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Door Mirjam Goossens

Bloemendaal – Op woensdagavond 
24 november was de aftrap van de 
wereldwijde campagne tegen ge-
weld tegen vrouwen. ‘Orange the 
World’ is een nadrukkelijk statement 
tegen het onrecht dat vrouwen treft 
door middel van het oranje kleuren 
van gebouwen. Oranje is de kleur 
van de hoop op een betere toekomst 
voor vrouwen en meisjes. In Neder-
land hebben 150 gemeenten en 
bijna alle provincies hun deelneming 
toegezegd. Daarmee krijgt Neder-
land naar verwachting de meeste 
oranje objecten ter wereld. 

Bloemendaal is een van de ge- 
meentes die de actie van harte on- 
dersteunt. Burgemeester Elbert Roest 
ontstak het eerste oranje licht bij de 
Uitkijktoren op het Kopje van Bloe-
mendaal in aanwezigheid van leden 
van Soroptimist International, Zonta 
en VVAO. De burgemeester: “Deze 
jaarlijkse actie steun ik volledig. Het 
is vreselijk dat het nodig is ons 
massaal uit te spreken tegen geweld 
tegen vrouwen. Maar nog steeds 
hebben zoveel vrouwen het wereld-
wijd heel zwaar. Ik heb bewondering 
voor de organisaties die het geweld 
proberen te stoppen en zich over 
deze vrouwen ontfermen.” 

Stille tochten houden is geen optie, 
vinden veel activisten wereldwijd en 
ze laten van zich horen. Het lijkt 
harder nodig dan ooit.  

Internationaal protest 
Onlangs greep de ordepolitie in de 
Turkse hoofdstad Ankara hardhandig 
in tijdens een demonstratie tegen de 
terugtrekking uit het Verdrag van 
Istanbul 2011. Het was nota bene 
Turkije dat als eerste land het verdrag 
ondertekende waarin huiselijk 
geweld tegen vrouwen wordt 
bestreden. Eerder dit jaar stapten zij 
echter uit het verdrag omdat volgens 
president Erdogan de inhoud van het 
verdrag niet in lijn is met de traditio-
nele familiewaarden. 

Ook China kwam recentelijk dubieus 
in beeld toen tennisspeelster Peng 
Shuai de moed had om de verkrach-
ting door een voormalig vicepremier 
openbaar te maken. Zij verdween 
van de ene op de andere dag uit 
beeld en haar internetaccount werd 
prompt gewist. Het is de Women’s 
Tennis Association te prijzen dat ze 
het niet enkel bij een mondeling 
protest houden, maar de ballen 
hebben als enige grote organisatie 
de daad bij het woord te voegen en 
te verklaren voorlopig niet in China 
te gaan spelen, de �nanciële conse-
quenties voor lief nemend. 

Kille cijfers 
Maar ook de Nederlandse cijfers zijn 
confronterend: Maar liefst één op de 
drie vrouwen krijgt in haar leven te 
maken met geweld en elke 10 dagen 
sterft een vrouw als gevolg van een 
huiselijk con�ict. Er is zelfs al een 
term voor: femicide. Zover komt het 
gelukkig vaak niet, maar ook straatin-

timidatie is een vorm van agressie. In 
onze regio wijzen recente cijfers uit 
dat ruim 50 procent van alle (Haar-
lemse) vrou- wen en 60 procent van 
de jonge vrouwen zich onveilig voelt 
op straat. En dat is een reële angst: 
maar liefst 8 op de 10 vrouwen krijgt 
in haar leven te maken met straatinti-
midatie tegen vrouwen, variërend 

van seksuele intimidatie tot onge-
wenst betast worden.  
Tot 10 december, de Internationale 
Dag van de Mensenrechten, blijven 
de gebouwen in het oranje schijnsel 
verlicht en zijn tal van activiteiten 
gepland die vanwege de nieuwe 
beperkingen helaas deels zijn 
afgelast. 

Wie weet is het geen toeval dat 
koningin Máxima zich de laatste tijd 
vaak in het oranje kleedt. Misschien 
maakt ook onze vorstin een symbo-
lisch gebaar ter voorkoming en elimi-
natie van geweld tegen vrouwen en 
meisjes.

‘Orange the World’: geweld tegen vrouwen actueler dan ooit

De oranje verlichte Uitkijktoren op het Kopje van Bloemendaal. Foto’s: aangeleverd 
door Zonta Kennemerland. 

Burgemeester Elbert Roest (links) heeft ‘Orange the World’ afgetrapt in Bloemendaal door oranje licht te ontsteken.

Winnaar
kruiswoordpuzzel 
Bloemendaal - De prijswinnaar 
van de kruiswoordpuzzel van 
vorige week is bekend. Er waren 
weer vele inzenders in de race 
voor de felbegeerde gevulde 
boodschappentas van Albert 
Heijn.

De juiste oplossing is: ‘Praten is 
goedkoop tot dat je een advo-
caat huurt’. Uit de loting van 
juiste oplossingen is Frans de 
Wilde 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 
gesteld. Gefeliciteerd met uw 
prijs! Volgende week weer een 
nieuwe kruiswoordpuzzel met 
nieuwe kansen.
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ADVENTSKERK AERDENHOUT
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Zondag 5 december, Advent II 
aanvang 10u.
Voorganger Ds. N. Scholten.
Tevens via: kerkdienstgemist.nl.
www.adventskerk.com

HERVORMD PKN BENNEBROEK
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 5 december om 10u.
 Ds. J.G. Berbée – Bakhuis.
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 5 december: ds. Janneke 
Nijboer. Tweede zondag van 
Advent. Bij het betreden van het 
gebouw zal men de coronacheck 
of een vaccinatiebewijs moeten 
tonen.
Alle vieringen kunnen online 
worden gevolgd via:
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

KERKDIENSTEN

VERSCHIJNT WOENSDAG

BLOEMENDAAL
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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 – De gemeente Bloe-
mendaal is begonnen met een on- 
derzoek naar het dierlijk nachtleven. 
Op verschillende locaties binnen de 
gemeente zijn wildcamera’s ge- 
plaatst. Deze camera’s brengen in 
beeld welke dieren er ’s nachts actief 
zijn. Wilt u ook meehelpen met dit 
onderzoek? Heeft u een beveiligings-
camera rondom u huis hangen en
heeft u daar nachtdieren op gezien 
die groter zijn dan een muis?
Deel dit dan met de gemeente Bloe-
mendaal.  U kunt uw gegevens inclu-
sief foto en/of video tot maart 2022 
via deze link versturen: https://eloket.
bloemendaal.nl/mozard/!suite09.
scherm1089?mWfrs=819868&mNch
=r6m3ea733y.
De gemeente gebruikt de beelden 
alleen voor dit onderzoek.
Meer weten over nachtdieren? Kijk 
op de website van de zoogdierenver-
eniging: www.zoogdiervereniging.nl/
zoogdiersoorten?�lterterm=205.

Bloemendaal zoekt camerabeelden van nachtdieren

De das is een echt nachtdier. Foto: Bigstock.

Bloemendaal - Op zondag 5 decem-
ber verzorgt Rico Sneller in Religieus 
Centrum De Kapel, Potgieterweg 4 in 
Bloemendaal, een lezing met als 
thema: ‘Synchroniciteit of toeval?’ 
Veel mensen kennen het wel: een 
onbegrijpelijke samenloop van 
omstandigheden zónder eenduidige 
oorzaak. Carl Gustav Jung duidde dit 
soort gebeurtenissen aan als 
‘synchroniciteitservaringen’. Hij 
noemde ze ‘acausaal’. Ze tarten 
immers de normale wetten van de 
causaliteit – en daarmee de weten-
schap, die deze wetten als uitgangs-
punt neemt om verschijnselen te 
kunnen ‘verklaren’. Gek genoeg 
brengen juist synchroniciteitserva-
ringen iets mee wat wetenschappe-
lijk ‘verklaarbare’ gebeurtenissen niet 
kunnen: zin of betekenis, of minstens 
de suggestie daarvan. Volgens Jung 

wijzen synchroniciteitservaringen op 
een andersoortige, dieperliggende 
organisatie van het leven. Ze impli-
ceren een verbondenheid tussen ons 
bewustzijn en de werkelijkheid daar-
buiten. 

Dr Rico Sneller is betrokken bij de 
Mandeville Academy in Gouda en 
het Jungiaans Instituut in Nijmegen. 
Eerder doceerde hij �loso�e en 
ethiek aan de universiteiten van 
Utrecht, Leiden en Eindhoven. Van 
zijn hand verschenen onder andere 
Wilde beesten in de �loso�sche 
woestijn. Filosofen over telepathie en 
andere buitengewone ervaringen 
(Utrecht 2013, met Hans Gerding en 
Hein van Dongen), Perspectives on 
Synchronicity, Inspiration, and the 
Soul (Newcastle 2020) en Het raadsel 
Socrates (Leusden 2021).

Lezing ‘Synchroniciteit of toeval?’ in de Kapel

Overveen – Donderdag 16 
december, van 14-16 uur, is er weer 
een gratis inloopochtend van Seni-
orWeb Buurtvereniging Overveen 
Vrijburglaan 17, Overveen.   
Aanmelden via tel. 06-2092895. 

De inloopochtenden beginnen met 
een presentatie. Vanaf 14.30 uur 
kunnen vrijwilligers van SeniorWeb 
Haarlem u helpen met vragen over 
uw apparaat (laptop, tablet, iPad, 
smartphone of iPhone). Ook hulp bij 
het maken van een QR-code. 
Van 14.00 – 14.30 uur is de presen-

tatie met het thema ‘Wat moet ik 
kopen?’
Een nieuwe smartphone, een nieuwe 
laptop? Er is zoveel keus. Wat is voor 
u belangrijk? 
Mevrouw Cor Vronik legt uit waar u 
op moet letten. 

Gratis inloopochtend SeniorWeb in Overveen

Leer spreken en 
speechen met de 
Bomans speech 
webinar

Bloemendaal - “Ik zie weer die 
rokerige bovenzaaltjes, ik hoor 
weer de suizende stilte waarin 
de woorden gewogen en gewikt 
bedachtzaam vallen, de ont-
spanning na het slotwoord als 
ontwaakten de mensen uit een 
vreemde betovering”, schreef 
Godfried Bomans in 1949. 

Bomans woonde de laatste 11 
jaar van zijn leven tot 1971 in 
Bloemendaal. Hij was een veel-
gevraagd spreker. Jong en oud 
kan zich verbonden voelen met 
deze markante spreker en BN’er 
avant la lettre. Dit jaar is het 50 
jaar geleden dat Godfried 
Bomans in Bloemendaal over-
leed.
Als eerbetoon aan zijn literaire 
werk wordt onder meer deze 
Bomans speech workshop voor 
jong en oud georganiseerd. Zo 
kunnen we opnieuw genieten 
van de ervaringen van Bomans 
als spreker,en ook zelf leren 
speechen.    

De Bomans speech webinar is 
een initiatief van Stichting TijdS-
paren Nederland (tijdsparen.
org/bomans-in-bloemendaal/), 
een vrijwilligersorganisatie die 
de ontmoeting en saamhorig-
heid tussen jong en oud in de 
Bloemendaalse gemeenschap 
wil bevorderen. Voor deze 
Bomans speech webinar werkt 
TijdSparen samen met Nadine 
Hoen van Stichting Nederlands 
Debat Instituut, een professio-
nele debattrainer die deze 
bijzondere bijeenkomst verzorgt

Wilt u deelnemen? Meld u dan 
voor 10 december 2021 aan via 
aanmelden@tijdsparen.org.

Er is plaats voor maximaal 20 
deelnemers. Voor de webinar 
ontvangt u een bevestiging en 
het programmaoverzicht met 
Zoom inloggegevens.

Politie treft in woning 
Haarlem handel in 
van alles aan
Haarlem - In verband met een onder-
zoek naar het leveren van vuurwerk 
heeft de politie zaterdagochtend 27 
november in een woning aan de 
Keizer Karelstraat een doorzoeking 
gedaan. Er werd een hoeveelheid van 
bijna 10 kilo aan illegaal zwaar vuur-
werk aangetro�en waaronder nitra-
ten, cobra’s en shells. Ook afvuurbui-
zen voor die shells zijn aangetro�en 
en inbeslaggenomen. Het vuurwerk 
is door een gespecialiseerd bedrijf 
afgevoerd en zal worden vernietigd..
Ook  werd een grote hoeveelheid van 
172 �essen sterke drank en 144 slof-
fen sigaretten aangetro�en. Tot slot 
werd een vuurwapen met patronen 
aangetro�en inbeslaggenomen.
De bewoner is aangehouden en zit 
aan het politiebureau voor verhoor.  
Bron: Politie.nl.  
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Het Haven van Heemstede kerstbomenverkoopteam van Gerard Meeuwenoord. Foto: door AAD-Design.

Heemstede - In het jaar 2015 is 
Gerard Meeuwenoord met zijn 
familie op een bescheiden manier 
van start gegaan met kerstbomen-
verkoop bij de Haven van 
Heem-stede.
Zijn onderneming Meeuwenoord 
Verhuur, gespecialiseerd in de 
wegenbouw, ligt in de winter 3 
maanden stil en de kerstbomen 
verkoop is gestart als hobby onder 
de naam Haven van Heemstede. 

In de loop van de jaren is de verkoop 
gestaag gegroeid en heeft hij een 
vaste tevreden klantenkring opge-
bouwd. Sinds twee jaar worden de 
kerstbomen rechtstreeks ingekocht 
vanuit Denemarken, voor het jaar 

2021 worden uitsluitend A-kwaliteit 
bomen verkocht.

De gemeente Heemstede heeft het 
afgelopen jaar grondig geïnvesteerd 
in de aanleg van een jachthaven, het 
project van de jachthaven is een 
aanwinst voor de gemeente 
Heemstede. 

Kerstbomenverkoop De Haven van 
Heemstede (HvH) is gelukkig met 
deze mooie plek en heeft kosten nog 
moeite gespaard om een fraaie stand 
op te bouwen.  Geheel coronaproef 
kunnen de bomen worden uitge-
zocht. De bomen staan allen op stan-
daards via een speciaal systeem 
muurvast staan.

Kerstpakket
Vorig jaar is de HvH gestart met de 
actie, ‘een wens voor een ander’. Die 
wens mochten zij vervullen door een 
cheque t.w.v. € 200 uit te reiken aan 
de persoon met een winnend lootje. 
Dit jaar hebben zij opnieuw een 
actie, dit jaar wordt niet 1 persoon 
gelukkig gemaakt, maar 20 personen 
of organisatie worden blij gemaakt 
met een fantastisch kerstpakket. Bij 
aankoop van een boom, mag u zich 
inschrijven en wordt op 20 december 
2021, 20 personen of organisatie blij 
gemaakt met een kerstpakket. 

De Haven van Heemstede kerst-
bomen hoopt u snel te zien en wenst 
u alvast �jne feestdagen.

De mooiste kerstbomen bij de Haven van Heemstede

Haarlem - Het Kerstcircus Haarlem 
en het Noord-Hollands Wintercircus 
in Heerhugowaard gaan niet door. 
De organisatie heeft hiertoe besloten 
nadat de regering vorige week stren-
gere coronamaatregelen instelde. 
Hierdoor zou de bezoekerscapaciteit 
gereduceerd zijn tot een derde van 
de normale bezetting. Bovendien is 
allerminst duidelijk of de maatre-
gelen over drie weken kunnen 
worden opgeheven. Het onderne-

mersrisico is hierdoor te groot 
geworden. Dit jaar zou onder meer 
illusionist Hans Klok zijn opwachting 
maken in de circuspiste.
Volgend jaar hoopt men het Winter-
circus weer door te kunnen laten 
gaan. Wie al kaarten had gekocht 
voor de geannuleerde voorstel-
lingen, krijgt een tegoedbon voor 
volgend jaar. Kijk op:
www.nederlandsekerstcircussen.nl 
voor meer informatie.

Kerstcircus Haarlem en Noord-Hollands 
Wintercircus gaan helaas niet door

Heemstede/Bloemendaal - Stich-
ting Hospice Haarlem heeft haar 
capaciteit, om mensen thuis tot 
steun te zijn, uitgebreid met een 
extra team van thuisvrijwilligers.

Tien nieuwe vrijwilligers zijn de afge-
lopen maanden opgeleid om onder-
steuning te verlenen in de thuissitu-
atie aan terminaal zieken en hun mantel-
zorgers. 

Nood is hoog
De nood is hoog. Door de toene-
mende druk op de zorg is er een stij-
gende en dringende behoefte aan 
ondersteuning thuis in de laatste 
levensfase. Thuiszorgmedewerkers 
en huisartsen komen regelmatig in 
situaties waar de mantelzorger over-
belast is of zelfs geheel ontbreekt. 
Hier vervult dit speciale team van 
thuisvrijwilligers een belangrijke rol.

 Alle thuisvrijwilligers zijn ervaren en 
beschikken over speci�eke kennis en 
vaardigheden om de laatste levens-

fase van een terminaal zieke zo 
comfortabel mogelijk te kunnen 
maken. Ze ondersteunen bij de 
diverse mantelzorgtaken, bieden 
gezelschap, veiligheid en nemen 
taken uit handen. Ze kunnen de 
mantelzorger ook ontlasten door 
simpelweg een boodschap te doen, 
te helpen bij de maaltijd of te waken 
tijdens de nacht. 

Waardevolle aanvulling
De thuisvrijwilliger is kosteloos 
�exibel inzetbaar, ook op momenten 
die niet voor de hand liggen, zoals 
tijdens weekenden en feestdagen. 
Het team van thuisvrijwilligers is een 
waardevolle aanvulling op de be- 
staande zorg in de regio.
Zij dragen eraan bij, dat rustig thuis 
sterven beter mogelijk wordt ge-
maakt.  
Kent u of bent u iemand die hulp kan 
gebruiken? bel ons! 023-3034343. 

Meer informatie op:
www.hospicehaarlem.nl.

Hospice Haarlem en omstreken 
springt in bij nood thuis 

Het team van thuisvrijwilligers. Foto aangeleverd door Hospice Haarlem e.o. 

INGEZONDEN

Heemstede - Marianne Wever maakte deze foto van de o�ciële sinter-
klaasvlag (ook te zien in het Sinterklaasjournaal op TV) die vrolijk wappert 
in de wind voor het Heemsteedse raadhuis.

Sintvlag in top!
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Door Joke van der Zee 

Heemstede – De klanken van 
Harmoniemuzikanten van St. Michaël 
zorgden zaterdagochtend even voor 
elf uur voor een vrolijke ontvangst 
buiten bij Plein1. Binnen zou José 
van Duin van Vrijwilligerspunt 
Heemstede even later de Vrijwilli-
gersprijs bekendmaken. Dat deed zij 
samen met wethouder Sjaak Struijf. 

Het liep dit jaar net even anders dan 
andere jaren. Geen grote feestelijke 
bijeenkomst waarin familie, vrienden 
en andere vrijwilligers een beetje 
gespannen afwachten aan wie de 
Vrijwilligersprijs wordt uitgereikt. 
Hoewel… er wás best wat spanning 
af te lezen op de gezichten van de 
acht vrijwilligers. Zij waren namens 
hun verenigingsbestuur naar Plein1 
gekomen en vertelden op welke 
manier hun ‘club’ in het ‘coronajaar’ 
met de maatregelen en beperkingen 
was omgesprongen. Het thema was 
dan ook ‘Innovatief Bestuur van het 
Jaar’. Wie had zich het best door het 
afgelopen jaar weten te slaan? De 
uitkomst was verrassend… 

In de zaal van Plein1 waren naast ‘de 
acht’ alleen lokale journalisten uitge-
nodigd en zo kregen de genomi-
neerde besturen alle aandacht.
José: “In het afgelopen anderhalf jaar 

is er veel gevraagd van het improvi-
satietalent van vrijwilligersorganisa-
ties en hun besturen. Steeds maar 
weer inspelen op weer andere maat-
regelen. Het was continu schakelen 
en zorgen voor aanpassingen binnen 
de organisatie. Daarbij contact 
blijven houden met vrijwilligers en 
leden. Alternatieven bedenken, wat 
is er nog wél mogelijk… Met deze 
prijs wordt aandacht en waardering 
gegeven aan ál het werk dat 
besturen doen om hun vereniging 
zichtbaar te houden.”
En zichtbaar waren veel verenigingen 
gelukkig, ze bleven in beeld, organi-
seerden activiteiten en hielden zo de 
spirit hoog van clubleden die zo 
graag sporten of samen zijn in een 
ander verband. Wel was het soms 
onduidelijk wat wel en wat niet kon 
vanwege coronamaatregelen. 
Wethouder Struijf gaf aan dat de 
gemeente daartoe ook veel vragen 
kreeg. “We onderhielden regelmatig 
contact en we zagen de behoefte om 
zoveel mogelijk wél door te laten 
gaan.”  

Genomineerden 
De genomineerde verenigingsbe-
sturen zijn: De Heemsteedse Schaak-
club, Koninklijke Roei- en Zeilvereni-
ging Het Spaarne, Heemsteedse 
Kunstkring, EHBO Heemstede, 
besturen politieke partijen 

Heemstede, Scouting WABO, jeugd-
commissie RCH Voetbal en RCH 
Pinguins (honkbal). Van elk vertelde 
iemand namens het bestuur iets over 
zijn/haar ‘club’. De rode draad vormde 
toch wel dat ieder moeite had dit 
jaar, het zelfs een ‘worsteling’ 
noemde, om zoveel mogelijk leden 
toch iets te kunnen bieden.  

Schaakclub
Zo heeft het bestuur van de 
Heemsteedse Schaakclub de leden 
warmgemaakt voor online schaken. 
Ook 80+ deed mee, het haalde hen 
uit hun isolement en het gaf veel 
vreugde. Op 31 oktober werd het 
90-jarig bestaan feestelijk gevierd 
met een schaaksimultaan met 
schaakgrootmeester David Klein, die 
zijn eerste schaaklessen kreeg bij de 
club. 

KR&ZV Het Spaarne
Het bestuur van KR&ZV Het Spaarne 
heeft steeds tijdig ingespeeld op de 
veranderende regelgeving en deze 
ook naar eer en geweten ingevoerd 
en gehandhaafd. Zo werden 
sommige roeiboten aangepast op de 
1,5 meter-regel. De (dagelijkse) 
communicatie via de website bleek 
ook van grote waarde: alle leden zijn 
gebleven. De uitgestelde Lustrumvie-
ring had als thema ‘Het Spaarne leeft’, 
dus ook in coronatijd! 

Kunstkring
Hun inzet is het organiseren van 
culturele activiteiten voor haar leden 
zoals het regelen van de toegangs-
kaarten evenals (bus)vervoer 
ernaartoe en dat tegen een geringe 
contributie. Ook in coronatijd 
werden leden goed op de hoogte 
gehouden via een altijd enthousiast 
geschreven nieuwsbrief, én daar 
waar mogelijk werden er culturele 
activiteiten georganiseerd. 

EHBO 
Bij een groep waar lichamelijk 
contact juist belangrijk is – de EHBO 
- was het helemaal improviseren 
geblazen. Waar dat kon is digitaal 
ingespeeld op het lesgeven. Zo 
konden het afgelopen jaar maar liefst 
60 burgerhulpverleners worden 
opgeleid. Het bestuur toonde zich 
heel bedreven in het ‘verbinden’ 
(maar dan niet letterlijk) van elkaar, 
zo werd gezegd.  

Politieke partijen  
In coronatijd was contact met 
mensen moeilijk en daar hebben 
politieke partijen nu juist baat bij: 
met elkaar in gesprek blijven. De 
besturen hebben veel moeten 
improviseren: contact via ZOOM-
sessies en campagnevoeren onder 
strikte beperkingen. Desondanks zijn 
tal van vrijwilligers erin geslaagd om 
programma’s te schrijven en alles dat 
verder nodig is om tot een democra-
tisch gekozen bestuur te komen. 

Scouting WABO 
Scouting WABO Heemstede bestaat 
dit jaar 75 jaar. Er moest echt worden 
‘omgedacht’ en zo zijn er alterna-

tieven gekomen voor alle festivi-
teiten rondom het jubileum. Dat is 
gelukt en daarnaast is er budget vrij-
gemaakt voor elke speltak om online 
opkomsten extra glans te geven. 
Voor de sta�eden was er een hand-
warmer in de vorm van een hart (hart 
onder de riem). 

Jeugdcommissie RCH-voetbal
Hoe houd je de jeugd bezig wanneer 
het competitievoetbal geheel stopt? 
Bijna elke zaterdag is er het afge-
lopen seizoen wel iets bedacht door 
de commissie om het voor de jeugd 
leuk te maken. Trainingen in het 
Groenendaalse Bos, op het strand, 
straatvoetbal, een 7-kamp en nog 
veel meer. Ook de ouders van de 
jeugd hielpen mee. De jeugd vond 
het zeer geslaagd. 

Honkbalvereniging RCH-Pinguins
RCH ging de uitdaging aan om de 
ledenvergaderingen online te 
houden. Leden die digitaal minder 
vaardig zijn kregen hulp. Het was een 
succes: meer leden die actief deel-
namen aan de vergaderingen! Toen 
er niet mocht worden gesport is 
achterstallig onderhoud aangepakt 
en zijn er bijzondere acties op touw 
gezet, zoals een wervingsactie via 
�yers en sporten met een 
strippenkaart.  

Niet één maar alle besturen hebben 
de Vrijwilligersprijs gekregen: “Want 
jullie doen er allemaal toe, een groot 
compliment voor al jullie improvisa-
tievermogen”, aldus wethouder 
Struijf die plaquettes van waardering 
en een bijbehorende bos bloemen 
uitdeelde.

Prijs voor verenigingsbesturen in 
coronatijd: “Jullie doen er allemaal toe”

Alle besturen van de genomineerde verenigingen waren vertegenwoordigd. Foto’s: Joke van der Zee.

Harry Opheikens (midden) kwam namens RCH jeugdvoetbal. “Elke zaterdag werd er 
wel iets georganiseerd, tot vreugde van de jeugd.”

Heemstede - Het Sportakkoord 
Heemstede heeft handen en voeten 
gekregen. De inhoud is up-to-date, 
er is een nieuwe stuurgroep gefor-
meerd en de partners uit het werk-
veld zijn actief betrokken. Ready, set, 
go! Kartrekker is Rianne Koldenhof 
vanuit Stichting SportSupport.  

Concrete acties  
Eerste actiepunt is verenigingsbe-
sturen erop te attenderen dat zij 
vanuit het landelijk Sportakkoord 
tegen gereduceerd tarief gebruik 
kunnen maken van een breed scala 
aan trainingen/services. Rianne: “Dat 
gaat niet alleen om speci�eke trai-
nersopleidingen, maar ook om 
bijvoorbeeld kadertraining of 
bestuurscoaching. Hoe ga je als club 
om met maatschappelijk gevoelige 

vraagstukken? Hoe zit het met het 
vrijwilligersmanagement? Ten 
tweede willen we ook de mogelijk-
heden onder de aandacht brengen 
voor ondersteuning bij andere 
services, bijvoorbeeld bij de inrich-
ting van een Gezonde Kantine. En 
ten derde stellen we voor alle vereni-
gingen een extra uitvoeringsbudget 
beschikbaar van €500,-. Een kleine 
�nanciële impuls voor een nieuwe 
activiteit, gemakkelijk aan te vragen. 
Bedoeld als kickstart na corona en 
meteen een mooie manier om het 
Sportakkoord te introduceren.” 

Contact 
Vaak stranden mooie plannen al in 
de ideeënfase vanwege subsidiepro-
blematiek. En dat is zonde, vindt 
Rianne, zeker in een gemeente als 

Heemstede, waar burgerparticipatie 
vrij hoog is en er bovendien prach-
tige sportfaciliteiten liggen. “De posi-
tieve e�ecten van sport zijn zo 
enorm groot. Niet alleen is (samen) 
bewegen gezond en zorgt het voor 
kracht, plezier en zelfvertrouwen, 
maar het verbindt ook mensen. Het 
maakt �tter op lichamelijk, mentaal 
en sociaal vlak. En hoe gezonder je 
nu bent, hoe kleiner de kans dat je 
op latere leeftijd klachten ontwikkelt.  

Binnenkort worden alle partijen in 
Heemstede uitvoerig door de stuur-
groep geïnformeerd. Zijn er naar 
aanleiding van dit artikel al vragen? 
Kijk dan vast op de website van 
sportsupport.nl/sportakkoord-
heemstede/) of mail naar sportak-
koord.heemstede@sportsupport.nl.

Sportakkoord Heemstede uit de startblokken

Samen bewegen is gezond. Foto: Renata Jansen Fotogra�e.
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Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Roelofarendsveen - 
Veel van de wedstrijden dit seizoen 
wint HBC redelijk eenvoudig. De 
tegenstand wordt meestal snel 
geneutraliseerd waarna de score snel 
wordt opgevoerd in het voordeel van 
de Heemstedenaren. In de nieuwe 
fusieclub EMM’21, ontstaan na het 
samengaan van DOSR en WVC in 
Roelofarendsveen trof HBC afge-
lopen zondag wel een tegenstander 
van formaat. EMM’21 was naar 
Heemstede gekomen om het de 
koploper lastig te maken.  

Met goed verzorgd voetbal kreeg 
EMM’21 al in de eerste minuten van 
de wedstrijd een aantal goede 
kansen. Van der Geest raakte de paal, 
Vermeer zijn schot ging net over het 
doel en HBC-doelman Verhagen 
moest redding brengen. HBC kreeg 
stap voor stap de wedstrijd beter 
onder controle. Het veldspel van HBC 
was veel e�ectiever dan de tegen-
stander, waardoor ook HBC kansen 
kon afdwingen. Het drukzetten van 
EMM’21 werd steeds minder en leek 
de vermoeidheid in de ploeg te 
sluipen. Verdedigend ging het aardig. 
Aanvallend weten zij kansen slecht 
om te zetten in doelpunten. Dat blijkt 
ook uit het aantal doelpunten dat 
EMM’21 dit seizoen heeft gemaakt. 
Slechts 13 waar HBC er al 24 tegen 
het net van de tegenstander wist te 
werken.  

Pas na 15 minuten vuurde HBC via 
Jeroen de Bruijn een eerste gericht 
schot af, dat naast het doel uitkwam. 
Nog eenmaal moest Verhagen 

EMM’21 van scoren afhouden. HBC 
begon aan een serie prijsschieten 
Shehata, Wilderom en van Loon 
zagen al hun pogingen standen op 
een been of lichaam van een tegen-
stander. EMM’21 trok de verdediging, 
met veel manschappen, potdicht. 
Veelal stonden er in de laatste lijn 5 
verdedigers opgesteld met daarvoor 
een groep van 3 of 4 middenvelders.  

Tot de pauze bleef de stand dubbel 
blank. Het verlossende doelpunt 
voor HBC viel in de 52e minuut. Na 
een mooie aanval kaatst Sven Wierda 
de bal op Brian Wilderom die doel-
man Van der poel van EMM’21 het 
nakijken gaf. EMM’21 wilde wel,
maar kwam zelden aan goedlopende 
aanvallen toe.
Er werd �ink gewisseld door beide 
coaches. Het spelbeeld veranderde 
nauwelijks. Invaller Hoogenboom 
van EMM’21 werd in het stafschop 
gebied gevloerd. Een uitgelezen kans 
voor EMM’21 om aan de gelijkmaker 
te komen. Mede-invaller Job Mooren 
zag zijn penalty gestopt door, de 
man en van de wedstrijd Bram 
Verhagen. EMM’21 gooide nu alles 
op de aanval, zo ontstonden een 
paar hachelijke situaties voor het 
HBC doel. Tot een doelpunt kwam 
het niet.  

HBC blijft lijstaanvoerder. 5 decem-
ber wacht de uitwedstrijd tegen 
Bloemendaal. Het is maar de vraag of 
er dan nog gevoetbald wordt.
Door de laatste maatregelen van de 
overheid kan er niet meer getraind 
worden na 17.00 uur.
Clubs pleiten daarom voor een lange 
winterstop.

HBC komt moeizaam aan 
overwinning tegen EMM’21: 1-0

HBC tegen EMM’21. Foto: Eric van Westerloo.

Heemstede/Moers - Afgelopen 
weekend reisden verschillende 
Nederlandse schermers af naar het 
Duitse Moers, om aan het internatio-
nale toernooi de ‘Brendow Cup’ deel 
te nemen. In de categorie dames 
�oret U15 en U17 startten de Heem-
steedse Lotte Dammro� van Holland-
Schermen en haar clubgenote Talitha 
Sluman uit Alkmaar. De twee vrien-
dinnen begonnen zaterdagochtend 
bij de U15 en schermden een vlek-
keloze voorronde, waarbij zij beiden 
alle partijen in hun poule wonnen. 

Na de voorrondes ontstaat er een 
ranking en begint de eliminatieronde 
waarbij een wedstrijd gewonnen 
wordt door de schermer die 15 pun-
ten zet. Deze partijen zijn soms best 
pittig, omdat je ze moet winnen, om 
in de wedstrijd te blijven. Als je een 
keer verliest ben je direct uitgescha-
keld en krijg je geen tweede kans” 
legt Lotte uit. “Gelukkig schermden 
we goed en kwamen we elkaar pas in 
de �nale tegen. Zo wisten we, dat de 
winst in ieder geval naar Holland-
Schermen gaat. De twee zijn aan 
elkaar gewaagd en stonden al vaker 
in een �nale tegenover elkaar. In 
september bij het NJK pakte Talitha 
de titel, nu was Lotte �tter en won 
15:6.

Op zondag stonden de twee dames 
weer op de loper in de categorie 
dames �oret U17. Ook hier lieten ze 
zien wat ze kunnen en wonnen 
onder toeziend oog van hun maître 
Jeroen Divendal alle partijen in hun 
poules. En ook in deze hogere cate-
gorie kon de Heemsteedse zonder 
enige nederlaag de winst op haar 
naam schrijven.

Talitha werd derde en zo stonden ze 
ook zondag samen in hun konings-
blauwe HollandSchermenpak op het 
podium.
Met twee gouden, een zilveren en 
een bronzen plak was het een per-
fect schermweekend.

Meer informatie via:
www.hollandschermen.nl.

Dubbel goud voor schermster Lotte Dammroff

Finale Lotte tegen Talitha. Foto: aangeleverd door HollandSchermen.

Heemstede/Beverwijk -Op zondag 
28 november stonden twee turn-
teams te trappelen om hun 
wedstrijdseizoen te starten. Voor veel 
turnsters hun eerste echte wedstrijd, 
omdat door corona veel wedstrijden 
niet door hebben kunnen gaan. Een 
geheel nieuw oefenstofsysteem met 
nieuwe oefeningen en het turnen in 
teams, maakte de wedstrijd heel 
speciaal.  

Om 9.00 uur stonden zes turnsters in 
een team in niveau vijf van HBC klaar 
in Beverwijk. Zij begonnen bij de 
balk, een moeilijk starttoestel, maar 
bijna allen bleven staan. Sara turnde 
een hele mooie oefening, wat zelfs 
een 13.25 opleverde. Hierna allemaal 
op de vloer, waar iedereen met een 
Arabier �ik�ak opende. Veerle en 
Olivia turnden hun oefening mooi op 
muziek. Over de kast sprong 
iedereen een overslag en een half in, 
waardoor er een punt bij de gemid-
delde score opgeteld werd. Olivia, 
Sara, Vivienne en Benthe haalden 
allemaal boven de 14 punten. Span-
nend was de prijsuitreiking, waarbij 
dit team als tweede eindigde in de 
tussenstand en een tweede plaats 

medaille werd behaald door Sara de 
Graaf met haar individuele score. 
In de tweede wedstrijd een team van 
vier meisjes. Zij mochten bij de 
sprong beginnen, bij het verhoogde 
vlak. Marit had twee hele mooie 
sprongen, wat met een 14,10 gemid-
deld werd beoordeeld. De salto en 

de overslag van Dorien leverde zelfs 
een 15.15 op. Dit is de hoogste score 
wat er de hele middag gehaald is 
over alle toestellen. In dit team 
sprong Mayila erboven uit bij de balk 
en de brug. Maar Dorien mocht de 
zilveren medaille in ontvangst 
nemen in het individuele klassement. 

Twee tweede plaatsen voor turnsters HBC Gymnastics

De turnsters van het wedstrijdteam van HBC Gymnastics. Foto: aangeleverd door 
HBC Gymnastics.

Heemstede - Linda en Arjo Prins zijn 
al vanaf het eerste uur - en dat is in 
december al 36 jaar - lid van Tennis-
vereniging HBC en even zo lang vrij-
williger. Zo lang lid zijn is bijzonder 
maar ook zo lang vrijwilliger zijn, is 
minstens even bijzonder. En wat voor 
vrijwilligers!

Linda is 15 jaar secretaris geweest en 
doet ook al sinds 1985 de ledenadmi-
nistratie. Daarnaast is ze bij veel 
commissies betrokken (geweest). 
Secretaris van het bestuur van 1985 
tot 2000, met daarbij de ledenadmi-

nistratie. Vanaf 2000 de ledenadmi-
nistratie met allerlei klussen erbij. 
Denk aan het indelen van de barbe-
zetting, organiseren van Bloeme-
tjesdag, rondbrengen Greenspot, etc.  

Arjo heeft niet alleen Linda onder-
steund in haar vrijwilligerswerk, maar 
is ook betrokken geweest bij de 
bouw en verbouw van het HBC-club-
huis.  Binnen de bouwcommissie 
regelt hij het elektra, het toegangs-
beheer van het clubhuis, de parkklok 
en heel veel andere technische 
zaken. 

Ze zijn allebei bouwstenen voor en 
van TV HBC. Het bestuur heeft 
daarom de Algemene Vergadering 
verzocht om Linda en Arjo tot erelid 
te benoemen. Hier waren alle leden 
het mee eens.

In verband met de coronaregels 
heeft het bestuur de oorkonde en de 
bloemen op de dag van de digitale 
Algemene Vergadering bij Linda en 
Arjo thuis, onder het genot van ko�e 
en gebak, feestelijk uitgereikt.

Linda en Arjo gefeliciteerd!

Linda en Arjo Prins erelid Tennisvereniging HBC

Linda en Arjo Prins. Foto: aangeleverd door TV HBC.
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Door Bart Jonker

Heemstede – Sokken kopen om het 
Bloemencorso Bollenstreek � nancieel 
te steunen. Een uniek paar Corso-
sokken werd woensdagochtend 24 
november overhandigd aan burge-
meester Astrid Nienhuis door Alexan-
dra Dik van The Sock Community en 
Willem Heemskerk, voorzitter van 
Bloemencorso Bollenstreek op het 
grasveld van College Hageveld in 
Heemstede. Maar daarmee is de kous 

nog niet af! Alexandra Dik vertelt: 
“Om de Corso-sok en de Bloemen-
corso-actie onder de aandacht te 
brengen bij het publiek, bieden we 
alle burgemeesters van de gemeen-
tes waar de Bloemencorso doorheen 
trekt zo’n paar sokken aan. 
Heemstede is zo’n gemeente, maar 
ook de burgervaders en burgermoe-
ders van Noordwijk, Teylingen, Hille-
gom, Lisse en Bennebroek krijgen 
zo’n paar sokken aangeboden.”
De sokken zijn duurzaam geprodu-

ceerd en hebben een dessin van een 
tulp of hyacint, een ludieke knipoog 
naar het Bloemencorso. Iedereen kan 
zo’n paar Corso-sokken met dessin 
van tulp of hyacinth van 9,99 euro 
aanscha� en, waarvan de winst naar 
het Bloemencorso Bollenstreek gaat. 
Leuk als cadeau voor de komende 
feestdagen, maar vooral om het 
Bloemencorso � nancieel een hart 
onder de riem te steken.
Meer informatie via e-mail:
Cs@thesockcommunity.com.

Sokken kopen om Bloemencorso Bollenstreek 
fi nancieel steuntje in de rug te geven

V.l.n.r.: Alexandra Dik, burgemeester Astrid Nienhuis en Willem Heemskerk. Foto: Bart Jonker.

Regio - Het televisieprogramma ‘Stand van Nederland’ besteedt op 2 decem-
ber aandacht aan de lokale huis-aan-huisbladen in ons land. Vorige week was 
een cameraploeg van het programma op bezoek in ons kantoor in IJmuiden. 
Hier heeft presentatrice Jill Bleiksloot gesproken met directeur Frits Raadsheer 
over zijn toekomstvisie op de krantenmarkt. Onze media-adviseur Jeroen van 
Duijn nam Jill mee naar Santpoort-Noord en introduceerde haar bij enkele 
lokale ondernemers die al jaren adverteren in onze kranten. De huis-aan-huis-
bladen bewijzen, zeker in deze coronatijd, keer op keer hun bestaansrecht. 
Onze lezers waarderen de kranten waaronder deze in hoge mate, maar in 
hoeverre vertaalt zich dit ook in goede advertentieomzetten? En welke invloed 
hebben de fors gestegen grondstofprijzen op het exploiteren van een lokale 
krant?
Het programma is op 2 december te zien bij NPO2 om 22.10 uur, direct na 
Nieuwsuur.

Huis-aan-huisbladen Regio Media Groep centraal 
in tv-programma ‘Stand van Nederland’

Opnames in kantoor Regio Media Groep in IJmuiden. Foto: RGM.

in tv-programma ‘Stand van Nederland’

VOORLEESVERHAAL

Door de Redactiepiet

Sinterklaas krijgt altijd veel hulp van zijn 
pieten om alle cadeautjes klaar te maken 
voor 5 december en alle schoentjes bij de 
schoorsteen te vullen. Poeh, dat is ieder 
jaar weer een � inke klus. Hoofdpiet zorgt 
ervoor dat alle andere pieten precies 
weten wat ze moeten doen, om het 
sinterklaasfeest op rolletjes te laten 
verlopen. Het inpakken en het rond-
brengen draait dan op volle toeren.

Pierre en Pirouette
Ook in Frankrijk wordt het Sinterklaasfeest 
gevierd door Franse kindertjes. Daar heet 
Sinterklaas Saint-Nicolas. Maar wist je dat 
Hoofdpiet ook een neef heeft in Frankrijk? Die neef van Hoofdpiet heet 
Pierre. Dat is het Franse woord voor Piet. Pierre is een echte Franse piet en 
draagt een alpinopet. Hij is getrouwd met Pirouette en werkt vanuit 
Frankrijk voor Saint-Nicolas. In Parijs, de hoofdstad van Frankrijk, staat een 
heel hoge toren. Deze toren heet de Ei� eltoren en is wereldberoemd. Je 
hebt vast weleens van deze toren gehoord. Boven in die Ei� eltoren 
wonen Pierre en Pirouette. Vanaf hier hebben ze een prachtig uitzicht 
over de hele stad Parijs. Iedere morgen ontbijten ze samen op het topje 
van de Ei� eltoren met versgebakken stokbrood, croissantjes en chocola-
debroodjes die ze in Frankrijk ‘pain au chocolat’ noemen. Pierre en Pirou-
ette houden heel veel van elkaar en zijn nog steeds dolverliefd. Samen 
zorgen zij ervoor dat met Sinterklaas de schoentjes van de Franse kinder-
tjes worden gevuld. Alleen gaat dat niet via de schoorsteen, welnee! Het 
gaat ietsie petitsie anders. Zal ik je eens vertellen hoe?

De schoentjes van de Franse kindertjes 
Alle Franse kindertjes zetten in sinterklaastijd hun schoentje bij deze 
Ei� eltoren. Hoe worden de schoentjes dan gevuld? De Ei� eltoren heeft 
namelijk geen schoorsteen. Als alle lege schoentjes klaarstaan bij de 
Ei� eltoren, danst Pirouette om klokslag middernacht op 5 december vijf 
rondjes rond de Ei� eltoren, oftewel ze draait pirouettes. Zo is Pirouette 
aan haar naam gekomen. De Ei� eltoren begint dan te schitteren met 
duizenden fonkelende lichtjes, magisch gewoon. Doordat Pirouette 
danst, ontstaat er toverkracht en wordt elk schoentje gevuld met heer-
lijke gevulde chocolade. De Franse kindertjes zijn dol op gevulde choco-
lade. Als ze iets lekker vinden zeggen ze in het Frans “Bon”. De gevulde 
chocolade van Pirouette vinden ze in Frankrijk dubbel zo lekker. Dan 
roepen ze “Bonbon.” Daarom heten gevulde chocolaatjes ‘bonbons’. 

De schurk Charlatan 
Nu is er ook een grote schurk en gemene bandiet in Parijs. Zijn naam is 
Charlatan. Charlatan was stiekem verliefd op Pirouette en dol op 
bonbons. Daarom besloot hij op een dag Pirouette te ontvoeren. Dat 
deed hij op een dag toen Pirouette aan het dansen was bij de Ei� eltoren. 
“Help, help”, riep Pirouette, maar het had geen zin. Charlatan nam Pirou-
ette bruut mee en verstopte haar ergens in Frankrijk. De stad Parijs, 
bekend om haar lichtjes, hulde zich vanaf dat moment in het donker.
De Ei� eltoren fonkelde niet meer en alles was in diepe duisternis gehuld. 
Pierre was ziek van verdriet en huilde de hele tijd, vanwege de ontvoering 
van Pirouette. Wat moest Pierre nu zonder haar? Maar ook bleven hier-
door de schoentjes voor de Franse kindertjes leeg. Oei, oei, wat een ramp! 
Wat nu?

Sint weet gelukkig raad
Pierre waarschuwde zijn neef Hoofdpiet in Nederland. Hoofpiet wist niet 
wat te doen en vertelde daarop wanhopig aan Sinterklaas over de 
ontvoering. Sinterklaas ontstak in woede toen hij hoorde dat de mooie 
Pirouette was ontvoerd. Stiekem was Sinterklaas ook wel een beetje 
verliefd op de knappe Pirouette. Hij dacht diep na. “Ïk ga zelf naar Frank-
rijk”, besloot de Sint. “Maar niet te paard en evenmin met de stoomboot. 
Ik pak de � ets en ga heel Frankrijk door om Pirouette te zoeken!”
Zo gezegd, zo gedaan. Sinterklaas trok zijn wielrennersbroek aan en 
� etste naar Frankrijk. In Frankrijk deed hij iedere uithoek aan. Van de hoge 
berg de Mont Blanc in de Franse Alpen, tot Nice en Monaco aan de 
blauwe zeekust van de Côte d‘Azur. Van Normandië tot de stad Bordeaux. 
Hij reed vele etappes. Zo ontstond de wielrennerswedstrijd die de Tour de 
France wordt genoemd en nog steeds ieder jaar wordt gereden. Hoeveel 
kilometers Sint ook � etste en rondkeek, hij vond Pirouette maar niet. De 
dief Charlatan had Pirouette heel goed verborgen en opgesloten hoog in 
een torenkamertje van een Frans kasteel. Gelukkig was Pirouette een 
slimme meid. Ze dacht: “Als ik nu ga dansen, dan geeft het kasteel licht.” 
En ja hoor, bij het eerste rondje dansen begon het kasteel al op te lichten. 
Sint kon dat vanuit de verte zien en snelde erheen op zijn � ets. Hij vatte 
Charlatan in de kraag en bevrijdde Pirouette uit haar benarde positie. In 
Parijs vielen Pierre en Pirouette in elkaars armen, huilend van geluk. Char-
latan moest voor straf alle schoentjes in Frankrijk poetsen en daarna alle 
schoentjes in Nederland. Zo, die was nog wel even bezig! Hoofdpiet keek 
streng toe of hij geen enkel schoentje oversloeg. Zo kwam alles toch nog 
goed en kon het sinterklaasfeest weer volop gevierd worden. Iedereen 
een heerlijke sinterklaasavond toegewenst!
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Door Bart Jonker 

Bloemendaal- De Dorpskerk in Bloe-
mendaal aan het Kerkplein 1 is sinds 
afgelopen zondag omgetoverd tot 
beschermende ‘Adventshut’ vanwege 
de Adventsperiode. Burgemeester 
Elbert Roest trapte zondag 28 
november de Adventsweken af met 
het voorlezen van een winterverhaal. 
De komende zondagen gedurende 
de adventsperiode worden er winter-
verhalen door verschillende gast-
sprekers voorgelezen in deze 
Adventshut, waarbij de nieuwe coro-
namaatregelen wel goed in acht 
worden genomen, om deze zo veilig 
mogelijk te laten verlopen. Vanwege 
de coronamaatre-
gelen beginnen deze voorleessessies 
deze zondagen altijd om 16 uur, die 
om 16.30 uur eindigen. Lalita de 
Goederen van Lamsweerde is een 
van de organisatoren van de 
Adventshut: “Het is het negende jaar 
dat er in de adventstijd een 
‘Adventshut’ wordt opgebouwd. 
Door corona is de organisatie dit jaar 
genoodzaakt uit te wijken van de 
vaste plek bij Restaurant Fleurie naar 
de Dorpskerk van Bloemendaal op 
het Kerkplein”, vertelt ze. “Op deze 
Adventszondagen komen we om 16 
uur samen in de Dorpskerk Bloemen-
daal die dan met open haard, glüh-
wein/warme choco en in kerstsfeer 
openstaat voor iedereen, om geïnspi-
reerd te raken door prachtige muziek 

en kerstverhalen. De toegang is 
gratis”, aldus Lalita. 

Wat is eigenlijk de 
Adventsperiode? 
U zult zich vast herinneren dat u als 
kind met de aanvang van de 
Adventsperiode vroeger een 
Adventskalender kreeg, waarbij 
iedere dag tot Kerst een vakje 
geopend kon worden, vaak met een 
stukje chocolade daarachter. Advent 
is afgeleid van het Latijnse woord 
adventus, dat ‘komst’ betekent. 
Hiermee wordt de komst van Jezus 
Christus bedoeld. De adventsperiode 
begint vier zondag voor Kerstmis, het 
feest van het Licht. De christelijke 
gemeenschappen leven dan naar het 
Kerstfeest toe met de komst en 
geboorte van Jezus. Niet alleen de 
aankondiging van de geboorte van 
Jezus staat met advent centraal, maar 
ook de aankondiging van zijn weder-
komst wordt hiermee onderstreept. 

Programma Adventshut
De komende zondagen komen om 
16 uur de volgende gastsprekers een 
verhaal voorlezen in de Dorpskerk 
van Bloemendaal:
• Zondag 5 december: Sinterklaas 

met piet en muziek.
• Zondag 12 december: straatpastor 

Elly Mulder van Stichting Stem in de 
Stad.

• Zondag 19 december: dominee 
Jessa van der Vaart. 

Dorpskerk Bloemendaal tovert 
om tot sfeervolle Adventshut

Dorpskerk Bloemendaal. Fotograaf: Bart Jonker.

De burgemeester van Bloemendaal Elbert Roest en Lalita de Goederen. Fotograaf: Charles Duij� (foto’s aangeleverd door 
organisatie Adventshut).
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Heemstede - Zestig jaar werken 
mogen we toch wel uniek noemen. 
De 78-jarige Corrie van Winsen uit 
Heemstede haalt dit werkjubileum 
op zaterdag 27 november. Door 
corona kon er helaas geen feestelijke 
ko�e met gebak voor haar en haar 
collega’s worden georganiseerd. Dat 
wordt dan na de jaarwisseling.

Corrie begon in 1961 op de Haar-
lemse Botermarkt bij de toenmalige 
Haarlemse Werkinrichting. In een van 
de eerste sociale werkplaatsen van 
het land kwam ze in het naaiatelier. 
Met haar 30 collega’s was ze actief in 
het bewerken van sto�en voor 
kleding, gordijnen, etc. In 1973 
werden de werkzaamheden 
verplaatst naar de locatie Haarlem-
Schalkwijk van Werkvoorziening-
schap Zuid-Kennemerland. In dit 

naaiatelier werd productiewerk 
verricht voor vlaggenfabrikanten en 
sportclubs.
Van kleine vaantjes tot en met 
vlaggen van vijf bij zeven meter 
groot. Knippen, zomen, van koorden 
voorzien en verpakken. In 1996 
werden alle sociale werkplaatsen in 
de regio samengevoegd tot één 
bedrijf onder de naam Paswerk. 
Vanaf toen werkte Corrie in Cruquius 
op verschillende afdelingen, maar de 
rode draad in haar werk is toch wel 
naaien, breien en stikken.

Sinds 2019 zit Corrie als vrijwilliger 
bij het naaiatelier van Werkdag 
dagbesteding in kringloopcentrum 
Snu�elmug in Haarlem. Alles bij 
elkaar heeft ze 60 jaar op de werk-
teller staan: een prestatie van 
formaat. 

Corrie van Winsen werkt 60 jaar

Jubilaris Corrie van Winsen met haar werkbegeleider Manon Nagtzaam.
Foto: Rob Wieleman.

D66 Bloemendaal presenteert kandidatenlijst 
gemeenteraadsverkiezingen maart 2022
Bloemendaal - D66 Bloemendaal 
presenteert de kandidatenlijst voor 
de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. Volgens de partij een lijst van 
bevlogen en betrokken mensen. De 
lijst wordt aangevoerd door Vincent 
Verheij, adviseur leefbaarheid en 
veiligheid bij de gemeente Amster-
dam. Joost Kramer, ondernemer met 
een adviesbureau op het gebied van 
goed ondernemingsbestuur, komt 
op plaats twee. Nummer drie is Bart 
Vernooij, recent gepensioneerd als 
advocaat. De vierde op de lijst is Friso 
le Poole, nu nog te jong voor de raad, 
maar klaar om zijn plaats in de poli-
tieke arena in te nemen. De plekken 
vijf, zes en zeven zijn voor de ervaren 
D66’ers Lex Oude Weernink, Hein 
Struben en Alice Jeltes. Voorzitter van 
D66 Bloemendaal Maaike Kamps: “Ik 
ben blij dat we deze lijst kunnen 
presenteren. De lijst biedt een goede 
afspiegeling van de vijf kernen in de 
gemeente Bloemendaal en ik denk 
dat we zowel de oudste als de 
jongste van alle verkiesbare kandi-
daten in de gemeente op de lijst 
hebben. Dat laat duidelijk zien dat 
D66 een partij voor iedereen is.

Lijsttrekker Vincent Verheij: “We 
hebben veel bereikt in Bloemendaal, 

maar er is ook nog veel te doen. 
Betaalbare woningen, bescherming 
van onze natuurgebieden, een inte-
graal huisvestingsplan voor onze 
scholen, goed regelen van de 
verkeersproblematiek en waarschijn-
lijk het meest uitdagend: stappen 
zetten in de energietransitie. Dat 
alles zoveel mogelijk in samenspraak 
met de inwoners, want democratie 

doe je samen. Daarom vind ik het 
ook belangrijk dat de verhoudingen 
in de raad goed zijn, ongeacht wie er 
in de coalitie en in de oppositie 
zitten.” Voorts meldt D66 dat de 
raadszetel die vrijgevallen is door het 
vertrek van Sacha Kuijs, voor de rest 
van de raadsperiode zal worden 
ingenomen door oud-wethouder van 
Bloemendaal Annemieke Schep. 

Joost Kramer. Foto’s: aangeleverd door 
D66 Bloemendaal.Vincent Verheij.

Heemstede - De Heemsteedse 
Marjan Scharloo beëindigt na twintig 
jaar haar loopbaan als directeur van 
Teylers Museum. Vanwege haar grote 
en langdurige verdiensten voor de 
ontwikkeling van het museum is 
Marjan Scharloo op dinsdag 30 
november benoemd tot O�cier in de 
Orde van Oranje-Nassau. Na de 
opening van Pieter Teylers Huis door 
Hare Majesteit Koningin Máxima op 
dinsdag 30 november, heeft burge-
meester Jos Wienen haar de bijbeho-
rende versierselen uitgereikt.

De opening van het voormalige 
woonhuis van de grondlegger van 

Teylers Museum is een bekroning op 
de carrière van Scharloo. Eerdere 
mijlpalen waren onder meer de 
opening van het Lorentz Lab in 2017 
door Koning Willem-Alexander, het 
herstel van de oude inrichting van de 
twee Schilderijenzalen en de gron-
dige restauratie van de Ovale Zaal.
Ook verwierf Teylers Museum de 
afgelopen 20 jaar grote (inter)natio-
nale bekendheid dankzij baanbre-
kende en succesvolle tentoonstel-
lingen. Voorbeelden zijn Michelan-
gelo in 2005, Rafaël in 2012, Jan 
Weissenbruch in 2017 en Leonardo 
da Vinci in 2018. Enkele tentoonstel-
lingen kwamen tot stand in partner-

schap met toonaangevende buiten-
landse musea. Zo was de Michelan-
gelo-tentoonstelling het resultaat 
van een samenwerking met het 
British Museum.Teylers Museum wist 
onder leiding van Marjan Scharloo 
veel waardevolle aanwinsten te 
verwerven. Naast kunst van oude 
meesters en toonaangevende 
makers ook bijvoorbeeld de 
werkende replica van de Grote 
Elektriseermachine.

Marjan Scharloo droeg tot slot ook 
actief bij aan de samenwerking met 
andere door het Rijk ge�nancierde 
wetenschappelijke musea.

Heemsteedse Marjan Scharloo ontvangt 
Koninklijke Onderscheiding in Haarlem

Burgemeester Wienen overhandigt Koninklijke Onderscheiding aan Marjan Scharloo. Foto: Martijn Beekman.

Haarlem - The Dashboard Danglers 
presenteren hun debuutalbum in 
Circus Hakim op de Korte Verspron-
kweg 7-9, in Haarlem op zondag 19 
december vanaf 16 uur.
The Dashboard Danglers is in 2019 
opgericht door Jaco van der Steen 
(ex. Dutch Eagles) die er de muziek 
voor componeert. Hij werkt samen 
met Boudewijn de Groot, die het 
leeuwendeel van de (Engelstalige!) 
songteksten schrijft. De muziek laat 
zich omschrijven als ‘Country & 
Americana from the Dutch West 
Coast’. De band bestaat uit een 
mengeling door de wol geverfde 
artiesten die hun sporen ruimschoots 
hebben verdiend. The Dashboard 
Danglers gaan met hun show ‘‘Take 
Me Home’ in januari de theaters in.
Het titelloze album is sinds 24 
november online digitaal verkrijg-
baar, maar voor de concertbezoeker 
die wat mee naar huis wil nemen is er 

nu ook de fysieke CD. De band zal 
wat songs van hun album en uit hun 
programma spelen, waarna er gele-
genheid is voor een drankje (als de 
coronamaatregelen dit toelaten).
De band bestaat uit een mengeling 
door de wol geverfde artiesten die 
hun sporen ruimschoots hebben 
verdiend:
Marcel de Groot (o.a. Marcel de 
Groot, Maarten van Roozendaal): 
gitaar en zang.
Leon Klaasse (o.a. Powerplay, The 
Analogues, The Pilgrims): drums en 
zang.
Martin Bakker (o.a. Het Groot Niet Te 
Vermijden, The Nits): bas en zang
Jaco van der Steen (o.a. The Dutch 
Eagles): gitaar en zang.
Rebecca Bakker (o.a. Onderweg Naar 
Morgen, dr’s Deen en Tinus): gitaar 
en zang
Meer informatie via:
www.thedashboarddanglers.com.

The Dashboard Danglers presenteert album
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Heemstede - Een grote verrassing 
voor Aagje van Niekerk afgelopen 
zondag 28 november op haar negen-
tigste verjaardag op het Frederik van 
Eedenplein. Ondanks een regenach-
tige dag werd Aagje door haar buur-
tjes op een speciale manier in het 

zonnetje gezet. De buren in de straat 
hadden een eigen verjaardagsfeestje 
voor haar georganiseerd met kraam-
pjes in de straat. Een heuse fanfare 
kwam Aagje muzikaal feliciteren. 
Aagje is er beduusd van en kijkt 
terug op een fantastische dag.

Buurt zet 90-jarige Aagje in het zonnetje

Aagje van Niekerk (vooraan) wordt feestelijk onthaald door haar lieve buurtjes.
Foto: aangeleverd. 

Heemstede - De maandagavond is 
voor de sport- en spelclub bij de 
Hartekamp Groep. “Daar komt nie-
mand tussen!”, zegt vrijwilliger Ted 
enthousiast. Ted is één van de vrijwil-
ligers die zich verbonden heeft aan 
een club voor mensen met een ver-
standelijke beperking. Elke maandag-
avond komt hij vrijwilligerswerk 
doen. Ted is met pensioen, maar doet 
het zeker niet rustig aan. Hij is 
mantelzorger, hobby schapenboer 
en bezoekt regelmatig zijn kinderen 
en kleinkinderen die verspreid over 
het land wonen. Én hij gaat elke 
maandagavond naar de Hartekamp 
Groep. “Iedere cliënt heeft zijn eigen 
passie en identiteit, het is geweldig 
om ze te leren kennen”.

Ted luistert naar hun verhalen, maakt 
een dolletje en lokt ze zo uit tot 
contact. “Uiteindelijk worden de 
cliënten steeds losser en krijg je een 
band met ze“, zegt Ted. Deze band 
ervaart hij ook met de andere vrijwil-
ligers. Het voelt echt als een team. 
Verschillende mensen om me heen 
en de wisselwerking met elkaar. Dat 
past gewoon bij mij. Dat ene avondje 
in de week levert zoveel voldoening 
op.”
Thea en Peter zijn vrijwilligers van de 

wandelclub. Zij zijn fervent wande-
laars en gaan om de week op zater-
dag wandelen met cliënten. “Wande-
len is onze hobby en waarom zouden 
we dat niet samen met de cliënten 
van de Hartekamp Groep doen?”, 
zegt Thea. “Veel cliënten komen niet 
vaak buiten voor een lange wande-
ling. Maar we merken dat ze het 
heerlijk vinden.” Het contact ervaart 
Thea als ontzettend leuk. “Je wordt 
een bekend gezicht. Je ziet blije 

cliënten en daar word je zelf ook 
vrolijk van. Het is zo leuk om te doen, 
ik raad iedereen aan om vrijwilliger 
te worden.”

Benieuwd of er een vrijwilligers-
functie is die bij jou past? Neem 
contact op met Wilma Onderwater 
06-46227182 of Thessa Schippers 
06-52016925 voor meer informatie. 
Of stuur een e-mail naar:
vtenv@hartekampgroep.nl.

De Hartekamp Groep is een prachtige organisatie 
om vrijwilligerswerk te doen

Foto: aangeleverd door Hartekamp Groep.

Winnares Philein van de Voorleeswedstrijd. Foto’s aangeleverd door basisschool De Evenaar.

Heemstede -Vrijdag 26 november 
was één van die bijzondere dagen 
voor de kinderen op basisschool De 
Evenaar. 

De etalage van Boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg 138 in Heemstede 
werd versierd met zelfgemaakte 
Sinterklaasattributen. Juf Claire, leer-
kracht beeldende vorming op De 
Evenaar, had met de groepen 3, 7 en 
8 van tevoren veel werk verzet. Er 
waren schoenen versierd, die in de 
etalage staan te pronken en wachten 
tot Sint en zijn Pieten er iets in zullen 
doen.
De kinderen van groep 8 hebben 
sfeervolle silhouetten geknipt van 
geveltjes van huizen met Sint en Piet 
op het dak en de kinde-ren van 
groep 7 stortten zich op het maken 
van surprises. Alles werd met hulp 
van juf Nicole (leerkracht groep 7) 
tentoongesteld in de etalage. 
Ondertussen werd er op school niet 

stilgezeten. De groepen 7 en 8 
streden daar om de titel ‘Voorlees-
kampioen’ van de school, met deel-
name aan de landelijke Nationale 
Voorleeswedstrijd. 
De leerlingen die hieraan deelnamen 
werden op professionele wijze 
beoordeeld door leerlingen van de 
leerlingenraad, onder leiding van 
meester Max. 

Uiteindelijk werd Philein van Trigt de 
grote winnaar. De jury concludeerde, 
dat Philein een duidelijke voorlees-
stem heeft en bij spannende stukjes 
juist wat langzamer en zachter ging 
voorlezen. Dit hield de luisteraars 
zeer geboeid. 

Philein mag nu haar beste beentje 
voorzetten in de regionale biblio-
theek, waar zij natuurlijk een ronde 
verder hoopt te komen tot uiteinde-
lijk de landelijke �nale. 
Zet ‘m op Philein!

Basisschool De Evenaar pakt uit met Sint-etalage 
en Nationale Voorleeswedstrijd

De door de kinderen versierde etalage 
bij Boekhandel Blokker.

Vogelenzang - Zaterdag 4 december 
is onder strikte coronamaatregelen 
het repaircafé weer open. QR-code of 
vaccinatiebewijs en mondkapje zijn 
verplicht. Het repaircafé is ruim 
opgezet waardoor afstand houden 
goed mogelijk is. Niet alleen ervaren 
handige reparateurs zijn aanwezig in 
het repaircafe in Vogelenzang.
Ook voor enthousiaste jongeren is er 
plaats om mee te kijken naar het 
reparatiewerk en waar mogelijk een 
handje te helpen. Er is steeds meer 
behoefte aan technische vakmensen, 
dus jong geleerd is oud gedaan en 
de meestal wat oudere reparateurs 
willen graag dit enthousiasme 
ondersteunen.

U kunt van 10.00 tot 13.00 weer 
terecht in Dorpshuis Vogelenzang, 
Henk Lensenlaan 2. Aanleveren van 
reparaties vóór 12.30 uur. 

In principe zijn de reparaties gratis, 
maar er wordt een reële vrijwillige 
bijdrage gevraagd voor het repair-
café waarmee ook de wereldwijde 
repaircafé-organisatie wordt 
gesteund. De kans op een geslaagde 
reparatie is gemiddeld 65% en is dus 
de moeite waard om te proberen.

Voor vragen over een eventuele 
reparatie of de maatregelen:
repaircafevogelenzang@yahoo.com 
of via tel.nr. 06-53561413.

Repaircafé in Vogelenzang, ook voor 
beginnende techneuten een must

Jonge techneuten kijken mee in het repaircafé. Foto: aangeleverd door repaircafé 
Vogelenzang. 
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COLUMN

Door Eric van Westerloo 

Misschien kunt u het zich nog herinneren. In de krant van 11 augustus 
deed ik uit de losse pols de voorspelling dat Nederland nog wel eens kon 
afstevenen op een tweedeling in de maatschappij. Naast een anoniem 
vodje papier met verwensingen aan mijn adres, waar de schrijver/ster na 
een stuk of zes taalfouten, mij corona toewenste in de hoop dat ik nooit 
meer zou schrijven. Laf natuurlijk om zonder naam en adres een verwen-
sing te sturen.

Anders ging het met een inwoner uit Heemstede die ook reageerde, maar 
wel keurig met zijn naam. Hij benaderde mij om mij te wijzen op het feit 
dat ik de pandemie fout inschat en mee hobbel op de mainstream aan 
berichten van het WHO, RIVM, GGD, artsen en de media. Zijn contact is 
tenminste open en eerlijk al zijn wij het nog altijd niet met elkaar eens. 
Dagelijks ontvang ik berichten van hem met als bijlage video’s van artsen, 
wetenschappers, en onbekend volk. Zij allen wijzen erop dat we de 
verkeerde weg zijn ingeslagen. De vaccins zijn vergif dat juist ons 
immuunsysteem afbreekt. De huidige pandemie is bewust de mensheid 
binnengebracht, de WHO speelt onder een hoedje met de farmaceuten. 
Rutte en Kaag spelen in de G20 het spel volgens hem mee en hebben een 
dubbele agenda. De media ontvangt geld om het overheidsbeleid aan de 
man te brengen. Het overall doel zou zijn de wereldbevolking in rap 
tempo te laten afnemen. We zijn met te veel mensen waardoor o.a.de 
voedselproductie in de knel komt. De meeste sterfgevallen vallen onder 
de gevaccineerden. Eenmaal ingeënt neemt de werkzame stof met 5% 
per week af. Uiteraard is 1G, 2G of 3G allemaal onzin. Alle tegengeluiden 
worden gecensureerd. Mijn vaste briefschrijver vraagt mij met regelmaat 
of ik onder een steen leef, waardoor ik geen kijk hebt op waar het feitelijk 
om draait. Een grote leugen noemt hij de hele pandemie.

De WHO de VN, regeringsleiders weten dat het fout zit, maar werken 
keurig mee aan de ondergang. Waar ik mij con�rmeer aan de o�ciële 
cijfers en aanneem dat die betrouwbaar zijn, zet mijn briefschrijver vraag-
tekens. Zouden duizenden wetenschappers, artsen en politici wereldwijd 
betrokken zijn bij het complot?
In hoeverre de �lmpjes en cijfers die ik krijg toegestuurd zijn gemanipu-
leerd is niet te controleren. Mijn vaste briefschrijver en ik zullen het nooit 
eens worden. Dat geeft niets zolang wij elkaars mening respecteren, en 
dat doen wij.

Door Eric van Westerloo 

Heemstede/Bloemendaal - Het was 
het weekje weer wel. Hoogoplopen-
de cijfers van het aantal dagelijks 
besmette personen die per dag 
stegen. Heemstede en Bloemendaal 
deelden ook in de zorgen. 
Heemstede kende niet eerder een 
week met zoveel besmettingen en 
Bloemendaal trouwens ook. 
Heemstede kwam exact op 300 
nieuwe coronabesmettingen uit en 
Bloemendaal op 282. Wat wel opviel 
is dat op zondag 28 november de 
cijfers opeens halveerden. Of dat nu 
te maken heeft met het gure weer op 
zondag of dat de maatregelen die 
eerder zijn genomen nu langzaam-
aan zichtbaar worden.  

Nieuwe maatregelen
De ministers Rutte en De Jonge 
deden in een extra persconferentie 

afgelopen vrijdagavond een drin-
gend beroep op alle Nederlanders 
zich aan de basisregels te houden. Zij 
kondigden nieuwe maatregelen aan. 
Het leven komt na vijf uur ‘s middags 
tot de volgende morgen vijf uur 
vrijwel helemaal stil te liggen. Alles 
inclusief bars, restaurants, �tness, 
sporten en winkels mogen maar tot 
17.00 uur openblijven. Ook sporten/
trainen na vijf uur mag niet meer. Dat 
brengt veel onrust met zich mee. 
Hoe kunnen sportclubs nog avond-
trainingen verzorgen? Er mocht al 
geen publiek bij de wedstrijden zijn, 
Ook dat beleid loopt door. Sporters 
zijn bang voor blessures als zij niet 
meer trainen. Een restaurant moet 
het juist van de uren na 17.00 heb-
ben.  

Scholen blijven wel open
Er zal wel over zijn nagedacht, maar 
de grootste brandhaard van het virus 

betreft nu de scholen. Juist de 
scholen mogen wel openblijven. 
Mochten de cijfers over drie weken 
nog ongunstig uitvallen, dan valt te 
vrezen voor een totale lockdown en/
of de invoering van 2G. Wat wel 
hoopgevend is, is dat er nog dage-
lijks grote groepen mensen worden 
gevaccineerd. Het aantal van 1 mil-
joen ongevaccineerde nadert in rap 
tempo.  

Nieuwe variant
Als klap op de vuurpijl kwam het 
bericht dat er een nieuwe variant van 
het virus de kop op steekt. Kennelijk 
begonnen op het Afrikaanse conti-
nent wordt het ook in Nederland en 
daarbuiten aangetro�en. Hoe scha-
delijk deze mutatie is wordt nog 
onderzocht. Het zou kunnen mee-
vallen, maar voorlopig neemt men 
alle maatregelen om deze mutant te 
isoleren.

Corona in Heemstede en Bloemendaal week 47

Regio - In week 47 (18 t/m 24 
november) zijn er 30.965 testen afge-
nomen door GGD Kennemerland. Dit 
zijn er 4.874 meer dan week 46 
(26.091). Inwoners uit de regio 
Kennemerland kunnen zich momen-
teel laten testen in Haarlem, Velsen-
Noord en bij P4 Lang Parkeren 
Schiphol. Een mobiele testbus staat 
tenslotte in wisselende gemeenten. 

Bij P4 Lang Parkeren Schiphol is het 
nog steeds mogelijk om zonder 
afspraak langs te komen voor een 
test is. GGD Kennemerland doet er 
alles aan om iedereen zo snel moge-
lijk te helpen, maar vraagt mensen 
wel rekening te houden met drukte 
op de locatie. Het geniet altijd de 
voorkeur om een afspraak te maken.

Aantal besmettingen wederom het 
hoogst in Heemstede
In week 47 waren er in Kennemer-
land 4.346 nieuwe besmettingen 
(788 per 100.000 inwoners). Dit zijn 
er 503 meer dan week 46 (+13%). 
Hiermee is het aantal besmettingen 
opnieuw gestegen, al is de stijging 
minder groot dan voorgaande 
weken.

In de meeste leeftijdsgroepen lag het 
aantal besmettingen deze week 

hoger t.o.v. de week ervoor. Daarbij 
lieten de leeftijdsgroepen 0-19, 30-49 
en 80-plus de grootste toename zien. 
De 20-29- en 50-59- jarigen lieten 
daarentegen een lichte afname zien 
t.o.v. week 46.

Het aantal besmettingen per 100.000 
inwoners het hoogst onder de 10-19-
jarigen (1.210 per 100.000 inwoners).
Het aantal besmettingen per 100.000 
inwoners lag ook in week 47 het 
hoogst in de gemeente Heemstede 
(1.013 per 100.000 inwoners).

Vaccinatiegraad
Afgelopen week (18 t/m 24 novem-
ber) zijn er 4.434 vaccinaties gezet 
door GGD Kennemerland, waarvan 
1.155 eerste prikken (26%), 1.545 
tweede prikken (35%), 330 derde 
prikken (7%) en 1.404 (32%) 
boosterprikken.

Van de 12-17- jarigen woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 64% 
volledig gevaccineerd (+1% t.o.v. 
week 46). Dit percentage ligt iets 
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. 
week 46). Wanneer wordt gekeken 

naar alle 12-plussers woonachtig in 
regio Kennemerland is minstens 81% 
volledig gevaccineerd (gelijk t.o.v. 
week 46). De percentages voor 
18-plus en 12-plus zijn in lijn met de 
landelijk vaccinatiegraad voor de 
betre�ende leeftijdsgroepen.

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-plus-
sers. In Beverwijk blijft de vaccinatie-
graad achter en ligt deze onder het 
landelijk gemiddelde voor 12-plus-
sers. In Beverwijk is de vaccinatie-
graad voor ten minste 1 prik deze 
week met 1% gestegen t.o.v. de week 
ervoor.

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.

Bron: GGD Kennemerland

GGD Kennemerland: vaccinatiegraad het hoogst 
in Heemstede, Bloemendaal en Uitgeest

INGEZONDEN COLUMN GGD

Eind november werden we opge-
schrikt met de melding dat er in 
zuidelijk Afrika een nieuwe variant 
(Omicron)van het virus was opge-
doken, die zich sterk lijkt te 
verspreiden. Hoewel nog niet alles 
over deze virusvariant bekend is, 
heeft de Wereldgezondheidsorga-
nisatie (WHO) dit virus als zorg-
wekkend bestempeld. De onge-
rustheid over het virus en op het 
risico dat het geïntroduceerd zou 
worden in Nederland, bracht de 
Minister van VWS ertoe om te be-
sluiten dat reizigers die op vrijdag 26 november terugkeerden naar 
Nederland verplicht aan een test zouden worden onderworpen en op de 
luchthaven moeten wachten op de uitslag. 

Dat plaatste de GGD Kennemerland voor de opgave om binnen een paar 
uur een testvoorziening op Schiphol in te richten en 602 mensen te 
testen. Deels reizigers die Nederland als hun eindbestemming hadden en 
deels mensen die op doorreis zijn. Van de 602 mensen waren er 61 die 
bleken besmet te zijn met het coronavirus. De mensen die negatief 
hadden getest konden doorreizen of naar huis, maar de groep positieven 
zijn in isolatie gezet in een hotel in de nabijheid van de luchthaven. 

Een grote operatie die onder stoom en kokend water zijn beslag moest 
krijgen. Dat vroeg veel van onze medewerkers. Dankzij een grote inzet 
van iedereen en goede samenwerking met andere hulpdiensten en onze 
partners op de luchthaven, is men er in geslaagd dit goed uit te kunnen 
voeren. Een knap staaltje werk, dat waardering verdient. De Minister zelf 
heeft zich hier lovend over uitgelaten en dat deed iedereen goed.

Er waren reizigers die zich hierdoor overvallen hebben gevoeld en voor 
het wie uiterst ongemakkelijk voelde om na zo een lange reis opge-
houden te worden op het vliegveld. Dat is vanzelfsprekend heel verve-
lend, maar het is goed voor ogen te houden dat dit een hoger doel dient, 
namelijk de publieke gezondheid en bescherming van ons allemaal tegen 
het virus. 

Bert van de Velden, directeur GGD Kennemerland

Nieuwe virusvariant

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

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW

Door Marenka Groenhuijzen

Vele prominenten verplaatsten zich over de Herenweg. 
De Herenweg is een oude weg met een historie en een 
hoofdroute. Er woonden Amsterdamse burgers met 
aanzien langs deze weg. In 1875 werd aan de overkant 
van het landgoed Berkenrode aan de Herenweg op de 
overplaats Knapenburg een stuk grond aangekocht 
voor de bouw van een nieuwe kerk. In 1878 legde de 
bisschop, Mgr. P.M. Snick-ers de eerste steen. Deze kerk 
is gebouwd naar ontwerp van architect E.J. Magry in 
Gotische stijl, hij was een leerling van P.J. Cuypers. De 
bouw duurde van 1877-1879. Ofschoon de kerk nu niet 
meer op het grondgebied van Berkenrode ligt, blijft zij 
toch de naam Berkenrode dragen. De kerk is in gebruik 
genomen in 1879 en op 1 oktober van dat jaar door de 
toenmalige bisschop van Haarlem Mgr. P.M. Snickers 
geconsacreerd en op 9 plaatsen gewijd (9 is namelijk 

een heilig getal). De plaatsen waar de wijding plaats 
vond zijn nog te zien aan tegels met kruisen op diverse 
plaatsen in het gebouw en aan de kandelaar en kaars.
Met de verkoop van bloembollen zijn twee begrippen 
‘bollen en Bavo’ nauw met elkaar verweven.

Bron: St Bavo archief.

De Heilige Bavokerk
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Door Bart Jonker

Heemstede – Menig brei- en haak-
pen tikte er donderdag 25 november 
vlijtig op los bij de creatieve inloop 
van WIJ Heemstede in Ontmoetings-
centrum Heemstroom in de Molen-
werf. Dit in het kader van het project 
‘Aanhaken’. Dit project heeft als doel 
om van alle zelfgemaakte gebreide 
en gehaakte stukjes een ‘warme 
deken’ te maken en deze in decem-
ber aan een goed doel te schenken. 
Michelle van Iersel, programmacoör-
dinator van Heemstroom, is initiatief-
neemster van dit project.

Gaby Godijk begeleidt namens WIJ 
Heemstede het ‘Aanhaken-project’, 
samen met Lieske Blom, Maria 
Zweistra en Judith Heistek van 
Ontmoetingscentrum Heemstroom 
aan de Molenwerfslaan 11 in Heem-
stede. De deelnemers die wekelijks 
naar de Heemstroom komen, hebben 
te maken met een haperend brein. 
Ontmoetingscentrum Heemstroom 
biedt daarom laagdrempelige crea-
tieve activiteiten voor deze deelne-
mers aan, om verbinding met de wijk 
te realiseren, zoals het het maken van 
deze warme deken.

Deken voor vluchtelingen uit 
Afghanistan
De bestemming van deze ‘warme 
deken’ gaat dit jaar naar vluchte-
lingen uit Afghanistan die al twee 
keer gevlucht zijn. Op het Spaarne in 
Haarlem ligt een grote boot, waarop 
gezinnen en alleenstaanden uit 
Afghanistan zijn gehuisvest. Judith 
Heistek heeft deze mensen bena-
derd. Aan boord wonen Afghanen 
die al eerder uit Afghanistan naar 
Nederland zijn gevlucht, hier asiel 
hadden gevraagd en inmiddels 
Nederlander zijn geworden. Toen het 
weer veiliger was in hun thuisland, 
zijn ze teruggegaan naar Afghani-
stan. Door de machtsovername van 
de Taliban hebben ze opnieuw 
moeten vluchten. De warme deken 
wordt op 9 december o�cieel op de 
boot aan de vluchtelingen overhan-
digd.

Op volle toeren
Zes weken geleden zijn de dames vol 
enthousiasme begonnen met breien 
en haken. Nu al hebben alle gehand-
werkte stukjes een deken opgeleverd 

van 2 bij 1.80 meter, maar het streven 
is om een deken te maken van circa 3 
bij 2 meter, die dus 9 december ge- 
reed moet zijn. De brei- en haakpen-
nen draaien daarom op volle toeren. 

De deelneemsters van de dagbeste-
ding vinden het fantastisch en heer-
lijk om te breien of haken. Alles is 
mogelijk, een eenvoudig of com-
plexer breipatroon, in allerlei kleuren 

wol. Zo ontstaat er een kleurrijke en 
unieke deken, waar vele ambachte-
lijke handen aan hebben gewerkt.
De dames zijn hier met recht trots op. 
En het is nog gezellig ook!

Ontmoetingscentrum Heemstroom haakt aan met 
‘warme deken’ voor vluchtelingen Afghanistan

De ‘aanhakers’ van de warme deken tot nu toe. Foto’s: Bart Jonker.

Menig brei- en haakpen tikt er lustig op los in de Molenwerf.

In de weekenden en ook op feestdagen 
zijn wij gewoon aan het werk. Werken 
met de feestdagen heeft iets bijzon-
ders. Aan de ene kant zijn het dagen 
waar familie en vrienden vaak naar 
uitkijken en aan de andere kant zijn er 
ook mensen die er juist tegenop zien.

Zo werd ik gebeld door een huisarts om naar 
een bepaald adres te komen. Vlak voor het 
kerstdiner was iemand onwel geworden. On-
danks de komst van een ambulance en een 
reanimatiepoging was meneer toch overle-
den. Een verdrietige situatie. Tafel gedekt, 
de hele familie bij elkaar. Plotseling overle-
den, niemand had dit verwacht. Op tweede 
kerstdag zat ik met de familie om tafel. We 
bespraken de wensen voor de uitvaart. 

Die ouwe was gek op de feestdagen en oud 
en nieuw. Hij had veel vuurwerk ingekocht. 
“Daar moeten we wel wat mee doen, mam” 
zei de oudste zoon. “Heb je geen zin om iets 

te organiseren op dat vlak?” “Nou lieve jon-
gen, pa was altijd positief en hield van ons 
gezin, dus ja… we maken er iets moois van.” 

Zodoende brachten wij vader naar huis op 
oudjaarsdag. De familie stond klaar met olie-
bollen en vuurwerk. Laat op de avond kwa-
men wij pa weer ophalen. “We maken een 
nieuwe start, Alexander” zeiden ze nog. De 
fles champagne werd al ontkurkt en ieder-
een kreeg een champagneglas. Bij het uit-
dragen van vader werd zijn eigen vuurwerk 
afgestoken. In de straat begonnen de buren 
ook met afsteken, terwijl het pas rond 22.00 
uur was. Heel bijzonder. 

Tussen het vuurwerk door reden wij naar het 
uitvaartcentrum. We waren op tijd om zelf 
nog de jaarwisseling mee te maken. En ie-
der jaar als het vuurwerk knalt, moet ik toch 
weer even aan die ouwe denken.

Een knallend afscheid

Alexander van der Pijl
Dunweg Uitvaartzorg

Inloopspreekuur
Elke eerste woensdag van 
de maand heeft Dunweg Uit-
vaartzorg van 9.00 - 10.00 uur 
inloopspreekuur. Loop gerust 
binnen voor informatie over 
wat er komt kijken bij het 
regelen van een uitvaart. 
De koffie staat klaar!
• 023 - 204 44 24
• Dunweg.nl

Regenboogborrel 
wordt verplaatst
Heemstede - Vanwege de corona-
maatregelen gaat de geplande 
Regenboogborrel op 14 december 
bij Loco Co�ee op Julianalaan 6 in 
Heemstede niet door. De borrel 
wordt voorlopig verplaatst naar 
dinsdag 11 januari.

AGENDA

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

 
Gespreksgroep Bewustwording 
met Jan Oostenbrink.
Om 14.30 uur in de Luifel, 
Herenweg 96 te Heemstede
Losse middagen Kosten per 
middag: € 20,- Meer info:
06 - 50815697. Aanmelden 
verplicht via:
www.wijheemstede.nl, en
info@wijheemstede.nl of via tel. 
023- 5483828.

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

ZATERDAG 4 DECEMBER
Repaircafé. Dorpshuis, Henk 
Lensenlaan 2a, Vogelenzang. 
V.10-13u, aanbieden reparaties 
tot 12.30u. QR-code en mond-
kapje verplicht. Meer info via 
repaircafevogelenzang@yahoo.
com of via tel.nr. 06-53561413.

MAANDAG 6 DECEMBER
WIJ Vriendinnenclub met thema 
‘thuis’. De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Va.14-16u
 Info en aanmelden via Corrie 
van Rijn tel. 023 - 8224297 of 
corrievanrijn@ziggo.nl of Ellen 
Swart bij WIJ Heemstede,
eswart@wijheemstede.nl of
023 - 5483828.

Spelmiddag in ’t Bremmetje. 
Raadhuisstraat 12, Heemstede.
V. 14-16u.

Gratis inloopochtend 
SeniorWeb in 
Bennebroek
Bennebroek - Maandag 6 december 
van 10 - 12 uur, is er weer een gratis 
inloopochtend van SeniorWeb in 
locatie Zuid van Welzijn Bloemen-
daal, Kerklaan 6, Bennebroek.
Aanmelden niet nodig. 
De inloopochtenden beginnen met 
een presentatie. Vanaf 10.30 uur 
kunnen vrijwilligers van SeniorWeb 
Haarlem u helpen met vragen over 
uw apparaat (laptop, tablet, iPad, 
smartphone of iPhone). Ook hulp bij 
het maken van een QR-code. 
Van 10.00 – 10.30 uur is de presen-
tatie met het thema ‘Wat moet ik 
kopen?’ Een nieuwe smartphone, een 
nieuwe laptop? Er is zoveel keus. Wat 
is voor u belangrijk? Mevrouw Cor 
Vronik legt uit waar u op moet letten.  

Kerst- en 
wintergroenexcursie 
Landgoed Velserbeek
Velsen - IVN Zuid-Kennemerland 
organseert op zondag 12 december 
van 13-15 uur een Kerst- en winter-
groenexcursie op Landgoed 
Velserbeek. 
De excursie staat in het teken van 
een aloude fascinatie: de kerstboom 
en ander wintergroen in de periode 
van de ‘donkere dagen’. Maar waarop 
is deze fascinatie gebaseerd?
Aanmelden vooraf is verplicht:
ericvanbakel@hetnet.nl.
Maximaal aantal deelnemers: 10. 
Locatie/vertrekpunt: ‘Theeschenkerij’ 
van het koetshuis van Velserbeek, 
Landgoed Velserbeek in Velsen-Zuid.
Kosten: geen.
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Tekst en foto’s: Mirjam Goossens 

Heemstede – Sinterklaas stuurde afgelopen zaterdag zijn pieten compleet met pietenband 
persoonlijk naar het winkelcentrum in Heemstede. Nou zijn die grappige assistenten van de 
goedheiligman toch al een dynamisch stel; anno 2021 zijn ze deels noodgedwongen voort-
durend in beweging. En dat heeft het winkelend publiek gemerkt. Overal doken ze op: in 
duo’s per bak� ets, de zogenaamde bak� etspieten, pieten met muziekinstrumenten en ook 
de juniorpietjes voorzagen de kinderen onvermoeibaar van pepernoten en ander suiker-
goed. Honderden foto’s werden geschoten door de ouders en verzorgers en de stemming 
zat er goed in. Sinterklaas kon ook even een gaatje vinden in zijn drukke agenda en luis-
terde geduldig naar de vele wensen van de kinderen. Voor ieder kind is het toch het hoogte-
punt van de sinterklaastijd om de volledige aandacht te krijgen van Sint en zijn pieten die ze 
ongegeneerd handenvol met pepernoten gaven en zelfs hun capuchons extra vulden met 
deze lekkernij: voor papa en mama.  
De organisatie lag in handen van de ondernemers van Raadhuisstraat en Binnenweg. WCH 
heeft tevens een puzzeltocht uitgezet waaraan alle kinderen nog tot en met 5 december 
kunnen deelnemen door goed in de etalages te zoeken naar de ontbrekende puzzelstukjes 
van een Sinterklaasafbeelding. Deelnemers maken kans op de Gouden Pepernoot t.w.v. 20 
euro. Daarnaast is er een kleurwedstrijd waarmee de 15 mooiste kleurplaten worden 
beloond met een prijs. 
Na de zwarte vrijdag was het zaterdag een gezellige boel in het winkelcentrum, uiteraard 
met inachtneming van de veiligheidsmaatregelen. Sinterklaas en zijn pieten lieten zich 
eveneens niet afschrikken door de regen, een hardnekkige variant van een oer-Hollands 
virus.

Sint en Piet op bezoek in het 
Winkelcentrum Heemstede
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Regio - Scheiden of uit elkaar gaan is 
nooit leuk. Het is vaak een verdrie-
tige periode waarin je een hoop 
moet regelen. Denk aan wie er in 
jullie huis blijft wonen en hoe je het 
regelt met de kinderen. Ook op 
�nancieel gebied moet je veel 
dingen afhandelen, zoals je belas-
tingzaken. Onder mensen die 
scheiden leven daarover veel vragen, 
blijkt uit een peiling die de Belasting-
dienst in augustus uitvoerde. In dit 
artikel lees je vijf veelgestelde belas-
tingvragen van scheiders.

1. Moet ik iets wijzigen in mijn 
voorlopige aanslag en toeslagen?
Als je uit elkaar gaat, verandert vaak 
je �nanciële situatie. Denk aan een 
wijziging in je inkomen, het betalen 
of ontvangen van partneralimentatie, 
een nieuwe woonsituatie of het 
aanpassen van het aantal kinderop-
vanguren. Is dit bij jou ook het geval? 
Dan is het verstandig om je nieuwe 
�nanciële situatie zo snel mogelijk 
door te geven in je voorlopige 
aanslag en toeslagen. Dat voorkomt 
dat je maandelijks te veel betaalt of 
te veel terugkrijgt. In vier stappen 
pas je zelf je voorlopige aanslag 
online aan in Mijn Belastingdienst. 
Voor je toeslagen doe je dat via Mijn 
toeslagen.

2. Waar let ik op bij mijn aangifte 
als ik een koopwoning heb samen 
met mijn ex-partner?
Als je een koopwoning hebt, is de 
hypotheekrente een belangrijke 
aftrekpost bij de belastingaangifte. 
Stellen die zijn gescheiden, maken 
met de hypotheekrenteaftrek vaak 
fouten in hun aangifte. Want wie de 
hypotheekrente mag aftrekken én 

welk bedrag precies, is afhankelijk 
van meerdere factoren. Zoals van wie 
de woning is, op wiens naam de 
hypotheek staat, wie in de woning 
blijft wonen en welke afspraken 
daarover zijn gemaakt. Daarom is het 
verstandig om in overleg met je 
ex-partner aangifte te doen.

Ben jij degene die in de woning blijft 
wonen, maar is het huis van jullie 
beiden? Dan gelden er andere regels 
dan wanneer je in het huis blijft 
wonen en de woning volledig op 
naam van je ex-partner staat. Het 
komt ook voor dat de ene ex-partner 
de ander uitkoopt of dat je de 
woning samen verkoopt. Het is 
verstandig om goed na te gaan 
welke situatie op jou van toepassing 
is.

3. Moet ik samen of apart 
belastingaangifte doen over het 
jaar van de scheiding?
Je mag zowel samen als apart belas-
tingaangifte doen over het jaar van 
de scheiding. Een belangrijke tip is 
om nog zoveel mogelijk in overleg 
aangifte te doen, als de situatie dat 
toelaat. Zeker als je �scaal partners 
blijft over het jaar van de scheiding, 
maar ook als je dat niet blijft. Zo kun 
je veel fouten voorkomen. Je hebt 
namelijk gegevens van elkaar nodig. 
Zoals inkomensgegevens of gege-
vens over de koopwoning, de hypo-
theek en spaartegoeden.
Kies je ervoor om het gehele jaar van 
de scheiding als �scaal partners 
aangifte te doen? Dan kun je nog een 
laatste keer de gemeenschappelijke 
inkomsten en aftrekposten gunstig 
verdelen. Iedere verdeling mag, 
zolang het totaal uitkomt op 100%. 

Houd bij de keuze wel rekening met 
de mogelijke gevolgen voor 
toeslagen, he�ngskortingen en 
eventuele drempelbedragen zoals bij 
zorgkosten.

Als je het hele jaar van de scheiding 
�scaal partners blijft, is het slim om 
samen digitaal belastingaangifte te 
doen. Zo voorkom je dat je iets 
vergeet in te vullen of de gegevens 
van je ex-partner onjuist invult.

4. Vanaf wanneer kan ik toeslagen 
aanvragen of wijzigen?
Als je �nanciële situatie verandert, is 

het slim om na te gaan of je (nog) 
recht hebt op toeslagen. Zoals 
kinderopvangtoeslag, huurtoeslag of 
zorgtoeslag. Op welke toeslagen je 
recht hebt is afhankelijk van onder 
meer je inkomen, of je co-ouder bent 
en of je partneralimentatie betaalt of 
ontvangt. Check goed op welke 
toeslagen je wel of geen recht hebt. 
Je kunt nieuwe toeslagen aanvragen 
zodra je geen toeslagpartner meer 
bent met je ex-partner.

5. Hoe zorg ik ervoor dat mijn 
ex-partner niet meer meetelt als 
toeslagpartner?

Hoe je regelt dat je ex-partner niet 
langer meetelt voor jouw toeslag, 
hangt af van je situatie. Bijvoorbeeld 
of je getrouwd was, een geregis-
treerd partnerschap had of 
samenwoonde.
Belangrijk in alle gevallen is dat je 
aan de gemeente je adreswijziging 
doorgeeft. Of je ex-partner als hij of 
zij verhuist. 

Meer weten?
Kijk voor meer informatie over belas-
tingzaken en scheiden op belasting-
dienst.nl/scheiden en vul de 
persoonlijke scheiden-checklist in.

Vijf veelgestelde vragen over scheiden en belastingzaken op een rij

Scheiden heeft gevolgen voor je belastingaangifte. Foto: aangeleverd door Belastingdienst.

Haarlem - Dinsdag 30 november 
opende Hare Majesteit Koningin 
Máxima Pieter Teylers Huis, een 
nieuwe vleugel van Teylers Museum. 
Het 18de-eeuwse woonhuis van de 
founding father van het museum is 
na een grondige restauratie openge-
steld voor het publiek. Enkele 
ruimtes van dit unieke Rijksmonu-
ment behoren tot de best bewaarde 
historische interieurs van Nederland 
uit de 18de eeuw. Maar het huis is 
meer dan een reis terug in de tijd: 
bezoekers kunnen er meer 
ontdekken over de Verlichtingside-
alen van Pieter Teyler en hun bete-
kenis voor het nu.
Pieter Teyler en Teylers Museum
Pieter Teylers Huis is onlosmakelijk 
verbonden met de ontstaansgeschie-
denis van het oudste museum van 
Nederland. Zijn naamgever, Pieter 
Teyler (1702-1778), was een rijke 
Haarlemse ondernemer. Hij liet zijn 
vermogen en huis na aan een stich-
ting die als doel had om het leven 
van iedereen te verbeteren. Daaruit 
kwam onder andere Teylers Museum 
voort, dat in 1784 opende en toen 
nog alleen bestond uit de Ovale Zaal. 
Via de indrukwekkende, lange 
marmeren gang van Teylers voorma-
lige woonhuis betraden bezoekers 
de Ovale Zaal en verwonderden zich 
over de nieuwste wetenschappelijke 
uitvindingen en de kunst van dat 
moment. Beroemde gasten als 
Einstein, keizer Napoleon en tsaar 
Alexander bezochten het museum 
en het huis.

Huis van de Verlichting
Teyler was een man van de Verlich-
ting. Hij geloofde dat ieder mens het 
recht heeft te streven naar vrijheid en 
geluk en dat dat zou leiden tot een 
betere wereld. Hij gaf vijf van zijn 
vrienden de opdracht om zijn idealen 
na zijn dood verder te brengen. De 
stichting die zij vormden deed dit 
niet alleen praktisch, door mensen in 
armoede te ondersteunen, maar ook 
door het bevorderen van kunst en 
wetenschap en de kennis van gods-
dienst. Pieter Teylers Huis is al bijna 

250 jaar het hoofdkwartier van deze 
stichting en één van de 
weinige plekken ter wereld waar de 
Verlichting welhaast tastbaar 
aanwezig is.

Miniatuurhuis
Pronkstuk is een volledig ingerichte 
miniatuurversie (schaal 1:12) van 
Pieter Teylers Huis op diens sterfdag, 
8 april 1778. Deze exacte recon-
structie in 3d is circa 3,50 meter lang, 
75 centimeter breed en 1,50 meter 
hoog. Bezoekers kunnen er helemaal 

omheen lopen en krijgen zo een 
intiem inkijkje in het dagelijks leven 
van de naamgever van Pieter Teylers 
Huis en Teylers Museum.
Pieter Teylers Huis praktisch
Een bezoek aan Pieter Teylers Huis is 
inbegrepen bij het entreekaartje van 
Teylers Museum. Individuele bezoe-
kers kunnen ronddwalen op de 
begane grond. Rondleidingen en 
groepsbezoek (begane grond en 
eerste verdieping) worden aange-
boden vanaf 1 maart 2022. Boek 
online via: www.teylersmuseum.nl.

Koningin Máxima opent Pieter Teylers Huis

Marjan Scharloo (links) leidt Koningin Máxima (rechts) rond. Foto: Martijn Beekman.

Creatieve middag 
in de Molenwerf
Heemstede - Op donderdag 9 
december om 14 uur is er een 
creatieve middag in de Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 in 
Heemstede.
Iedere twee weken is er in de 
Molenwerf een gezellige crea-
tieve middag onder begeleiding 
van Gaby Godijk.

Er wordt steeds een andere crea-
tieve activiteit aangeboden 
waarmee u gezamenlijk bezig 
kunt zijn. Kosten € 3,-. Heeft u 
nog goed bruikbare spullen als 
knutselmateriaal over? Daar is 
Gaby Godijk heel blij mee!

Belt u wel even van tevoren om 
te overleggen welke materialen 
er nog nodig zijn: 023-548 38 28.
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Door Bart Jonker 

Heemstede/Bloemendaal – Wie is 
de mol? Eerlijkheid gebiedt te 
zeggen dat tuinliefhebbers met een 
strak gazon niet zitten te wachten op 
een bewoner als de mol (Talpa euro-
paea, nu weet u meteen waar de 
naam Talpa van John de Mol vandaan 
komt) met een omgewoelde mols-
hoop die hun tuin ontsiert. De mols-
hoop verraadt de aanwezigheid van 
de mol die vooral onder de grond 
leeft. U zult mollen echter niet zo 
gauw zien. Gelukkig komen mollen 
in tuinen niet al te veel voor, omdat 
de mol zeer kieskeurig is qua grond-
soort, die aan zijn eisen moet 
voldoen. Zo zul je een mol niet in een 
bodem van zand, modder of steen-
gronden vinden. De aarde moet 
makkelijk om te woelen zijn, geen 
hoge zuurgraad hebben en dient 
bovendien voedsel te bevatten als 
regenwormen (zijn lievelingskostje), 
duizendpoten, maden, keverlarven 
(ook wel engerlingen genoemd), 

naaktslakken, geleedpotigen en 
andere insecten die onder de grond 
zijn te vinden. Weilanden vormen 
qua bodem vaak een ideaal leefge-
bied voor de mol. Net als de vorige 
week besproken egel en de spits-
muizen behoort de mol tot de groep 
van insecteneters (Eulipo-
typhla). Soms pakt de mol zelfs 
kikkers.  

Bejaagd om zijn vacht
De mol kan van 11 tot 16 cm groot 
zijn, vrouwtjes zijn vaak iets kleiner. 
Hij is doorgaans zwart van kleur, 
echter kleine kleurafwijkingen en 
albino’s komen sporadisch voor. Het 
lichaam van de mol is volledig afge-
stemd op het leven onder de grond. 
Hij bouwt daar zijn nest dat bestaat 
uit een ingenieus ondergronds 
gangenstelsel, waarin hij op jacht 
gaat naar voedsel. Zo’n gangenstelsel 
kan tot op een diepte van 1.20 meter 
onder de grond zijn. De mol beschikt 
over unieke voorpoten, die zijn 
ontwikkeld tot als het ware naar 

buiten gekeerde schoppen, waarmee 
hij met grote snelheid kan graven. Hij 
lijkt wel een raket onder de grond. 
De mol is niet blind, maar ziet slecht. 
Zijn voornaamste zintuigen worden 
gevormd door een sterke reuk- en 
tastzin. Zijn neus is supergevoelig die 
gevoelige snorharen en tastzenuwen 
bevat. Een mol kan wel uitstekend 
horen, maar heeft geen oorschelpen, 
zodat de aarde niet in zijn oren 
terecht komt tijdens het graven.

Ook zijn vacht is uniek en �uweel-
zacht. Opmerkelijk van deze vacht is 
dat de haren dusdanig zijn geplaatst 
in de huid, zodat hij zich makkelijk 
onder de grond voorwaarts en 
achterwaarts kan bewegen. De haren 
kantelen als het ware mee bij deze 
bewegingen. Deze vacht, die geen 
vleug kent, is daarom gewild in de 
kledingindustrie, waarvoor het dier 
helaas al eeuwenlang door de mens 
wordt bejaagd. Daarnaast bestrijdt 
de mens de mol helaas vaak op 
wrede wijzen, zoals met inzet van 

gifgas of scherven in de grond, 
omdat hij overlast geeft op gras-
velden met zijn molshopen. Een 
natuurlijke manier om de komst van 
de mol te voorkomen is het planten 
van het bolgewas de keizerskroon, 

waarvan de bloem een geur van 
vossen verspreidt. Een mol zal dan 
gauw rechtsomkeert maken. Ook 
worden weleens �essen in de grond 
geplaatst, die met de wind een �ui-
tend geluid produceren. De mol die 
van zichzelf al een gevoelig gehoor 
heeft, haat dit geluid. Naast de mens 
kent de mol onder de grond nauwe-
lijks vijanden. Boven de grond zijn 
uilen, buizerds, marterachtigen en 
vossen de natuurlijke vijand. Zelfs 
reigers en ooievaars kunnen de mol 
als prooi zien. 

Solitair dier
De mol is een einzelgänger, behalve 
gedurende de paartijd, die plaats-
vindt van februari tot april. De 
mannetjes gaan dan op zoek naar de 
vrouwtjes. De worp die in mei-juni 
plaatsvindt, bestaat uit een tot zeven 
jongen. De mol richt daarvoor een 
speciaal nest in. Soms vindt in de 
zomer nog een tweede worp plaats.

Ken uw tuin: de mol, een behendig graver van gangenstelsels

De mol (Talpa europaea). Foto: Bigstock.

De bekende molshopen in weilanden.

Ook op plekken in het bos, zoals hier in Leyduin vind je molshopen, zolang de 
mollen bij het graven van gangen niet belemmerd worden door de wortels van 
bomen. Foto’s: Bart Jonker.

KEN UW BOS

Door Ems Post    

Vergadertijgers veren nu op: Ha, de rondvraag.
De locatie is de gastvrije ruimte van Kom In Mijn 
Tuin aan de Herenweg tegenover Huis te 
Manpad. Met uitzicht op grazende schapen; 
puur natuur. Eind oktober vond daar de ledenvergadering plaats van de 
vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.       
“Wie heeft er nog wat voor de rondvraag?” Ja, er waren nog wel wat punten.

De gemeente denkt erover op de weide tegenover Huis te Manpad een veld 
zonnepanelen te plaatsen. Kan dat niet beter op het overdekte zwembad? 
Uh ja, dat is vast minder in het oog springend. Maar voor de goede orde: de 
Vrienden van Wandelbos Groenendaal gaan daar niet over.

Er lopen steeds meer honden in het zuidelijk deel van het bos. Daar mogen 
honden helemaal niet komen, niet los en niet aangelijnd. Zou het niet een 
goed idee zijn de boswachters een BOA opleiding te geven? Daar gaat een 
enorme preventieve werking van uit.
Kijk maar naar Leiduin. Sinds de boswachters daar een bekeuring mogen 
uitschrijven, komen loslopende honden bijvoorbeeld bijna niet meer voor. 
Nu lachen de hondenbezitters onze boswachters uit als zij wijzen op de ge- 
en verboden en de opruimplicht.

Er wordt zoveel vernield in het bos. Het heksenhuisje was laatst half doorge-
zaagd. Het hout is gebruikt voor een kampvuurtje. Die zaag moet met voor-
bedachten rade meegenomen zijn. Van de picknicktafel is de zitting afge-
zaagd. Toegangsklaphekken verdwijnen of worden vernield.
Dit weekend nog. Ik sprak laatst iemand van de gemeente van de afdeling 
van de Belvedère. Daar houdt men voor straks zijn hart vast. Maar dat helpt 
niet hoor!!

Geen punten verder voor de rondvraag. De vergadering wordt gesloten.

Volgende keer in deze rubriek weer een vrolijk stukje puur natuur.

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

Dan nu... de rondvraag

Foto’s: aangeleverd door Kom In Mijn Tuin en Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Met het blote oog 
nauwelijks te zien: 
beerdiertjes in het mos

Door Bart Jonker  

Heemstede/Bloemendaal – Wist u 
dat het mos in onze bossen heel veel 
leven bevat? Misschien heeft u wel-
eens gehoord van de zogenaamde 
microdiertjes: de beerdiertjes (Tardi-
grada), ook wel waterberen of 
mosbeertjes genoemd. Het zijn 
meercelligen en ze zijn tussen de 0,1 
en 1,5 mm groot en met het blote 
oog nauwelijks te zien. Ze bevinden 
zich met duizenden tussen het mos, 
maar om ze te zien, dien je een 
microscoop te hebben. Qua uiterlijk 
hebben ze veel weg van een beer. 
Ook komen soorten in zoet en zout 
water voor. Over het mysterieuze 
beerdiertje is nog niet veel weten-
schappelijk bekend. Ze zijn in 1773 
voor het eerst beschreven door de 
Duitse zoöloog Johann August 
Ephraim Goeze. Wel is ontdekt dat ze 
de moeilijkst uitroeibare dieren zijn 
op aarde. Ze kunnen extreme tempe-
raturen overleven en kunnen lange 
tijd zonder voedsel en water. Ze 
overleven zelfs bij gebrek aan zuur-
stof en weerstaan hoge stralingen, 
zelfs de straling van een atoombom. 
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VOGELVOEDING
• Voor buitenvogels
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zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen  
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collectie
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KUNSTKERSTBOOM
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

5 JAAR GARANTIE
2.99
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OPENHAARDHOUT
•  Eiken-, essen- en beukenhout
•  In netzak
•  Inhoud 22 dm3
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Aanbiedingen geldig t/m zondag 18 maart 2018
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WOLF-Garten elektrische 
gazonmaaier A340E
Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-
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Voor gazons tot 400 m². Vermogen 
1400 watt. Werkbreedte 34 
cm. Centrale hoogteverstelling. 
Mulchfunctie. Incl. opvangzak 30 liter.

159.-

139.-
Ook verkrijgbaar:  
Type A320E 99.- nu 89.-
Type A370E 189.- nu 169.-

JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

Welkoop 
organische 
gazonmest 
Inhoud 20 kg.

  Snelle en lange werking  
van 3 maanden 
 Geeft een vol en diepgroen gazon

29.95

24.95

g
JMP
werkbroek  
Dakota
100% katoen. Maten 48 t/m 58.

■ Cordura®-kniestukken  
 en dijbeenbescherming
■ Losse spijkerzakken
■ Met reflectiedetails 

2 STUKS 
109.90

79.-

SANTPOORT-NOORD
Hagelingerweg 210 (hoek Biezenweg)
Tel.: 0235 - 37 03 57

59.95
64.95

5.25
7.50

PAKKET 
VOGELVOEDING
• Voor buitenvogels
• Inhoud 5-mixslinger, pindanetje,  

zonnebloempitnetje, 4 mezenvetbollen  
en winterstrooivoer

20%
KORTING

Volledige  
Amerikaanse 
Kurt S. Adler 
collectie

Aanstaande zondag laatste  

koopzondag  van 10.00 - 17.00 uur 

Donderdag koopavond  tot 21.00 uur

KUNSTKERSTBOOM
• Type Swiss forest
• Gemakkelijk op te zetten
• Hoogte 155 cm

Ook verkrijgbaar in 185 cm en 215 cm

DE MOOISTE KERSTSHOW  
BIJ WELKOOP SANTPOORT!

5 JAAR GARANTIE
2.99

3.99

OPENHAARDHOUT
• Eiken-, essen- en beukenhout
• In netzak
• Inhoud 22 dm3

ZONDAG OPEN VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
www.welkoop.nl

Onze kerstshow is nog groter! Ruim 1000 m2

Grootste collectie 
kerstverlichting

Mooiste kerstshow

Grootste collectie 
Amerikaanse ornamenten

Grote collectie kerstdorpen 
Dickensville en Lemax

Mooiste kerstshow van de regio!
Nu nog groter en ruimer!!

Nordmann gezaagd
125-150 cm nu 15,-
150-175 cm nu 22,50 
175-210 cm nu 29,95
225-250 cm nu 39,95
250-300 cm nu 59,95
300+ cm        nu 69,95

5
5

5
5

5
5
5
5

GRATIS KABAAL
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd/Gratis afhalen*

Telefoon: 6

GRATIS KABAALTJES WORDEN GEPLAATST 
ONDER DE VOLGENDE VOORWAARDEN:

- Van elk artikel moet een vraagprijs worden vermeld
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto’s*
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,-* 
- Géén personeels- of zakenadvertenties*
- Géén werk gevraagd of aangeboden*
- Alléén regionale aanbieders komen in aanmerking voor plaatsing 
- Maximaal één kabaaltje per week, meer wordt niet geplaatst!
- De uitgever kan zonder kennisgeving het aangeboden kabaaltje weigeren 

* Dit zijn commerciele advertenties. Neem contact op met onze verkoopafdeling.

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen naar 
onderstaand adres:

Zeeweg 189-191 | 1971 HB IJmuiden

U kunt uw kabaal ook opgeven via internet: 
WWW.HEEMSTEDER.NL/KABALEN-OPGEVEN

Halkade 27, IJmuiden-Haven
Tel. 0255-512796 www.waasdorp.nl

RIJKGEVULDE

IJMUIDENSE
VISKOEKJES

4 voor 5,-

NIEUW!

VOOR EEN HEERLIJK AVONDJE SINTERKLAAS!
OVENKLAAR

OVERHEERLIJKE
TONIJN-

LASAGNA
100 gr. 2,75

500 gr. 12,50

SUSHI SCHOTELS
vanaf 32,50
POKEBOWL

zalm of tonijn
per stuk 7,95

2 stuks13,99

KILOSCHAAL
GEBAKKEN 
KIBBELING

+ sausjes 21,50
oesterproeverij 
mand 12 stuks

PREMIER OESTERS

ZALM 
SALADE
VANAF 
37,50

GRATIS LOKALE BEZORGING

EXTRA 
OVERKAPPING 
OM VEILIG EN 

DROOG 
BOODSCHAPPEN

TE DOEN!

RUIME PARKEER-
GELEGENHEID!

RONDJE 
IJMUIDEN
39,95

TATAKI-, 
ZALM- EN 
TONIJN-

SCHOTEL
29,95

WWW.VISKOOP.NL

RIJKGEVULDE 
KREEFTEN-
SOEP
Liter 15,95
VISSOEP
Liter 12,50
BISQUE GAR-
NALEN/KREEFT
Liter 15,95

24,50

500 gr.500 gr.500 gr. 12,5012,50

ZALM 
SALADE




