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KRUISWOORDPUZZEL

Horizontaal  1. jong kind; 7. op leeftijd; 12. vochtig koud; 13.
gezongen toneelspel; 14. boomsoort; 15. rijksgrens (afk.);
17. zuivelproduct; 19. regenafvoer; 21. selenium (scheik.
afk.); 22. eikenschors; 24. Nederlandse provincie; 27. vrouw-
tjeskip; 28. afdelingshoofd; 30. vrouw van Adam; 31. lid-
woord; 32. een versterkte vesting; 33. bijbelse hoge priester;
35. vader of moeder; 37. asvaas; 38. plaats in Spanje; 41.
dierengeluid; 42. soort kaartspel; 44. doopbekken; 46. zach-
te koek; 47. strand bij Venetië; 48. bel aan een huisdeur; 49.
gedorste korenhalmen; 50. gelooide huid;  52. duo (paar);
54. zonder noodzaak; 56. namaak; 58. zalfmes; 61. rivier in
Oostenrijk; 62. biertonnen; 64. Engels telwoord; 65. slot
(afloop); 67. bontgekleurde papegaai; 68. moed (durf); 70.
inwendig orgaan; 72. waterdoorlatend; 73. Nederlandse pro-
vincie; 76. nuchtere bestuurder; 77. winters voertuig; 78. deel
van been; 79. insect; 81. heden; 82. priem; 83. man van adel;
84. rivier in Utrecht; 86. deelnemer aan een debat; 87. dunne
stretchbroek.

Verticaal  1. Nederlandse provincie; 2. kosten koper (afk.); 3.
boomsoort; 4. gras- of heidezode; 5. deel van Servië; 6. lich-
te herenoverjas; 7. slijk uit water; 8. bakentonnetje; 9. zang-
stem; 10. anno mundi (afk.); 11. Nederlandse provincie; 16.
gehuwd (afk.); 18. vlaktemaat; 20. sullig persoon; 21. sociaal
economische raad (afk.); 23. deel van de nek; 25. niet wijd;
26. familielid; 27. huisdier; 29. Nederlandse provincie; 32.
Nederlandse provincie; 34. kunsttaal; 36. zo even; 37. plaats
aan het IJsselmeer; 39. het is in orde; 40. beneden; 42.
paringsgedrag; 43. roomklopper; 45. voorzetsel; 46. verlaag-
de noot; 51. streepjescode (afk.); 53. doping (wielrennen);
54. Nederlandse provincie; 55. marterachtig diertje; 56. ake-
lig; 57. behaarde dierenhuid; 59. tegen elk aannemelijk bod
(afk.); 60. Nederlandse provincie; 62. gulzige eter; 63. veter;
66. Europeaan; 67. wees gegroet (Lat.); 69. sprookjesfiguur;
71. jongensnaam; 73. windrichting; 74. noeste vlijt; 75. onge-
vuld; 78. nagerecht; 80. spie; 82. getijde; 85. muzieknoot.

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

Mail uw oplossing uiterlijk 
maandag 22 februari 17 uur 
naar redactie@heemsteder.nl, 
onder vermelding van kruis-
woordpuzzel, voorzien van uw 
naam, telefoonnummer en 
e-mailadres.

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

KEN UW BOS

Door Trudy Vink

De Coronatijd is een 
goede gelegenheid 
om nieuwe hobby’s 
op te pakken. 
Ik had me goed voor-
bereid op de natio-
nale tuinvogeltelling, 
met meer deelne-
mers dan ooit dit jaar, 
door een online vogelcursus van de vogelbescherming 
te volgen. Met deze basistraining kan ik nu een pimpel-
mees en een koolmees niet alleen van uiterlijk maar 
ook door hun zang onderscheiden. 

Na heel wat vogels in de tuin ontdekt te hebben, heb ik 
op een winterse zaterdag een ‘excursie’ naar het bos 
gemaakt. Op de Torenlaan was het meteen al raak. Een 
hele groep prachtig roodgeel gekleurde puttertjes die 
op de zaden van de distels afkomen. Bij de bevroren 
rododendronvijver hoorden we duidelijk het geluid van 
een boomklever. Maar dit kleine vogeltje, dat zo hard 
van zich laat horen, konden we niet ontdekken. 

In het weiland zagen we naast een heleboel rood-
borstjes een wintergast: de koperwiek, familie van de 
lijster. Bij de lelievijver zagen we opeens twee buizerds 
vliegen. Probeer die maar eens goed te fotograferen! 
Net toen we het bos uitgingen kwam er bij het padvin-
dersclubhuis weer één tevoorschijn. 

Wat is er toch veel te horen en te zien als je goed oplet! 

En er is nog zoveel meer te ontdekken. Alle waarne-
mingen kun je melden bij waarneming.nl. 

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

Stoomcursus vogelaar

Roodborstje.

Puttertje. Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal. Koperwiek. 

Buizerd.

Heemstede - Carola van Oerle wordt 
per 1 maart benoemd als directeur-
bestuurder. Carola heeft brede ken- 
nis van het welzijnswerk en heeft 
jarenlang leidinggevende functies 
bekleed, waaronder in Heemstede bij 
Bosbeek van Stichting Sint Jacob en 
bij De Burghave. Zij is 49 jaar en 
woont in Heemstede. Het bestuur 
van WIJ Heemstede wordt omge-
vormd tot een Raad van Toezicht.!
Vanaf 1 maart zet WIJ zich verder 
onder leiding van Carola in voor een 
Heemstede waar alle mensen samen 
leven, elkaar kennen en betrokken 
zijn, door het organiseren van activi-
teiten en ontmoetingen op verschil-

lende WIJ locaties en in de wijken. !
Een compleet overzicht hiervan is te 
lezen op wijheemstede.nl. Er zijn nu 
wel aanpassingen gedurende de 
lockdown/coronacrisis.!

Carola van Oerde nieuwe directeur-
bestuurder van WIJ Heemstede

Carola van Oerde. Foto: aangeleverd 
door WIJ Heemstede. 

Bloemendaal – Twee kinderen zijn 
zaterdagmiddag 13 februari gewond 
geraakt bij een slee-ongeluk in de 
duinen van Bloemendaal. Rond 12.30 
uur ging het mis bij de duiningang 
Bleek en Berg. Twee kinderen zaten 
op een bodyboard dat werd voortge-
trokken door een "ets. De "etser 
moest uitwijken voor een tegen-
ligger, waardoor het bodyboard 
rechtdoor uit de bocht vloog.

De twee kinderen kwamen hard op 
een paaltje terecht en liepen beiden 
fracturen op. Onder andere een trau-
mateam, de brandweer en twee 
ambulances kwamen ter plaatse.

De slachto#ers zijn met spoed naar 
het ziekenhuis gebracht. Door de 
sneeuwval van deze week en het 
zonnige weer, waren er veel mensen 
aanwezig in het duin.

Twee kinderen raken gewond 
bij slee-ongeluk Bleek en Berg

Beeld: NieuwsFoto.nl.


