerste twee letters 
van hun voornamen de bedrijfsnaam 
vormen, kijkt tóch goed terug op het 
afgelopen jaar.  

Thuiswerkers en corona-ommetjes 
Constantijn: “Het was een dynamisch 
jaar voor ons. We hebben twee 
maanden geklust toen we in het 
pand trokken.” “Daarna hebben we 
ons alleen kunnen presenteren via de 
afhaal”, valt Lotte hem bij. Het stel 
dealde snel met de tegenvaller en 
zette een lekkere ‘to-go’-lijn op: ko�e 
en thee maar ook zelfgemaakte cakes 
en soepen. Alles ‘Loco-proof’: duur-
zame ingrediënten, een smaak die je 
bijblijft en zo lekker dat je terugkomt. 

Lotte: “Het was gek genoeg ook een 
waardevolle periode. We kregen een 
klantenkring die ons loyaal bleef. 
Thuiswerkers kwamen hun ko�e 
halen en corona-ommetjes werden 
afgesloten met een kop ko�e en wat 
lekkers erbij.” De twee zijn het er 
roerend over eens dat het afgelopen 
jaar ook mooie dingen heeft 
gebracht: een gevoel van dankbaar-
heid en waardevolle ontmoetingen. 
“Misschien moest het eerste jaar zo 
zijn, de nadruk op alles wat echt is, 
ontmoeten, oprechte belangstelling 
én echte ko�e. Want daar gaat het 
tenslotte om.” 

Licht gebrand  
“Wij serveren ‘speciality-co�ee’. Dat 
houdt in dat de ko�ebonen (afkom-
stig uit Brazilië en Ethiopië) licht 

gebrand zijn. Daar waar ko�ebonen 
doorgaans veel meer doorgebrand 
worden, waardoor je één smaak 
krijgt, kiezen wij voor bonen waaruit 
meerdere aroma’s vrijkomen doordat 
ze een lichte branding hebben 
ondergaan.” Ook de grond waarin de 
ko�eplant groeit is van invloed op 
de smaak evenals de verwerking 
daarna. “Het is een heel proces, een 
goede ko�e luistert heel nauw.”

Een grappige ko�e-anekdote vertelt 
Constantijn: “Een van onze eerste 
klanten is piloot, gek op ko�e. Hij 
vliegt de wereld rond en is altijd op 
zoek naar een heerlijke bak ko�e. Hij 
maakt ons deelgenoot van zijn 
ko�e-belevenissen, waar we altijd 
benieuwd naar zijn, en inmiddels is 
het een van onze beste klanten.” Het 
stel heeft zelf veel gereisd en dat 
bracht hen eveneens in aanraking 
met ko�es én gerechten die in 
bepaalde landen populair zijn.  

Vega/vegan en voor de hele 
familie 
Nu Loco Co�ee alweer een tijdje 
‘gewoon’ open is hebben vele 
Heemstedenaren de weg naar het 
gezellig ingerichte ko�e-paradijsje al 
weten te vinden. “De grote wand-
schildering valt meteen in het oog, 
evenals de knusse fauteuils en 
andere meubels. “Alles in het inte-
rieur is tweedehands”, geeft Lotte 
aan. “Want dat is ook een aspect van 
Loco: we gaan erg voor duurzaam.” 
Op de kaart staan vegetarische- maar 
ook vegan-gerechten, voor ontbijt en 
lunch of voor bij de borrel, want ja, 
ook (h)eerlijke biertjes en wijnen kun 
je hier bestellen.

De dynamiek spat van de jonge 
ondernemers af: “We organiseren 
hier maandelijks de Regenboog-
borrel, (“heel laagdrempelig”) maar 
zijn evengoed een sociale plek voor 
de hele familie!” 

Dynamisch jaar voor ‘Loco Coffee’

Constantijn en Lotte van Loco Co�ee. Foto: Joke van der Zee.

Heemstede - Op zoek naar gezellig-
heid? Slecht ter been, maar toch op 
stap?Behoefte aan een luisterend 
oor? Kom langs bij WIJ Heemstede 
op woensdagmorgen op Plein1, Juli-
anaplein 1 in Heemstede. Tijdens de 
inloop bent u welkom om vragen te 
stellen aan een professional van WIJ 
Heemstede. U kunt hier een praatje 
maken en anderen ontmoeten.
U kunt met de medewerker van WIJ 
uw vraag bespreken, en samen kijkt 
u wat zij voor u kunnen doen. Dit kan 
door middel van activiteiten, hulp of 
door het ondersteunen bij het 
opzetten van een nieuw initiatief 
bijvoorbeeld.
Dag en tijdstip: elke woensdag 9.00 
- 11.00 uur
Locatie: Plein1 Heemstede, Plein 
Oranje, Julianaplein 1, Heemstede.
Oók voor al uw andere vragen.

Inloop WIJ Heemstede op Plein1 voor al uw vragen

Vooral uw vragen kunt u terecht op  bij een professional van WIJ Heemstede.
Foto: aangeleverd door WIJ Heemstede. 

Heemstede - WIJ Heemstede komt 
naar u toe! Op vrijdag 3 december is 
er in de wijk Merlenhove (Roosje 
Voslaan) een speurtocht met straat-
bingo (start 15.00 uur), je kunt een 
lekkere en gezonde leeuwensnack 
maken (16.00 uur) en aansluitend 

elkaar ontmoeten en bijpraten bij 
‘Praatje Prut’ vanaf 17.00 uur.

Komt u ook langs?
Graag van tevoren aanmelden: 
plexat@wijheemstede.nl. 
Deze activiteiten zijn allemaal gratis.  

Speurtocht met straatbingo
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Deze puzzel wordt u aange-
boden 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 29 november,
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!
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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
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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal 1. plaats in Noord-Brabant; 7. krachtig (invloed-
rijk); 12. niet vastgezet; 13. stadion van Ajax; 14. sterk ijzerhou-
dende grondsoort; 15. nummer (afk.); 17. geestdrift; 19.
sprookjesfiguur; 21. godsdienst (afk.); 22. Koreaans automerk;
24. soort dementie; 27. standaard aantal slagen bij golf; 28.
balsport te paard; 30. gelijke stand bij tennis; 31. een explosief;
32. smeervloeistof; 33. insect; 35. tanden en kiezen; 37. plaats
in België; 38. wielrenner achter een motor; 41. schutsluis; 42.
te midden van; 44. insect; 46. uitvinder van de telefoon; 47.
snaarinstrument; 48. keeper; 49. melkklier; 50. ingegeven
gedachte (plan); 52. korte herenoverjas; 54. oosterse markt;
56. ambacht; 58. keurig; 61. administratie (afk.); 62. houten
blaasinstrument; 64. wortel (gewestelijk); 65. ver (in samenstel-
ling); 67. bergweide; 68. woud; 70. bladader; 72. ledemaat; 73.
het aannemen van een kind; 76. hoofddeksel; 77. vanaf (afk.);
78. Australische struisvogel; 79. deel van een trap; 81. universi-
teitsbibliotheek (afk.); 82. wees gegroet (Lat.); 83. interest; 84.
ieder; 86. door ouderdom versleten; 87. tekengerei.

Verticaal 1. elektronisch betaalmiddel; 2. grote kledingmaat
(afk.); 3. afgemat; 4. rivier in Spanje; 5. bedorven (smerig); 6.
bekende Braziliaanse oud-voetballer; 7. knaagdiertje; 8. bin-
nenplaats; 9. loshangende blouse; 10. int. autokenteken Tur-
kije; 11. zacht gekerm; 16. plaats in Brazilië (afk.); 18. zang-
stem; 20. rivier in Utrecht; 21. tentoonstellingsgebouw in
Amsterdam; 23. Spaanse landvoogd; 25. schor; 26. nijlreiger;
27. klein meertje; 29. olympische spelen; 32. vastzetten in de
gevangenis; 34. uitroep van schrik; 36. dag waarop het niet
loopt; 37. onnozel persoon; 39. pauselijke driekroon; 40.
scheepsexploitant; 42. deel van voet (mv.); 43. adellijk persoon;
45. gordijnrail; 46. verfrissing; 51. waterkering; 53. klap of slag;
54. vroeger naam voor Jakarta; 55. trekkende vis; 56. verleide-
lijke vrouw; 57. plaats in Japan; 59. militair voertuig; 60. een op
honkbal gelijkende sport; 62. fijn geweven stof; 63. kleine wilde
duif; 66. tijdperk; 67. voormalige Haagse voetbalclub; 69. soci-
aal economische raad (afk.); 71. mannetjeshond; 73. slot-
woord; 74. kampeerverblijf; 75. ontkenning; 78. eerste vrouw;
80. bijbelse hoge priester; 82. Amsterdamse tijd (afk.); 85.
vogel.
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Heemstede - Ard uit Heemstede is 
de gelukkige winnaar van 52.678 
euro in de tv-quiz ‘Postcode Loterij 
Eén tegen 50’. Zaterdag 20 november 
was bij RTL 4 te zien hoe Ard het 
naast presentatrice Caroline Tensen 
opnam tegen vijftig tegenkandi-
daten. 
Door alle vijftig tegenkandidaten 
weg te spelen, verzekerde Ard zich 
van een bedrag van 52.678 euro.

Ard vertelt: “Het was een mooie erva-
ring! Het is niet te beschrijven hoe 
anders het voelt om het spel naast 
Caroline te spelen in plaats van thuis 
op de bank. Ik vond het heel span-
nend!”
Op de vraag wat Ard met het geld-
bedrag gaat doen, antwoordt hij:
“We gaan in ieder geval met het hele 
gezin naar een sterrenrestaurant.”

Ard uit Heemstede wint bedrag van 52.678 euro 
bij tv-quiz ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’

Ard met Caroline Tensen in de tv-quiz ‘Postcode Loterij Eén tegen 50’.
Foto: aangeleverd door Postcode Loterij.

Heemstede - Zanger Jeremi van den 
Berg heeft donderdag 18 november 
de BumaNL demopanel 2021 gewon-
nen op RadioNL. 

Het was een spannende week voor 
de Heemsteedse Jeremi. Uit 200 
demo’s werden twee �nalisten 
gekozen waarbij naast een vakjury 
de radioluisteraar mee mocht 
stemmen. 

Jeremi van den Berg nam het met 
zijn versie van ‘Ouwe Gabber’ op 
tegen Nicky Baegen met ‘Buena Sera’.
Op maandag, dinsdag en woensdag 
werden er korte fragmenten van 
‘Ouwe Gabber’ gedraaid waarna het 
publiek mocht stemmen. 

Donderdag liep de spanning hoog 
op en kwam uiteindelijk het verlos-
sende telefoontje. Jeremi werd uitge-
roepen tot de winnaar van de 
wedstrijd waarmee hij een gloed-
nieuw nummer wint, een studio 
opname bij Hans Aalbers (waar o.a. 
de hit ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ is 
opgenomen) en natuurlijk airtime bij 
RadioNL. 

Jeremi treedt al een aantal jaar op bij 
feesten en partijen en hoopt hierbij 
een grote professionele stap te 
kunnen zetten naar de muziek-
wereld. 

Meer informatie op:  
www.jeremivandenberg.nl.

Heemstedenaar Jeremi van den Berg wint 
RadioNL demo wedstrijd

Jeremi van den Berg.
Fotograaf: Myléne Nijssen.

Velsen - De Scholenmarkt van alle 
Velsense scholen voor voortgezet 
onderwijs, die op dinsdagavond 30 
november in het BUKO Telstar 
stadion plaats zou vinden, gaat 
helaas niet door. Door het oplopende 
aantal Covid-besmettingen en de 
maatregelen die zijn afgekondigd 
vinden we het niet verstandig om dit 
evenement door te laten gaan, aldus 
de gezamenlijke scholen.
Gelukkig zijn er bij alle afzonderlijke 
scholen nog ruimschoots mogelijk-
heden om kennis te komen maken, 
zowel voor leerlingen als voor 
ouders. Er is een breed aanbod aan 

kennismakingslessen, workshops, 
masterclasses, informatieavonden en 
Open Dagen gepland om u en uw 
kind de gelegenheid te geven infor-
matie over de scholen te verzamelen 
en de sfeer te komen proeven. Heeft 
uw kind interesse in kennismakings-
activiteiten op één of meer Velsense 
scholen? Ga naar de website van de 
desbetre�ende school voor de meest 
actuele informatie. Het Felisenum, 
het Ichthus Lyceum, het Maritiem 
College Velsen, het Technisch College 
Velsen, het Tendercollege en het 
Vellesan College hopen jullie snel te 
ontmoeten.

Scholenmarkt Velsense Scholen gaat niet door

Gezellige vlooienmarkt. Foto: aangeleverd door MIKKI.

Heemstede - Zondag 28 november 
staat Sportplaza Groenendaal aan de 
Sportparklaan 16 te Heemstede weer 
bomvol met leuke tweedehands 
spullen. Bijna een halve kilometer 
lengte aan gebruikte goederen is er 
hier die dag te vinden in Sportplaza.
Deze gezellige vlooienmarkt is open 
van 09.30 tot 16.00 uur en de 
toegang bedraagt 3,- euro p.p 

(kinderen tot en met 11 jaar en onder 
begeleiding hebben vrij entree).  
Voor deze markt is de QR nodig van 
het coronatoegangsbewijs.

Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: organisa-
tiebureau MIKKI, 0229-24 47 39 of
24 46 49. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Vlooienmarkt in Sportplaza Groenendaal
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Cijfers 
zeggen alles. Opnieuw een �inke stij-
ging in het aantal positief bevonden 
inwoners. De maatregelen ten spijt 
zet de stijging nog altijd door. De top 
afgelopen week lag op zondag 21 
november met 71 besmettingen op 
één dag. In Heemstede zijn de afge-
lopen week 281 personen positief op 
het virus bevonden. Bloemendaal zit 
met 216 besmettingen hoger dan in 
welke eerdere week dan ook tijdens 
deze pandemie. 

Weerstand
De weerstand tegen de huidige en 
verwachte nog te nemen maatre-
gelen wordt al maar sterker. Niet 
alleen in Nederland, maar ook elders 
in Europa gaan inwoners de straat op 
om te protesteren. Helaas weten veel 
Nederlanders zich niet te houden 
aan vreedzaam protesteren, zodat 
protesten uitlopen op confrontaties 
met de politie. Het moet gezegd 
onder de protesterenden loopt een 
kern van relschoppers mee die 
gewoon uit zijn op geweld tegenover 
de politie als representant van de 
gevestigde orde. Hierdoor wordt het 

zicht op mensen die zich terecht of 
onterecht distantiëren van vaccinatie 
troebel. Het ziet er wel naar uit dat er 
binnen afzienbare tijd aanvullende 
maatregelen komen.  

Andere Europese landen zijn al heel 
ver gegaan in de beperkingen. Om 
een volledige lockdown te voor-
komen is het waarschijnlijk dat de 
bewegingsvrijheid van ongevacci-
neerden binnenkort sterk zal worden 
ingeperkt. Men kan dan nergens 
meer naar binnen zonder gevacci-
neerd te zijn. Deze week zijn er in 
Nederland 11 personen aan Covid 
overleden. Er liggen 1.850 patiënten 
in een gewoon ziekenhuisbed, op de 
IC-afdelingen zijn dat er 466. 
Ondanks alles ligt het reproductie-
getal met 1,26 maar net boven de 
gewenste 1. Komende week moet 
het e�ect van de nu geldende maat-
regelen zichtbaar zijn. Zo niet, dan is 
de verwachting een verdere inper-
king van vrijheden.
Totaal zijn er vanaf de aanvang van 
de pandemie bijna 19.000 personen 
overleden. Een schrikbarend hoog 
aantal. Zij die het hebben gered 
kampen vaak langdurig aanhou-
dende klachten.   

Corona in Heemstede en 
Bloemendaal week 46

Regio - Afgelopen week (11 t/m 17 
november) waren er in Kennemer-
land 3.843 nieuwe besmettingen 
(697 per 100.000 inwoners). Dit zijn 
er 1.199 meer de week ervoor (+45%) 
en is opnieuw het hoogste aantal 
besmettingen gemeld sinds het 
begin van de pandemie.

In vrijwel alle leeftijdsgroepen lag 
het aantal besmettingen die week 
hoger t.o.v. de week ervoor. Daarbij 
lieten de 0-12-jarigen de grootste 
toename zien, net als vorige week. 
De 80-plussers lieten als enige leef-
tijdsgroep een lichte daling zien t.o.v. 
vorige week. Het aantal besmet-
tingen per 100.000 inwoners lag in 
die week dan ook bij uitstek het 
hoogst bij de 0-12-jarigen (1.121 per 
100.000 inwoners).

In vrijwel alle gebieden lag het aantal 
besmettingen afgelopen week hoger 
t.o.v. de vorige week. Het aantal 
besmettingen per 100.000 inwoners 
lag die week het hoogst in Heem- 
stede (875 per 100.000 inwoners), al 
zijn de verschillen tussen de gemeen-
ten niet erg groot.

In de week van 11 t/m 17 november 
zijn er 26.074 testen afgenomen door 
GGD Kennemerland. Dit zijn er 7.185 
meer dan de week ervoor (18.889). 
Inwoners uit de regio Kennemerland 
kunnen zich momenteel laten testen 
in Haarlem, Velsen-Noord en bij P4 
Lang Parkeren Schiphol. Een mobiele 
testbus staat ten slotte in wisselende 
gemeenten. 

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test. Landelijk gezien is dit de enige 
grote centrale locatie waar testen 
zonder afspraak nog mogelijk is.

GGD Kennemerland doet er alles aan 
om iedereen zo snel mogelijk te 
helpen, maar vraagt mensen wel 

rekening te houden met drukte op 
de locatie. Het geniet altijd de voor-
keur om een afspraak te maken.

Update vaccinatiecijfers en -graad
Vanaf 7 januari 2021 zijn er minstens 
401.298 inwoners van GGD-regio 
Kennemerland gevaccineerd door 
een GGD, huisarts of andere uit-
voerder (72.722 per 100.000 inwo-
ners). Van de gevaccineerde inwo-
ners zijn 391.946 al volledig gevac-
cineerd door een GGD, huisarts of 
andere uitvoerder (71.027 per 
100.000 inwoners).

In de periode van 15 januari t/m 17 
november zijn er 704.467 vaccinaties 
gezet door GGD Kennemerland, 
waarvan 376.409 eerste prikken 
(53%) en 325.077 (46%). Sinds 7 
oktober 2021 komen personen met 
een ernstig verzwakt immuunsys-
teem in aanmerking voor een derde 
prik. Momenteel zijn er 2.917 derde 
prikken geregistreerd (0,41%).

Afgelopen week (11 t/m 17 novem-
ber) zijn er 3.828 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland, waarvan 
1.836 eerste prikken (48%), 1.521 
tweede prikken (40%) en 471 derde 
prikken (12%).

Van de 12-17-jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 63% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. de 
week ervoor). Dit percentage ligt 
hoger dan de landelijke vaccinatie-
graad voor 12-17-jarigen. Van de 
18-plussers woonachtig in regio 
Kennemerland is minstens 82% 
volledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. de 
week ervoor). Wanneer wordt ge- 
keken naar alle 12-plussers woon-
achtig in regio Kennemerland, is 
minstens 81% volledig gevaccineerd 
(+1% t.o.v. de week ervoor). De per- 
centages voor 18-plus en 12-plus zijn 
in lijn met de landelijk vaccinatie-
graad voor de betre�ende leeftijds- 
groepen.

Wanneer er wordt gekeken naar alle 
inwoners vanaf 12 jaar, is de vaccina-
tiegraad al lange tijd het hoogst in de 
gemeente Bloemendaal, Heemstede 
en Uitgeest en ligt deze boven het 
landelijk gemiddelde voor 12- 
plussers.

Net als eerdere weken zijn er met 
name in Velsen-Noord, Beverwijk 
(Oosterwijk & Zwaansmeer en Oran-
jebuurt), en de zuid kant van Haar-
lem (Meerwijk, Boerhaavewijk en 
Europawijk) een aantal wijken met 
een lagere vaccinatiegraad voor zo- 
wel inwoners die ten minste één prik 
hebben gehad als al volledig zijn 
gevaccineerd.

Succesvolle start booster- 
campagne in Kennemerland
In Kennemerland is de boostercam-
pagne succesvol van start gegaan. 
De eerste inwoners uit de regio 
hebben een boostervaccinatie 
gehad. Momenteel zijn er in Kenne-
merland twee vaste locaties waar 
gevaccineerd wordt: IJmuiden en 
Badhoevedorp (P4 Lang Parkeren 
Schiphol). Op korte termijn komen 
daar extra locaties bij.

Mensen die zijn geboren in 1931 of 
eerder, kunnen vanaf afgelopen 
donderdag 18 november een af- 
spraak maken, zodra zij een uitnodi-
gingsbrief hebben ontvangen. Een 
boostervaccinatie is een extra vacci-
natie bovenop de eerdere basis- 
vaccinatie(s). Het is een prikkel voor 
het afweersysteem en bedoeld om 
de bescherming tegen covid-19 te 
versterken. De booster helpt daar-
door tegen ernstige ziekte en sterfte 
door het coronavirus. Om goed 
beschermd te blijven tegen corona, 
krijgen mensen van 60 jaar en ouder 
een boostervaccinatie aangeboden. 
De oudste ouderen komen als eerst 
aan de beurt.

Bron: GGD Kennemerland

GGD Kennemerland: aantal gemelde 
besmettingen in Heemstede het hoogst

INGEZONDEN COLUMN GGD

Sinds vrijdag 19 november zijn 
we gestart met het zetten van 
de boosterprik. Zowel op de 
XL-locatie bij Schiphol als de 
locatie in IJmuiden konden de 
eerste mensen worden ont-
vangen. De 90 plussers zijn het 
eerst aan de beurt en vanaf 24 
november zijn ook de 80-plus-
sers aan de beurt. Op korte 
termijn komt dit aanbod ook 
beschikbaar in Haarlem en 
Velsen-Noord. Om zoveel als 
mogelijk mensen een derde 
prik te geven, gaan we voor 
massavaccinatie. Ik hoor sommige mensen al denken, waarom moeten 
onze ouderen door weer en wind naar buiten, terwijl het toch ook dich-
terbij huis zou moeten kunnen. Dat is een te begrijpen gedachtegang. 
Zeker omdat vaccineren in de buurt positief wordt ontvangen, zo is wel 
gebleken bij de mobiele vaccinatielocatie. Met regelmaat staat deze op 
drukke plekken waar veel mensen bijeen komen, zoals op weekmarkten, 
winkelstraten e.d. en dan in een omgeving waar de vaccinatiegraad laag 
is. Laatst konden we in een week 900 prikken zetten bij mensen die 
eerdere mogelijkheden aan zich voorbij hadden laten gaan. Hoewel de 
dreiging van nieuwe maatregelen een rol speelt, was voor de meeste 
mensen de uitleg en de persoonlijke benadering doorslaggevend.
De belangrijkste reden is dat we veilig willen prikken en onder medisch 
toezicht gebeurt. We hebben echter maar een beperkt aantal artsen 
beschikbaar, dus willen we snel en doeltre�end kunnen werken, dan is 
concentratie van deze kennis onvermijdelijk. Ook al is het buiten wat 
guur en is de vaccinatielocatie niet om de hoek, de meeste van onze 
ouderen zijn ofwel goed mobiel of hebben familie, vrienden of kennissen 
die bereid zijn hen naar de locatie toe te brengen. Alles om met de derde 
prik nog beter beschermd zijn tegen een ernstig ziekteverloop als je 
onverhoopt tegen het virus aanloopt.  Dat laatste is met vaccineren niet 
te voorkomen, daarvoor is het nodig je aan de basisregels te houden. 
Afstand houden, in de elleboog niezen, handen wassen en drukte 
vermijden.

Aangezien we aan de slag zijn met boostercampagne, zijn we helaas 
genoodzaakt het �jnmazig vaccineren tijdelijk af te bouwen, omdat we 
alle capaciteit nodig hebben om die klus snel af te ronden. In de aanpak 
van het coronavirus staan we als GGD niet alleen. Het zijn de (huis)artsen, 
verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen, ambu-
lancepersoneel en nog vele anderen die alles op alles zetten de zorg 
voortgang te laten krijgen. Petje af! Laten we hen blijven steunen en 
waarderen en voor ons zelf de moed erin houden.

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

De boosterprik   

Bert van de Velden. Foto: aangeleverd 
door GGD Kennemerland.

Regio - Maar liefst 89 procent van al 
het papier dat nieuw op de Neder-
landse markt komt, belandt uiteinde-
lijk in een circuit van inzameling en 
hergebruik. Dat blijkt uit cijfers van 
Papier Recycling Nederland (PRN) 
over het jaar 2020. Op Europees 
niveau lag het percentage in dat jaar 
aanmerkelijk lager: 72 procent. 
“Nederland is kampioen papierrecy-
cling’’, stelt oud-minister Ed Nijpels in 
een reactie. Hij is sinds tien jaar voor-
zitter van PRN.
Nijpels wijst erop dat het recyclen 
van oud papier zowel de afvalberg 
als de vraag naar nieuwe grond-
sto�en doet afnemen. Daarmee is 
papierrecycling volgens hem goed 
voor het klimaat. PRN houdt elk jaar 
bij hoeveel kranten, tijdschriften, 
boeken, folders, schriften, printpapier 
en dergelijke op de markt verschijnt. 
Dat was in 2020 bij elkaar 1.007.000 
ton papier en karton. Hierbij is het 
karton uit de verpakkingsindustrie 
niet meegeteld. Ongeveer 898.000 
ton kwam via inzameling bij recycle-
bedrijven terecht. Uiteindelijk kan er 
zo weer nieuw papier van worden 
gemaakt. Bij de productie van papier 
wordt al vele jaren gebruik gemaakt 

van houtvezels. Momenteel is onge-
veer 86 procent van de gebruikte 
houtvezels afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog
Belangrijk is dat het oud papier, dat 
men aanbiedt voor recycling, schoon 
en droog is. Een pizzadoos met vet-
vlekken en aangekoekte etensresten 
erin hoort dus niet bij het oud papier. 
Deze sto�en kunnen het recycle-
proces verstoren. Helaas neemt de 
vervuiling van het oud papier toe. 
Ook blijkt uit de cijfers dat de grote 

steden minder goed scoren op het 
gebied van papierrecycling. Met 89 
procent behaalt Nederland overigens 
ruimschoots de doelstelling die is 
vastgelegd in het Papiervezelconve-
nant. Dit is een samenwerkingsover-
eenkomst, die PRN heeft afgesloten 
met het overgrote deel van de 
gemeenten in ons land. Men streeft 
hierin samen naar het behouden van 
de gescheiden papierinzameling, 
ook wanneer de vergoedingen voor 
oud papier dat onvoldoende 
rendabel maken.

Papierrecycling in Nederland op hoog niveau

Foto: Bigstock.
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Door Eric van Westerloo

Heemstede - Het voetbaltre�en op 
zondag 21 november tussen DIOS en 
HBC was een zes punten wedstrijd. 
Beide ploegen hadden twee verlies-
punten. DIOS stond 3 punten voor, 
maar HBC moet nog een duel 
inhalen. DIOS, met een stuk of zes 
twintigers, ontbeerde de ervaring 
waarover HBC wel beschikt. HBC was 
op alle fronten beter.  
De combinaties verliepen veelal vlek-
keloos. Qua snelheid deden de 
mannen, van de door ziekte afwezige 
coach Ketting niet onder voor de 
jeugdige DIOS- aanvallers. Na een 
paar minuten kon een hand vol 
kenners langs de lijn wel zien dat 
HBC deze wedstrijd met gemak zou 
winnen. Niets was minder waar. 
Terwijl DIOS nimmer in haar spel 
kwam en alleen de harde roei naar 
voren hanteerde, reeg HBC de 
kansen zonder succes aaneen. Het 
was dat doelman Rinse Klinkenberg 
in een fantastische vorm steekt. Met 
miraculeuze reddingen hield hij HBC 
van het scoren af.  
Het wachten was op de man die de 
verlossende openingstre�er zou 
forceren. Tot aan de rust stond die 
niet op. Ook na de pauze bleef HBC 
de overhand houden al kwam DIOS 
wel steeds meer aan voetballen toe. 
De kansen en mogelijkheden bleven 
zich aandienen voor HBC, maar in de 
afwerking lukte het niet. DIOS wilde 
aanvallend een vuist maken, maar 
het overleg en de rust aan de bal 
ontbrak.  

Tegen het slot van de wedstrijd 
ketste een inzet via de onderkant van 
de lat over de doellijn. HBC stond er 
verbouwereerd naar te kijken hoe de 
bal achter doelman Verhage weer het 

veld in kwam. Zowel de DIOS-
aanhangers als die van HBC waren 
overtuigd dat de bal de doellijn een 
�ink stuk was gepasseerd. Scheids-
rechter El-Hajouti vond dat als enige 
niet. Hij stond de hele wedstrijd al op 
�inke afstand. Hij wuifde alle 
bezwaren van DIOS-spelers weg.  
De 90 minuten zaten er op. Zonder 
dat daar veel aanleiding voor was liet 
El-Hajouti vijf minuten extra spelen. 
In de laatste minuut was het goaltjes 
dief en topscorer Sven Wierda die 
HBC toch nog aan een overwinning 
hielp. De overwinning kwam alleen 
HBC toe. Zonder de afwezige steun-
pilaren Olfers en Van Ooijen klaarde 
HBC de klus. Het team is nu lijstaan-
voerder van de tweede klasse C. 
Alleen SV DONK uit Gouda vormt 
nog hobbel op weg naar de titel.

SV DIOS - HBC 0-1: mannen winnen van de jongens

SV DIOS - HBC. Foto’s: Eric van Westerloo.

Heemstede/Sölden – Rick Draijer 
van wintersportspeciaalzaak 
RenTuday aan de Nijverheidsweg 17 
in Heemstede, was afgelopen 
weekend met een groep enthousi-
aste wintersporters voor hun jaar-
lijkse Winter Warm Up in Sölden in 
Oostenrijk, nog net voordat de afge-
kondigde lockdown daar inging.

Rick vertelt:“We zijn zondagnacht 
teruggekomen uit Sölden na een 
zeer succesvolle Winter Warm Up.
We hebben ontzettend geluk gehad 
want bij aankomst in Oostenrijk werd 
beslist dat er vanaf maandag een 
lockdown zou komen.
Gelukkig hebben wij het weekend 
vrij normaal kunnen beleven met de 

maatregelen die al golden. Met 125 
enthousiaste deelnemers was het 
weer een groot succes met super-
sneeuw, prachtig weer en een hoop 
vertier.

Hopelijk krijgen we een normaal 
wintersportseizoen en zullen de nu 
getro�en maatregelen hierbij hel- 

pen. Fingers crossed dus”, aldus Rick.
Ook plannen voor de wintersport? 
Kom voor een kwaliteitswintersport-
uitrusting en een goed advies eens 
langs bij skiwinkel RenTuday aan de 
Nijverheidweg 17 in Heemstede.

Kijk voor meer informatie op:
www.rentuday.nl/. 

Geslaagde Winter Warm Up van RenTuday in Oostenrijk

De groep van de Winter Warm Up in Sölden, Oostenrijk. Foto: aangeleverd door RenTuday. 

Waterloo G1 - HBC G1 
3-1: het vooruitzicht

Heemstede/Driehuis - In Drie-
huis verzamelde zich afgelopen 
zaterdag 20 november de com-
plete selectie van HBC.
12 man sterk stond te trappelen 
om het op te gaan nemen tegen 
Waterloo. Een kleine vereniging 
waar alles nog ‘gewoon’ door 
spelers in plaats van allerlei 
commissies gedaan wordt. 
Desondanks een niet te onder-
schatte tegenstander. 

Even puzzelen voor de beginop-
stelling en dan vol goede moed 
het veld op. Jammer dat er geen 
publiek was, want er ontspon 
zich een best aardige wedstrijd. 
HBC zocht waar mogelijk de 
aanval, maar dat deed Waterloo 
ook. Naast de ‘oudjes’ stonden 
spelers die snel waren. Die 
combinatie en het gegeven dat 
ze allemaal een goed en hard 
schot hadden, zorgden ervoor 
dat HBC onder druk kwam te 
staan. Richard gaf, als nieuwe 
centrale verdediger, echter geen 
krimp. Als een echte Virgil van 
Dijk eiste hij de hoofdrol op in 
deze wedstrijd. Helaas kon hij, 
met zijn maten in de verdedi-
ging, niet voorkomen dat 
Waterloo een 2-0 voorsprong 
nam. Ondanks pogingen van 
Jeroen en schoten uit de 2e lijn 
lukte het HBC niet te scoren. 
Alleen Jan trof doel uit een 
scrimmage. De rust die daar 
direct op volgde was nuttig om 
de gemoederen weer tot 
bedaren te brengen. 

Gesterkt door dat doelpunt, en 
met nog een helft te gaan, pakte 
HBC de draad weer op en pro-
beerde de stand gelijk te trek-
ken. Aanval na aanval volgde, 
maar het doel werd niet meer 
gevonden. Waterloo lukte dat 
nog wel een keer zodat de eind-
uitslag 3-1 werd. Jammer, want 
een gelijkspel had de verhou-
ding goed weergegeven.  

Voor de derde keer op rij verlo-
ren. Dat is nooit leuk, maar we 
maken ons pas echt zorgen als 
dat vier keer wordt.

Aanval op het doel.

Rick Draijer op de latten in de sneeuw. 
Foto: aangeleverd door RenTuday.
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Heemstede – De gemeente Heem-
stede onderzoekt een aantal locaties 
waar zij 15-20 extra statushouders 
tijdelijk kan huisvesten. Statushou-
ders zijn asielzoekers die een vergun-
ning hebben om in Nederland te 
wonen en te werken.

Het kabinet en Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) deden 
een oproep aan provincies en 
gemeenten voor extra opvang-
plekken. Gemeente Heemstede 
neemt haar maatschappelijke verant-
woordelijkheid zodat de AZC’s waar 
statushouders nu verblijven weer 
doorstromen en ruimte krijgen voor 

de opvang van vluchtelingen.
Net als iedere andere gemeente 
heeft Heemstede een taakstelling 
voor de huisvesting van statushou-
ders. De Rijksoverheid bepaalt 
hoeveel vergunninghouders een 
gemeente moet huisvesten en dat is 
afhankelijk van het inwoneraantal. 
Heemstede heeft voor 2021 aan haar 
taakstelling voldaan. De gemeente 
onderzoekt locaties die snel gebruikt 
kunnen worden en zonder veel 
aanpassingen bewoonbaar zijn voor 
15-20 statushouders.

“Het is onze morele plicht om bij te 
dragen”, legt burgemeester Astrid 

Nienhuis uit. “Al hebben we geen 
grote locaties beschikbaar, iedere 
statushouder die we een veilige plek 
kunnen bieden is daarmee geholpen. 
Alle creatieve ideeën om deze 
mensen op te vangen en te onder-
steunen zijn welkom.”

Online ideeënbijeenkomst op
2 december 19.30-21.00 uur
Op donderdag 2 december van 
19.30-21.00 uur organiseert 
gemeente Heemstede een online 
ideeënbijeenkomst waar inwoners 
ideeën of suggesties voor opvang en 
ondersteuning van statushouders 
kunnen delen met de burgemeester, 

wethouder Annelies van der Have en 
medewerkers van de gemeente. 
Aanmelden hiervoor kan via:
www.wijmakenheemstede.nl/status-
houders of via bijgaande QR-code.

Gemeente Heemstede onderzoekt aantal locaties 
voor tijdelijke huisvesting extra statushouders

QRCode voor Ideeën bijeenkomst 
opvang extra statushouders.

Verzetsvrouwen 
krijgen een 
gezicht in nieuwe 
tentoonstelling NHA
Haarlem - Tijdens WOII kwamen 
duizenden mensen in verzet, 
onder wie ook veel vrouwen. 
Maar tot op heden is voor hun 
rol hierin weinig aandacht ge-
weest. Met de nieuwe tentoon-
stelling ‘De vele gezichten van 
Vrouwen in Verzet’ van het 
Noord-Hollands Archief komt 
hier verandering in. Zij krijgen 
een naam en een gezicht. Vanaf 
29 november 2021 kan iedereen 
hun verhalen ontdekken in de 
Janskerk, Jansstraat 40 in 
Haarlem, het publiekscentrum 
van het Noord-Hollands Archief, 
en online.

Het Noord-Hollands Archief 
(NHA) heeft ruim anderhalf jaar 
onderzoek gedaan naar vrou-
wen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog in verzet kwamen. 
In de samenleving is voorname-
lijk het gewapend verzet in 
herinnering gebleven, dat vooral 
werd uitgevoerd door mannen. 
Maar juist ook vrouwen speel-
den een cruciale rol. Ze waren 
belangrijke schakels in de infra-
structuur van het verzet en 
werden, juist omdat ze vrouw 
waren, minder snel verdacht van 
verzetswerk. Hun werkzaam-
heden gingen van het redden 
van Joodse kinderen tot het 
zorgen voor onderduikers, van 
koerierswerk tot vervalsen, van 
illegale bladen maken en 
verspreiden tot spionage en van 
sabotage tot liquidaties. Na 
uitgebreid archiefonderzoek en 
contact met nabestaanden van 
verzetsvrouwen naar aanleiding 
van oproepen aan het publiek, is 
een lijst van bijna 1200 vrouwen 
gevormd, die in Noord-Holland 
in het verzet zaten. En deze lijst 
wordt nog steeds aangevuld.

Nieuwste technieken
Het NHA heeft unieke objecten 
van verzetsvrouwen in zijn 
collectie, zoals het pistool van de 
Haarlemse verzetsstrijder 
Hannie Schaft en heeft samen-
gewerkt met families van nabe-
staanden en van hen waarde-
volle objecten in bruikleen 
gekregen. Hiermee wordt het 
verhaal van de verzetsvrouwen 
verteld. Maar om hen écht een 
gezicht te geven, is gewerkt met 
de nieuwste technieken. De 
portretfoto’s van tientallen 
verzetsvrouwen uit de grote lijst 
met namen zijn van kleur voor-
zien en bedekken de muren van 
de Heemsteedse Kapel in de 
Janskerk in Haarlem. 

Verhalen van verzetsvrouwen
Bij de tentoonstelling verschijnt 
een publicatie waarin alle afge-
beelde vrouwen met hun 
verhaal worden belicht, aange-
vuld met unieke foto’s en 
verhalen uit de eigen collectie 
van het NHA en afkomstig van 
nabestaanden en andere instel-
lingen. Via www.noord-hollands-
archief.nl/vrouweninverzet 
wordt vanaf 29 november de lijst 
met ‘vergeten’ verzetsvrouwen 
gepubliceerd.

Heemstede – Op woensdag 24 novem-
ber om 19.25 uur zullen de burge-
meester van Heemstede en leden 
van Soroptimist International, Zonta 
en VVAO de oranje verlichting van 
het raadhuis en het molentje van 
Groenendaal symbolisch aansteken. 
Met de actie wordt aandacht ge-
vraagd voor ‘Orange the world’, de 
jaarlijkse wereldwijde campagne 
waarin 16 dagen lang actie wordt 
gevoerd om geweld tegen vrouwen 
te stoppen. Burgemeester Astrid 
Nienhuis: “Ik vind het schokkend dat 
het anno 2021 nodig is om uit te 
spreken dat geweld tegen vrouwen 
niet deugt. Maar zo lang het nodig is, 
zal ik mijn steun betuigen.”
Op veel plekken in de regio en in 
heel Nederland gaat woensdag om 
20 uur het oranje licht aan, als onder-
deel van Orange the world. De actie 
is een initiatief van de Soroptimisten, 
een wereldwijde serviceorganisatie 
van vrouwen, Zonta en VVAO en 
loopt tussen 24 november en 10 
december. De landelijke startdag 25 
november is de internationale dag 
tegen geweld tegen vrouwen en 10 
december is internationale 
mensenrechtendag.

Raadhuis en molentje in Heemstede kleuren oranje 
om geweld tegen vrouwen te stoppen

Oranje verlicht raadhuis van Heemstede. Foto: Bart Jonker.

Heemstede - Zaterdag 27 november 
om 20.15 uur in Theater de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede, laten 
Floris Kortie en pianiste Vera Kooper 
zien én horen hoe Beethoven, twee-
enhalve eeuw na zijn komst op 
aarde, onze wereld heeft veranderd.  

Aan de hand van historisch bewijs-
materiaal en met persoonlijke 
ontboezemingen, geschiedkundige 
spoedcursusjes, obscure YouTube-
�lmpjes en de allermooiste muziek 
ooit geschreven, wordt één ding 
duidelijk: het Beethoven-tijdperk is 
nog maar net begonnen.

In Het jaar 250 na Beethoven vertelt 
presentator en klassieke-muziekfan 
Floris Kortie het wonderlijke levens-
verhaal van Ludwig van Beethoven. 
Kortie laat ons zien waarom sinds 
1770 de woeste, romantische én in 
zijn nadagen stokdove componist 
Ludwig van Beethoven was uitver-
koren om ons met zijn revolutionaire 
muziek de moderne tijd in te lood-
sen.

Beethoven raakt iedereen: groot in 
Japan, populair in de Hip Hop, icoon 
van vrijheidsstrijders en darling van 
Europese politici.

Naast de boeiende presentatie van 
Floris Kortie weet pianiste Vera 
Kooper de luisteraar te ontroeren en 
inspireren met de mooiste delen uit 
Beethovens pianosonates, zoals de 
Mondschein, de Pathétique en de 
Appasionata. 
Floris Kortie is presentator en 
programmeur. Als voorzitter van 
Entrée, de jongerenvereniging van 
Het Concertgebouw, rolde hij de 
wereld van de klassieke muziek in. Hij 
werkte voor online platform 24clas-
sics en als muzieksamensteller bij 
Classic FM. Sinds 2015 is hij wekelijks 
te zien in het NTR-programma 
Podium Witteman op NPO 2.

Vera Kooper begon op zesjarige leef-
tijd met pianospelen en soleerde op 
haar twaalfde al in het Eerste piano-
concert van Beethoven. Het jaar erna 
werd ze toegelaten tot het Conserva-

torium van Den Haag. Tijdens haar 
vervolgstudie in Salzburg vormde ze 
het Delta Pianotrio, waarmee ze dit 
seizoen tournees maakt door Europa 
en China. Als solist wordt ze gecoacht 
door Stephen Kovacevich - een van 

de grote Beethovenspecialisten van 
dit moment.

Informatie en kaarten à €19,50 via 
www.podiaheemstede.nl.
Toegang met coronatoegangsbewijs.

Hoe Beethoven de wereld veranderde, door Floris Kortie en Vera Kooper

Floris Kortie en Vera Kooper. Foto: Merlijn Doomernik.



Sinterklaas Puzzeltocht door de 
winkelstraat 
Vanaf vrijdag 26 november t/m zondag 
5 december kunnen alle kinderen op 
zoek gaan naar ontbrekende puzzel-
stukjes van een echte 
Sinterklaasafbeelding. Deze stukjes 
vind je door goed in de etalages van 
de winkels aan de Raadhuisstraat & 
Binnenweg te kijken. Zie je in een 
etalage een rond Sinterklaasbord met 
een cijfer van 1 t/m 12 dan kun je in 
die winkel het cijferstukje afhalen om 

op je speurkaart te plakken. Zoek ze 
alle twaalf en plak je speurkaart vol. 

Wat kan je winnen? En hoe? 
Bij een volle speurkaart maken deelne-
mende kinderen kans op de Gouden 
Pepernoot, een prijs t.w.v. €20,-. Maak 
een foto met jouw volle speurkaart en 
tag Raadhuisstraat & Binnenweg op 
Facebook met 
SinterklaasPuzzeltochtHeemstede of 
plaats jouw foto met volle speurkaart 
in de reacties onder de Facebookpost. 

Kleurplaten uit Heemstede 
Daarnaast worden zaterdag mooie 
kleurplaten uitgedeeld die kunnen 
worden ingeleverd bij vier onderne-
mers in de winkelstraat. Je kunt jouw 
kleurplaat inleveren t/m 5 december 
a.s. De mooiste 15 gekleurde kleur-
platen krijgen een fraaie prijs vanuit 
één van de winkels uit onze 
winkelstraat.  

Hoe kom je aan een kleurplaat en 
een speurtochtkaart?
De kleurplaten en speurtochtkaarten 
zijn af te halen bij: 
·  Jumbo Hockey – Raadhuisstraat 26 
·  Sport 2000 – Binnenweg 205 
·  Home Made by_Ree – Binnenweg 66 
·  Lopers Company by Enno –    
 Binnenweg 35 

De kleurplaten kunnen bij bovenge-
noemde winkels ook weer worden 

ingeleverd.

Sinterklaas stuurt zijn 
pieten en band naar de 

winkelstraat
Zaterdag 27 november

12.00 - 16.00 uur
Heemstede - Op zaterdag 27 november a.s. zal van 12.00 tot 16.00 uur een aantal pieten en een heuse 
pietenband door de Raadhuisstraat en Binnenweg lopen. Het is ook mogelijk om twee pieten op een 
speciale bak� ets tegen te komen. De jongste bezoekers kunnen een kleine traktatie verwachten. Kortom, 
kom de 27e naar onze winkelstraat! 



14 inderegio.nl • 24 november 2021NIEUWS

Bloemendaal – Het college van B&W 
in Bloemendaal heeft de voortgangs-
rapportage ‘Maatwerk voor de toe-
komst’ gepresenteerd, waarin de 
balans wordt opgemaakt van de 
uitvoering van het collegeprogram-
ma 2018-2022. Dit laat de gemeente 
Bloemendaal op haar website weten. 
Het vormt de basis voor een nieuw 
college. Veel doelen uit het college-
programma zijn behaald, binnen de 
daarvoor gestelde �nanciële kaders.
Het collegeprogramma bestaat uit 9 
verschillende thema’s. Onder andere 
onderwijs (waaronder het integraal 
huisvestingsplan onderwijs), wonen 
en huisvesting, wegen, mobiliteit en 
duurzaamheid zijn onderwerpen 
waar veel aandacht en �nanciële 
middelen naartoe gaan. Het college 
stelt: “De gemeente ligt er mooi bij. 
De uitgangspositie voor een nieuw 
college dat na de gemeenteraadsver-
kiezingen van 16 maart 2022 wordt 
gevormd is goed.

Duurzaamheid en energietransitie
Portefeuillehouder Henk Wijkhuisen 
maakte vooral op duurzaamheid en 
de energietransitie belangrijke 

vorderingen. Zo wordt het plan om 
gebouwde omgeving tot 2050 aard-
gasvrij te maken (Transitievisie 
Warmte) in december 2021 behan-
deld. Ook maatregelen om biodiver-
siteit te versterken wierpen hun 
vruchten af en er zijn vergaande 
stappen gezet in afvalinzameling en 
afvalscheiding. Wethouder Nico 
Heijink zette verder in op het 
beheersbaar houden van het schul-
denniveau en het presenteren van 
een sluitende meerjarenbegroting.  

Kwetsbare inwoners
Wethouder Susanne de Roy van 
Zuidewijn maakt zich sterk voor 
ondersteuning van kwetsbare 
mensen en investeert in de jeugd. In 
het beleidsplan minimabeleid is 
aandacht voor vroegsignalering van 
schulden, waardoor mensen sneller 
hulp krijgen. Ook zoekt de gemeente 
op meerdere gebieden regionale 
samenwerking op, bijvoorbeeld in de 
zorg aan kwetsbare inwoners of 
mensen met psychische problemen. 
Daarnaast geeft het college prioriteit 
aan het snel huisvesten van status-
houders in de gemeente.  

Veiligheid
Onder portefeuillehouder Elbert 
Roest zijn cruciale stappen gezet in 
het veiliger maken van de dorps-
kernen en het strand. Zo is er actieve 
naleving van de handhaving en 
wordt een integraal veiligheidsplan 
ontwikkeld. Ook het betrekken van 
inwoners zit in de lift. Een voorbeeld 

hiervan is het participatietraject dat 
is doorlopen rond de bouw van een 
nieuwe brandweerkazerne in 
Bennebroek.

Bekijk de volledige rapportage met 
een overzichtelijke weergave van de 
voortgang per thema op: http://
bloemendaal.nl/collegeprogramma.

Behaalde doelen basis voor nieuw college Bloemendaal

Gemeentehuis Bloemendaal. Foto: Bart Jonker.

Regio - 85 Jaar geleden, in 1936, 
werd Landschap Noord-Holland‘ge-
boren’ uit een initiatief van een clubje 
welgestelde natuurliefhebbersVan 
Tienhoven, Drijver en degrondleg-
gervan de Nederlandse natuurbe-
scherming, Jac. P. Thijsse. Deze 
bevlogen groep mensen had een 
droom: natuurgebieden aankopen 
om ze zo veilig te stellen voor de 
toekomst. Vier jaar later deed de 
stichting Het Noordhollandsland-
schap een eerste aankoop: het Wild-
rijk in Sint Maartenszee.

De drie oprichters van de nieuwe 
natuurorganisatie zamelden via 
crowdfunding 19.000 gulden in om 
dit stukje natuur de redden: een 
beeldschoon en rijk overblijfsel van 
een landgoed in de Zijpepolder. 
Inmiddels is de natuurorganisatie 
uitgegroeid tot een maatschappe-
lijke organisatie met 98 
natuurgebieden. 

Van kleine stichting naar breed 
natuurnetwerk 
De mannen die er de koppen voor bij 
elkaar staken en het geld binnen-
haalden hadden het goed gezien: 
het dreigde snel bergafwaarts te 
gaan met het fraaie landschap en de 

natuur in Noord-Holland. In die tijd 
was er letterlijk sprake van kaalslag 
door het wildkappen van hakhout-
bosjes zoals het Wildrijk. Directeur 
Landschap Noord-Holland Ernest 
Briët: “De urgentie om ‘iets te doen’ 
die zij toen voelden, hebben sinds-
dien veel Noord-Hollanders gevoeld. 
Vandaag de dag niet minder. Er zijn 
nog steeds stukken bedreigd land-
schap te redden en er kan nog veel 
meer worden gerepareerd”. In 85 jaar 
tijd groeide het aantal natuurge-
bieden dat de stichting onder haar 
hoede kreeg van 1 naar bijna 100 
(totaal 4.500 hectare). De stichting 
voelt zich gesteund dankzij ruim 
33.000 Beschermers, duizenden vrij-
willigers en tientallen sponsors en 
fondsen. 

Ruim 4.000 natuurliefhebbers 
steunden actie aankoop natuur 
Directeur Landschap Noord-Holland 
Ernest Briët: “De kracht van ons 
85-jarig Landschap is dat we dicht bij 
mensen staan die in dit landschap 
wonen en werken en zich daarbij 
betrokken voelen. Er zullen steeds 
nieuwe uitdagingen op ons af 
komen, maar die kunnen we aan. 
Omdat natuur en biodiversiteit zwaar 
onder druk staan, zijn we in 2020 de 

actie gestart om één miljoen vier-
kante meter natuur veilig te stellen. 
Met veel succes, want net als in 1936 
voelen Noord-Hollanders ook nu de 
urgentie en hebben 4.000 natuurlief-
hebbers gedoneerd in het 
Natuurfonds”.  

Noord-Hollands Natuurfonds 
Het Natuurfonds is bedoeld om 
grondaankopen te �nancieren en zo 
de versnipperde natuur in de 
provincie weer meer volume en veer-
kracht te geven. Want het is vechten 
om de ruimte in Noord-Holland. 
Natuur verdwijnt, steden breiden uit, 
centra voor distributie en dataopslag 
worden groter, infrastructuur van 
wegen verandert en ook duurzame 
initiatieven als windmolenparken en 
zonneweides vragen om een plek. 
Daarom wil Landschap Noord-
Holland zo snel mogelijk nieuwe 
gebieden aankopen om zo meer 
natuur veilig te stellen voor de 
eeuwigheid.

De eerste aankoop vanuit het Noord-
Hollands Natuurfonds was afgelopen 
zomer een feit. In ’t Zand, in de kop 
van Noord-Holland, bij Natuurgebied 
De Mosselwiel heeft Landschap 
Noord-Holland ruim 42.000 m2 agra-
rische grond ge�nancierd met geld 
uit het Natuurfonds. Natuur krijgt 
hier straks alle ruimte. Voor € 7,50 per 
m2 kunnen donateurs een stukje 
natuur veiligstellen. De crowdfun-
dingactie blijft doorlopen. Iedereen 
die wil kan investeren in een m2 
grond op:
www.landschapnoordholland.nl/
natuurfonds.  

Het Wildrijk 
Het allereerste natuurgebied van 
Landschap Noord-Holland was een 
van de bosrijke buitenplaatsen van 
welgestelde Amsterdamse koop-
lieden in de Zijperpolder. Later, 
tijdens het graven van het Noordhol-
landsch Kanaal, werd veel bos gekapt 
door kamperende arbeiders. Enkele 
stukjes bos bleven gespaard. Zo ook 
het Wildrijk. In 1940 werd het door 

aankoop veiliggesteld. Het bos is nog 
steeds bijzonder. Ook in deze tijd van 
het jaar. Overal zie je weelderige  
stekelvarens, kronkelige paden en 
bomen met hun takken hoog in de 
lucht. In het voorjaar is de bodem 
bedekt met een blauw tapijt van 
wilde hyacinten. Hier en daar zijn 
schakeringen van roze en wit, afge-
wisseld met het frisse groen van 
jonge varens. Kijk op www.land-
schapnoordholland.nl/wildrijk voor 
een video impressie van dit unieke 
natuurgebied in deze tijd van het 
jaar. Boswachter Tim Zutt laat het 
graag zien. 

Landschap Noord-Holland 85 jaar en springlevend

Herstbos Wildrijk. Foto: Dutchphoto.

Ernest Briët (directeur Landschap 
Noord-Holland). Foto: Cees de Jonge/
Dutchphoto.

Melding overval blijkt 
diefstal

Zandvoort – Bij NS station 
Zandvoort heeft vrijdagmiddag 
19 november een diefstal plaats-
gevonden. Aanvankelijk is 
gemeld dat er sprake was van 
een overval.
Na onderzoek blijkt van een 
overval of straatroof geen 
sprake, zo communiceert de 
woordvoerster van de politie. 
Er is niemand gewond geraakt. 
De politie heeft de zaak in 
onderzoek.

Foto: Laurens Bosch.

UWV: krappe arbeidsmarkt 
vraagt om creatieve 
oplossingen

Regio - De spanning op de 
arbeidsmarkt loopt verder op. In 
een �ink aantal sectoren is de 
vraag naar personeel groter dan 
het aanbod van kandidaten. 
Mede hierdoor is het aantal 
WW-uitkeringen in de Noord-
Hollandse regio’s ook in oktober 
weer gedaald en moeten werk-
gevers steeds creatiever
worden om aan personeel te 
komen.

Landelijk nam het aantal 
WW-uitkeringen in oktober met 
4,2% af.  In Noord-Holland 
Noord (-3,5% naar 6.637 uitke-
ringen) was vooral de WW-
daling bij de uitzendbedrijven 
minder sterk.
In Zuid-Kennemerland en 
IJmond (-3,6% naar 4.764) gold 
dit met name voor de detail-
handel en de horeca.

Mismatch arbeidsmarkt 
Het lage aantal lopende 
WW-uitkeringen is voor een 
belangrijk deel het gevolg van 
de grote vraag naar personeel. 
Als een werkgevers een vacature 
plaatst, is het aantal reacties 
beperkt of voldoen de kandi-
daten niet (volledig) aan de 
wensen van de werkgever. Dit 
laatste is de zogenaamde 
‘mismatch’ op de arbeidsmarkt. 

De vraag past niet bij het 
aanbod. Met name in de tech-
niek, de ICT en de zorg is de 
krapte in de Noord-Hollandse 
regio’s groot. Beroepen in deze 
sectoren worden daarom ook 
vaak genoemd op de lijsten 
Regionale kansrijke beroepen. 

Deze lijst vindt u hier:
www.werk.nl/arbeidsmarktinfor-
matie/kansen-arbeidsmarkt/
regionale-kansrijke-beroepen. 

Het gaat hier bijvoorbeeld om 
lassers, automonteurs en machi-
nemonteurs, maar ook om 
netwerkbeheerders IT en 
verpleegkundigen.

Bron: UWV. 





16 inderegio.nl • 24 november 2021KERST

Tekst en foto’s: Joke van der Zee

Hillegom – Misschien hebben we het in deze tijd wel meer nodig dan 
anders: sfeer, lichtjes, de kerstgezelligheid… Alleen het ideeën opdoen door 
te bekijken wát er zoals aan kerstdecoraties te koop is, is al sfeerverhogend. 
Bij Tuincentrum de Oosteinde, met �lialen in Hillegom en Vijfhuizen, kun je 
je onderdompelen in kerstsfeer. Het leuke is: het hoeft niet heel veel geld te 
kosten. Zelfs met een paar kleine kerstdecoraties breng je al een beetje kerst 
in huis. Bovendien heeft het tuincentrum heel veel items om zelf aan de slag 
te gaan. Zo kun je niet alleen je eigen creaties maken maar ook geld 

uitsparen en na gebruik het volgend jaar hergebruiken. Ook dit jaar is een 
deel van het tuincentrum weer helemaal opgetuigd om je keuze te maken. 
Wordt het romantische Kerst met traditioneel rood, zilver en goud of kies je 
voor groen, blauw of roze? Altijd subtiel en met smaak gemaakt en getoond. 
Van boomversiering tot aan het creëren van je eigen kerstshow thuis met 
geweldig leuke onderdelen zoals een mini Fiat 500 en nog veel meer. Let 
ook op tuinversiering, lichtjes voor de buitenboom, kerstdecoraties voor de 
veranda of buitenterras. Alles doet mee, overal sfeer. Vergeet de gedekte 
kersttafel met een mooi kerststuk niet en last but not least: de kerstboom. 
Kunst of écht, Tuincentrum de Oosteinde bied je kwaliteit en ruime keuze. 

Kerstsfeer toveren in en rond het huis met De Oosteinde
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AGENDA

DONDERDAG 25 NOVEMBER
Creatieve Inloop in de Molenwerf. 
Molenwerfslaan 11, Heemstede. 
Tweewekelijks, om 14u. Kosten 
€3,-.

VRIJDAG 26 NOVEMBER 
Cabaretvoorstelling ‘De Ziel’ van 
Lebbis (Try out). Theater de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Om 
20.15u. Informatie en kaarten à 
€18,50 via www.podiaheemstede.
nl. Toegang met coronatoegangs-
bewijs.

ZATERDAG 27 NOVEMBER
Bene�etconcert �amencokoor 
Calle Real. Oude Kerk, Wilhelmina-
plein, Heemstede. Om 15u. Van 
tevoren €15,- pp overmaken op NL 
81 ABNA 0563240563 ten name 
van Stichting Vrienden Oude Kerk 
te Heemstede o.v.v. concert Calle 
Real. De coronamaatregelen 
worden in acht genomen.

Hoe Beethoven de wereld veran-
derde, door Floris Kortie en Vera 
Kooper. Theater de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Om 20.15u. 
Informatie en kaarten à €19,50 via 
www.podiaheemstede.nl. Toegang 
met coronatoegangsbewijs.

ZONDAG 28 NOVEMBER
Ensemble Combattimento: barok 
in het gemeentehuis van Bloemen-
daal. Bloemendaalseweg 158. 
Bloemendaal. Om 11u, zaal open 
10.30u. Kaarten: €24,-.
Jongeren tot 26 jaar betalen €12,- 
via: www.muzenforum.nl en aan 
de zaal. Met inachtneming van de 
RIVM-richtlijnen.

Vlooienmarkt in Sportplaza Groe-
nendaal. Sportparklaan 16, 
Heemstede. V. 9.30-16u. Toegang: 

3 euro p.p. Voor deze markt is het 
coronatoegamgsbewijs van 
toepassing. Meer info en reserve-
ringen: organisatiebureau MIKKI, 
0229-24 47 39 of 24 46 49 of 
via www.mikki.nl.

Lezing en interview Jolande Wit-
huis. Boekhandel Blokker, Binnen-
weg 138, Heemstede. Om 15u. 
Toegang: €7.50 (toegang met 
QR-code), reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

DINSDAG 30 NOVEMBER
Trefpuntlezing ‘L’Art Nouveau en l’ 
École de Nancy’. Door Barbara 
Stammer Lapouge. De luifel 
Herenweg 96, Heemstede.
Om 13.30u. Kosten: €5,-.
Aanmelden via:
www.wijheemstede.nl,
info@wijheemstede.nl,
023 - 5483828. 

WOENSDAG 1 DECEMBER
Presentatie en demonstratie Flen-
trop orgel in Doopsgezinde Kerk. 
Postlaan 16 in Heemstede. V.20-
21.30u. Toegang vrij, aanmelden 
bij e.haasmisset@upcmail.nl. 
QR-code coronatoegangsbewijs 
verplicht.

VRIJDAG 3 DECEMBER
Speurtocht met straatbingo. Wijk 
Merlenhove rond Roosje Voslaan. 
V15-18u. Gratis. Van tevoren 
aanmelden via:
plexat@wijheemstede.nl. 

MEDEDELING:
De Collegereeks Ethiek bij WIJ 
Heemstede wordt verplaatst naar 
het voorjaar van 2022 (was ge-
pland voor 17, 24 nov / 1 en 8 dec 
2021).

Door Bart Jonker

Haarlem – Een verrassende en fraaie 
dansuitvoering in try-out afgelopen 
zondag 21 november in de Stadss-
schouwburg van Haarlem. In haar 
eerste eigen theatertournee ‘Igone 
de Jongh - I’ danste de vermaarde 
prima ballerina Igone de Jongh hier 
haar mooiste choreogra�eën uit haar 
imposante carriére. Igone de Jongh 
maakte deel uit als wereldberoemde 
soliste van het Nationaal Ballet. Zij 
werkte met de groten der aarde uit 
de danswereld samen, onder meer 
met choreograaf Hans van Manen. 

Passie en liefde
Igone staat symbool voor passie en 
liefde voor dans uitgevoerd in haar 
natuurlijke perfectionisme. In deze 
voorstelling kwam deze liefde en 
haar persoonlijke verhaal prachtig 
tot uiting: “Wie ben ik? Ik kan 
dansen.” In een verhaalsetting die 
zich afspeelt in het romantische Itali-
aanse Toscane, waarbij ze ge�an-
keerd wordt door de twee professio-
nele Oekraïense balletdansers Alex 
en Stanislov. In volle overgave zetten 

ze samen een heerlijke voorstelling 
neer. Danshoogtepunten die Igone in 
haar carriére gedanst heeft, zoals Het 
Zwanenmeer en Giselle. Aangevuld 
door een live orkest en tenor Walter, 
die fraaie aria’s uit Italiaanse opera’s 
en Napolitaanse volksliederen ten 
gehore brengt. Een aangenaam 
plaatje dat helemaal klopt. Compo-
nist-arrangeur Sebastiaan Koolhoven 
begeleidt dit orkest tijdens de voor-
stelling met gebruik van bestaande 
muziek en nieuwe muziek die 
speciaal voor Igone’s persoonlijke 
verhaal is gecomponeerd en die zij 
deelt met haar publiek. 

In gesprek met de zaal
Bijzonder aan deze voorstelling, die 
vanwege corona geen pauze kent, is 
dat Igone in gesprek gaat met de 
zaal, waarbij het publiek de kans 
krijgt om haar vragen te stellen. 
Igone is Haarlemse en ze vertelt 
onder meer dat ze als kind voor het 
laatst in de Stadsschouwburg van 
Haarlem heeft gedanst. Nu pas weer 
danst ze hier met haar eigen theater-
tournee in Haarlem, waar haar voor-
stelling o�cieel donderdag 2 

december in première gaat. Daarna 
gaat de voorstelling het land door. 
Samen met de twee Oekraïners Alex 
en Stanislov, staat ze het publiek te 
woord. Hieruit valt af te leiden dat de 
dans- en theaterwereld een zware en 
moeilijke periode doormaakte 
tijdens de corona lockdown. Ze 
bekennen dat er weliswaar veel werd 
getraind, maar de dansers misten de 
magie en dynamiek van het podium 
en het theater en de energie van het 
publiek. Ze zijn daarom blij weer te 
mogen optreden. Heel mooi was de 
gevoelige vertolking van een Oekra-
iens gedicht in het Oekraïens door de 
Oekraïense balletdansers. 

Met een welverdiende lange staande 
ovatie beloonde het enthousiaste 
publiek deze mooie voorstelling. De 
première van Igone de Jongh – I is op 
donderdag 2 december om 20 uur te 
zien in de Stadsschouwburg, Wilson-
plein 23 te Haarlem.

Voor meer informatie en kaarten: 
www.theater-haarlem.nl/
programma/17761/I/
Igone_de_Jongh.

Recensie: Prima ballerina Igone de Jongh zet fraaie 
passen met haar eerste eigen theatertournee

Igone de Jongh. Foto: Bart Jonker.

Lezing en interview Jolande Withuis bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Zondag 28 november 
wordt Jolande Withuis geïnterviewd 
door Lidwien Derriks over het boek 
‘Geen tijd verliezen – Jeanne Bieruma 
Oosting 1898-1994’. ’s middags om 
15 uur bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heemstede.

Achtendertig was Jeanne Bieruma 
Oosting toen ze zichzelf in 1936 op 
een Parijse expositie zelfbewust 
presenteerde als schilderes. Haar 
Zelfportret in werkkiel drukt triomf 
uit. Ze had dan ook een lange strijd 
moeten leveren voor ze zich op deze 
manier durfde uit te beelden. 
Volgens de conservatieve opvat-
tingen van haar puissant rijke Friese 
familie hadden meisjes maar één 
doel in het leven: trouwen en 
kinderen krijgen. Werken was taboe. 
Die strijd was niet voorbij toen 
Oosting zich eenmaal aan haar 
milieu had ontworsteld. Ook als 
kunstenares kreeg ze te maken met 
de nodige seksevooroordelen. Het 
schokkende gra�sche werk dat ze in 
de jaren dertig produceerde werd 
tegelijk geprezen als pionierswerk én 

bekritiseerd als ‘onvrouwelijk’. InGeen 
tijd verliezen schetst Jolande Withuis 
met een schat aan materiaal het 
leven, de liefdes (m/v), de vriend-
schappen en de lange, veelzijdige 
loopbaan van een van Nederlands 
meest gerenommeerde beeldend 
kunstenaressen. Het resultaat is een 
springlevend en aangrijpend portret 
van een begaafde, fascinerende en 
moedige vrouw.

Jolande Withuis (1949) was tot 2014 
als onderzoekster verbonden aan het 
NIOD. Ze schrijft voor NRC Handels-
blad, Trouw en de Volkskrant. Bij De 
Bezige Bij verschenen Erkenning 
(2002), Na het kamp (2005), De 
vrouw als mens (2007) en in 2008 
Weest manlijk, zijt sterk, een 
biogra�e over verzetsman Pim Boel-
laard, die werd bekroond met de 
Grote Geschiedenis Prijs 2009 en de 
Erik Hazelho� Biogra�eprijs 2010. In 
2016 verscheen de bestseller Juliana. 
Vorstin in een mannenwereld, die 
werd genomineerd voor de Brusse-
prijs en de Nederlandse Biogra�e-
prijs. In 2018 verscheen haar autobio-

gra�sche zoektocht Raadselvader. In 
2018 hield Withuis de Huizingalezing, 
waarin ze stelling nam tegen identi-
teitspolitiek. In november 2021 
verschijnt Withuis’ grote biogra�e 
over Jeanne Bieruma Oosting: Geen 
tijd verliezen.

Toegang: €7.50 (toegang met 
QR-code), reserveren via:
info@boekhandelblokker.nl
en/of 023-5282472.

Jolande Withuis. Foto: aangeleverd 
door Boekhandel Blokker.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Heemstede - Sint Bavo werd 
ongeveer in het jaar 589 geboren 
als Allowin in een adellijke familie 
te Haspengouw, Belgisch Limburg 
en stierf op 1 oktober (653) te 
Gent.
Hij staat op afbeeldingen in een 
Romeinse wapenuitrusting, met 
een valk op zijn linkerhand en een 
zwaard in zijn rechterhand. Hij is 
patroon van de Vlaamse stad Gent 
en van de valkeniers. Uit een lied 
voor Bavo maken we op dat hij een 
ridder was die zijn harnas aan de 
kapstok hing.

De dood van zijn vrouw bracht de 
ommekeer in zijn leven. Hij gaf al 
zijn bezittingen weg en leefde als 
boeteling in de St. Pietersabdij te 
Gent.
Ieder jaar op 1 oktober wordt hij 
herdacht op de Bavo-dag.
Bavo stierf als kluizenaar bij de 
abdij, later naar hem vernoemd, 
die hij zelf had helpen bouwen 
(Sint-Baafsabdij te Gent).
Bavo was tevens patroon van 
Haarlem en daardoor weer van de 
kerk te Berkenrode.
Hij was ook assistent van de heilige 

Amandus, die vijf jaar bisschop 
was van Maastricht, op diens apos-
tolische reizen.
Als ridder kreeg de latere kluize-
naar opdracht de bisschop te 
begeleiden, hetgeen verklaart 
waarom hij met harnas en zwaard 
wordt afgebeeld.

De ridder uit Haspengouw (België- 
Limburg) die na een leven van 
krijgsgeweld het boetekleed 
aantrok, spreekt meer tot de volks-
verbeelding dan de kerkprins.

Bron: Heilige Bavo Kerk

Wie was Sint Bavo?
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Dagje uit met de familie in Haarlem? Bezoek het Winter Wonderparadijs!
HAARLEM – Een overdekte 
ijsbaan, een kerstmarkt (mét 
gluhwein), live muziek en 
meet & greets met de groot-
ste kinderhelden zoals Spider-
man en Elsa uit Frozen. Klinkt 
goed? Je vindt het allemaal op 
één plek bij het Winter Won-
derparadijs Haarlem in het 
Reinaldapark!

Geniet jij al volop van de don-
kere dagen en bijbehorende 
gezelligheid? Dan is het Win-
ter Wonderparadijs in het Rei-
naldapark (bij het Pannenkoe-
ken Paradijs, Reinaldapad 10 
in Haarlem) echt iets voor jou. 
Nog tot en met zondag 9 ja-
nuari kun je als liefhebber van 
gezelligheid en warme sferen 
er helemaal je lol op. 
Goed om nog te weten wat be-
treft de coronaregels: de ijs-
baan sluit dagelijks om 20.00 
uur (i.p.v. 22.00 uur) en een 
QR-code of negatieve test is op 
het hele terrein verplicht.

Zo vind je er:

• Een overdekte ijsbaan
De schaatsbaan is dagelijks 
open van 11.00 uur tot 20.00 
uur. Heb je je eigen schaatsen 
mee? Dan betaal je 5 euro en-
tree, anders 6,50 inclusief ge-
huurde schaatsen. Kinderen 
tot 12 jaar mogen op maan-
dag en dinsdag gratis schaat-
sen na een pannenkoek (alleen 
geldig buiten de kerstvakan-

tie). Bind die ijzers maar on-
der en geniet! 

• Kerstmarkt
Gek op kerstmarkten? Daar-
voor hoef je dit jaar niet naar 
Duitsland, je vindt een van de 
gezelligste kerstmarkten ge-
woon in Haarlem! Struin over 
de markt met degenen die jij 
liefhebt. Lekker snuffelen tus-

sen de kersthuisjes, kleding 
en must-have kerstartikelen 
voor kerst 2021. Even bijko-
men van alle pracht en praal 
doe je met een gluhwein en 
Spaanse churros!

De kerstmarkt is gratis en elk 
weekend open tussen 11.00 en 
18.00 uur. In de kerstvakantie 
is de markt er zelfs elke dag.

• Meet & Greet voor kinde-
ren

Voor kinderen is er elke woens-
dag- en zondagmiddag wel een 
heel bijzonder programma bij 
het Winter Wonderparadijs in 
Haarlem: dan kunnen zij hun 
grootste helden namelijk ont-
moeten! Denk aan Elsa uit Fro-
zen of Spiderman. Hoe gaaf 
is dat?

• Kleurplatenwedstrijd
Nog een leuk extraatje voor 
kinderen: de mooiste kleur-
platen (via Pannenkoekenpa-
radijs.nl te downloaden) die 
uiterlijk 26 december worden 
ingeleverd bij het Pannenkoe-
ken Paradijs, maken kans op 
leuke prijzen! Op 31 decem-
ber wordt de winnaar bekend-
gemaakt via Instagram en Fa-

cebook.

Natuurlijk is een Winter 
Wonderparadijs niet com-
pleet zonder de mooiste 
kerstbomen, gezelligste 
kerstversiering, live mu-
ziek (op zondagmiddag) en 
vuurkorven waar je heer-
lijk van in winterse sfe-
ren komt. Voor gezellig-
heid ga je dus nog tot en 
met zondag 9 januari naar 
het Winter Wonderparadijs 
met ijsbaan en kerstmarkt 
in het Haarlemse Reinalda-
park!

Kĳk voor een sfeerimpressie 
op Rodi.nl/regio/Haarlem.

■ (FOTO: AANGELEVERD)



Door Bart Jonker

Heemstede – Als redacteur wil je 
niet voortdurend gekluisterd zitten 
aan je laptop, maar zoals ieder mens 
dien je voor de hersenactiviteit ook 
buiten even een frisse neus te halen. 
Dat kan bijvoorbeeld in het Heem-
steedse Wandelbos Groenendaal. 
Even voordat het begint te sche-
meren loop je dan door het gedeelte 
van het bos waar geen honden 
mogen komen. Totdat je plotseling 
geheel onverwacht twee reetjes 
(Capreolus capreolus) gadeslaat. Het 
is voor mij de eerste keer dat ik reeën 
in Groenendaal heb gezien. En dat is 

een goed teken van Moeder Natuur. 
Wel heb ik ze eerder af en toe in 
Leyduin gespot. Waarschijnlijk stond 
de wind gunstig, zodat ze mijn 
aanwezigheid niet hebben kunnen 
ruiken, wel helaas te ver om een 
goede foto te maken. 

Het ree maakt deel uit van de herten-
familie (Cervidae). Het ree is de 
kleinste hertensoort van ons land en 
weegt gemiddeld 19 kilo. Reeën 
laten zich over het algemeen niet zo 
gauw zien en zijn tamelijk schuw. Een 
groot gedeelte van het jaar draagt 
het mannetje, de bok, een gewei, dat 
in december afvalt. Daarna begint er 

een nieuw gewei te groeien. Het 
gewei met de vertakkingen verraadt 
ook de leeftijd van het ree. Jonge 
bokken worden ‘spitsers’ genoemd, 
krijgt het ree vertakkingen aan het 
gewei, dan heet het ‘ga�elbok’.  
Vrouwtjes ontwikkelen geen gewei 
en worden reegeiten genoemd. 
Reeën hebben bepaalde (vlucht)
routes door het bos, wissels 
genoemd. 
Wees er dus bewust van dat er reeën 
in Groenendaal aanwezig kunnen 
zijn. Benader dit dier met respect, 
houd honden weg, jaag ze niet op en 
laat ze rustig grazen. Leuk in ieder 
geval om ze te zien!
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De nuttige egel. Foto: Bigstock.

Door Bart Jonker

Heemstede/Bloemendaal – Een 
tuinbewoner die u niet altijd ziet, 
maar zeer nuttig is: de egel (Erina-
ceus europaeus). De egel behoort tot 
de insecteneters, dezelfde familie 
waartoe de spitsmuizen behoren. 
Vooral tijdens zomeravonden, als het 
donker wordt, komt de egel in uw 
tuin tevoorschijn en scharrelt dan 
rustig rond tussen de struiken en 
bladeren op zoek naar voedsel. Egels 
eten veel insecten en zij zijn de 
natuurlijke vijand van (naakt)slakken. 
Aangezien afgelopen jaar best veel 
naaktslakken de (volks)tuinen teis-
terden met hun vraatzucht, moet u 
een egel in de tuin zeker koesteren. 
Daarnaast eet een egel graag 
gevallen fruit, wormen en bepaalde 
paddenstoelen. Maar ook plundert 
de egel muizennesten en nesten van 
vogels op de grond. 

Mens en verkeer grootste 
bedreiging
Opmerkelijk zijn de stekels van de 
egel die hij opsteekt bij gevaar. Een 
egel kan zich dan helemaal oprollen 
om zich te beschermen. Helaas 
komen er veel egels om door het 
verkeer, aangezien ze zomaar de weg 
kunnen oversteken. Het verkeer en 
daarmee de mens, is daarom de 
grootste bedreiging voor het dier. 
Geef een egel nooit melk, dat is 
slecht voor hun gezondheid. Water 
kan wel. Een egel stelt zeker een 
beschut en rustig onderkomen in de 

tuin op prijs. Als u dat realiseert, 
heeft u kans dat de egel in uw tuin 
blijft hangen en schadelijke insecten 
en slakken in uw tuin blijft opruimen. 
Laat een egel wel met rust. Als ze 
zich oprollen kunt u ze weliswaar 
makkelijker oppakken, maar doordat 
de egel overal rondscharrelt tussen 
bladeren en struiken, zitten de 
stekels vol ongedierte, zoals vlooien 
en teken. Bovendien vindt een egel 
het natuurlijk niet echt prettig als u 
ze oppakt.  
Wist u dat een egel kan zwemmen? 
Als er water in de buurt is, rolt een 
egel zich op om in het water te 

kunnen komen. Eenmaal in het water 
rolt die zich weer uit en zwemt dan 
met de spitse neus net boven het 
water. In de herfst, als het kouder 
wordt dan 8 graden, trekt de egel 
zich terug onder een dikke beschutte 
schuilplaats van bladeren voor een 
winterslaap. In het voorjaar 
ontwaken ze.

De paartijd van de egel begint in 
maart en duurt tot juni. Meestal 
heeft de egel maar een worp per jaar 
met drie tot zeven jongen. Pas het 
volgende jaar zijn de jongen echt 
volwassen. 

Ken uw tuin: koester de egel, een nuttige 
scharrelaar in uw tuin

Het ree. Foto: Bigstock.

Reeën gespot in Wandelbos Groenendaal

INGEZONDEN

Heemstede - Deze foto is gemaakt in de avondschemering op het �et-
sersbruggetje ter hoogte van de Geleerdenbuurt, door Annemarie Kloos-
terman. Zwanen in de avondschemering, een mooi gezicht!

Zwanen in de avondschemering

LEZERSPOST

Her en der in Heemstede staan 
grote borden met daarop: houd 
Heem-steedse schoenen schoon.
Niet iedere eigenaar van een hond 
heeft daar een boodschap aan.
Neem nu dit plaatje: pal voor de 
autodeur aan de passagierskant.
Nu maar hopen dat degene die hier 
instapt, de hondendrol op tijd ziet 
liggen, anders zijn haar of zijn 
schoenen echt niet meer schoon.
Dus: Heemsteedse hondenbezitters, 
ruim de drollen van uw hond op! 
Niet meer dan normaal.  

Mevrouw Behage, Heemstede

Hoezo, houd Heemsteedse schoenen schoon

Rijsenhout - Donderdagavond 16 
december verzorgt de bekende orga-
nist Gert van Hoef een concert 
komen in het Lichtbaken aan de 
Aalsmeerderweg 751 in Rijsenhout. 
Dit is een extra concert, omdat 
vanwege de coronamaatregelen er 
minder mensen de zaal in mogen. 
Deze avond staat uiteraard ook hele-
maal in het teken van Kerst. Mooie 
improvisaties op diverse kerstlie-
deren, zowel geestelijk als populair. 
Uiteraard is er weer mogelijkheid tot 
het aanvragen van nummers tijdens 
de avond. Gert heeft al meer dan 
100.000 volgers op Youtube, daar-
mee is hij een hit online en een veel 
gevraagde organist Veel optredens 
heeft hij al mogen verzorgen in zo-
wel binnenland als het buitenland.
De avond begint om 20 uur. Uiter-
aard worden de coronamaatregelen 
gehanteerd. Voor kaarten kan u 
mailen naar: zwaardvdjohan@
hotmail.com Kaarten kosten € 11,-.

Extra kerstconcert met organist Gert van Hoef

Organist Gert van Hoef.
Foto: aangeleverd.
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Tekst en foto’s: Bart Jonker 

Overveen – Wat is onze omgeving toch prachtig en rijk 
aan fraai natuurgebied. Neem nu Nationaal Park de 
Kennemerduinen, waar menig natuurliefhebber, jogger of 
wandelaar zijn of haar hart kan ophalen. De Bloemen-
daler liet zich verrassen door al het natuurschoon rond 
het Brouwerskolkje en Middenduin in Overveen. Met 
goede wandelschoenen struinden we in de magische 
wereld van herfstkleuren en fraai natuurschoon. En wat is 
er veel te zien! 

De wandeling begint bij het Brouwerskolkje aan de Zee-
weg. De mooie bospaden en de fraaie vijver met sierlijke 
witte zwanen is werkelijk een genot voor het oog. Heerlijk 
die geuren van hout en bladeren die je kunt opsnuiven. 
We lopen verder naar Middenduin.
De variatie van het landschap op  Middenduin is indruk-
wekkend en mooi tegelijk. Het wordt afgewisseld door 

steile boshellingen, open duin en cultuurlandschap. De 
boshellingen zijn ontstaan in loop der tijd door stuivende 
duinen, ooit een open gebied. Wist u dat aan het eind van 
de negentiende eeuw Corsicaanse en grove dennen zijn 
aangeplant om het zand vast te leggen? Inmiddels is dit 
gebied uitgegroeid tot een gevarieerd bos.  
Geef je ogen maar goed de kost, want deze afwisselende 
natuur is zeer de moeite waard en betovert je aan alle 
kanten. Sprookjesachtig gewoon. Daar zien we ineens 
edelherten, ongestoord tussen de bomen grazen. Plotse-
ling hebben ze onze aanwezigheid in de gaten en kiezen 
snel het hazenpad. Maar dat is niet alles. Ook slaan we 
een buizerd gade, een roofvogel die hier ook zijn habitat 
heeft en indrukwekkende duikvluchten maakt naar zijn 
prooien, zoals muizen. 

Zoekt u rust in een fraaie natuur? Dan is het zeker de 
moeite waard om hier eens te gaan stiefelen en rond-
kijken!  Wel met respect voor de �ora en fauna natuurlijk. 

Heerlijk wandelen in de magische bosrijke omgeving van Overveen

Een buizerd op zoek naar zijn prooi.

Hert op Middenduin.De vijver bij het Brouwerskolkje.








