
00 �«��¾���±Ÿ«¤ƕűƕŤƕ¡s«Ís¾�ƕŠŞŠşNIEUWS

Adventskerk Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-
kanaal van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

rAfAelgemeente nehemiA
Koediefslaan 73 Heemstede
Zondag 10 jan. 10u. Onderwijs 
DVD Willem Ouweneel.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl.

PetrAkerk
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden 
via reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via www.
petrakerkheemstede.nl/live.
www.petrakerkheemstede.nl.

Pkn heemstede
Achterweg 19A Heemstede
Zondag 10 januari, 10u.                                                                                                                          
ds. P. Terpstra. De diensten zijn 
online te volgen via YouTube en 
kerkomroep.
www.pknheemstede.nl.

trefPunt BenneBroek
Akonietenplein 1 Bennebroek
Zondag 10 januari, 10u. ds. Kick 
Bras (Haarlem). Vieringen zijn 
alleen online via www.pkntref-
punt.nl, klik op Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

h. BAvo PArochie
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 7 januari, 9u. Eucha-
ristieviering. Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 10 januari, 10u. Woord- 
en Communieviering. Pastor A. 
Dekker. Reserveren verplicht:
hbavo.aanmeldenvieringen@
gmail.com. Of: 023-5280504.
www.parochiesklaverblad.nl.

kAtholieke kerk
o.l.v. hemelvAArt

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 6 januari, 10u, Hart 
voor Ouderen.
Saturday 5 P.M., Mass in English, 
father Tristan Perez.
Zondag 10u, hoogmis, pater 
Diego Pildain.
Zondagavond 18.45u: H. Lof
Doordeweekse vieringen:
Dinsdag 9u. Woensdag 10u.
Aanmelden per e-mail info@
olvhnl óf 023-5286608. 9 -12 u.
www. parochiesklaverblad.nl.

hervormd Pkn BenneBroek
Binnenweg 67 Bennebroek
Zondag 10 januari, 10u.
ds. G.F. Smaling. Uitzending: 
www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159. 
www.hervormdpknbennebroek.
nl.

KERKDIENSTEN

KEN UW BOS

Door Ems Post

Een nieuw jaar. 
Nieuwe vergezichten. 
Nieuwe voornemens.  
Minder vooral. 
Van alles minder. 
Minder eten, minder 
tv kijken, minder 
drinken. Maar ge- 
lukkig ook meer. 
Meer slapen, 
meer lezen, meer klussen afmaken, meer slapen en 
meer wandelen. De ene voet voor de andere. Kijken, 
bewegen, ademen.  
 
Vanaf de Van Merlenlaan, via de Burgemeester Van 
Doornkade, over de Chinese brug, het klaphek door het 
Groenendaalse Bos in, voor de nieuwjaarsduik. Het heil-
zame bos.  
 De vogels hadden het rustig. Veel minder vuurwerk dit 
jaar. Als dank kwetteren ze extra vrolijk. Het pad langs 
de scouting, de heuvel beklimmen naar de zandbak. 
Wie weet wordt dat ooit de plek voor een klimobject.  
   
O wacht, dat klinkt als een goed voornemen. Het glib-
berige bruggetje over de Lelievijver op weg naar de 
voormalige Belvédère. Hoe staat het daarmee trou-
wens? Even gekeken op de website van de gemeente: 
“De schenker bleek niet gelukkig met het doorlopen 
proces en de uitkomst daarvan. In overleg tussen archi-
tect, schenker en gemeente wordt nu gewerkt aan een 
aanpassing van het schetsontwerp waarin de drie 
partijen zich kunnen vinden. Om dit proces zorgvuldig 
te doorlopen in deze coronaperiode, waarin persoonlijk 
overleg niet altijd mogelijk is, kost dit de nodige tijd.” 
Kom op gemeente, maak er wat moois van. 

 
Nog een klein stukje langs het Seringendal waar we 
hopen op echte seringen, naar de uitgang bij de Vrij-
heidsdreef. En zo weer naar de Van Merlenlaan. Naar 
huis, nog de laatste overgebleven oliebollen opwarmen 
voor bij de thee.  
 
Een nieuw jaar met nieuwe voornemens. Geen tijd te 
verliezen. 

In deze nieuwe rubriek leest u van tijd tot tijd wetens-
waardigheden over het Heemsteedse wandelbos Groe-
nendaal. De rubriek komt tot stand met medewerking 
van de vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

gelukkig nieuwjaar

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Maandag 14 december 
is Nederland in een lockdown 
gegaan vanwege de stijgende coro-
nabesmettingen. Vanwege het feit 
dat WIJ Heemstede activiteiten orga-
niseert voor kwetsbare doelgroepen, 
mogen deze doorgang vinden. 

Wat blijft WIJ Heemstede doen: 

De Winterlijn: is bereikbaar van 
maandag tot en met donderdag van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 
16.00 uur en op vrijdag van 10.00 tot 
12.00 uur. Er kan gebeld worden met 
medewerkers van WIJ Heemstede op 
telefoonnummer: 023 548 38 18. 
Gewoon voor een praatje, een vraag 
om hulp of wat u maar kwijt wilt. 
Receptie van de Luifel: is vanaf 4 
januari telefonisch bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur en via mail van maandag 
t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur. 
Dienstverlening Plein1: Plein1 is 
telefonisch bereikbaar van maandag 
t/m vrijdag van 09.00 - 13.00 uur.  
Maatschappelijk werk: Klantge-
sprekken vinden zoveel mogelijk 
telefonisch digitaal plaats. Klantge-

sprekken maatschappelijk werk 
kunnen eventueel plaatsvinden op 
de Luifel. 
Het Eethuis in de Luifel: is geopend 
voor het afhalen en/of bezorgen van 
maaltijden voor inwoners van 
Heemstede vanaf 11 januari. In de 
week van 4 t/m 11 januari wordt een 
nieuwe vloer geplaatst in de keuken 
van het Eethuis.  
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cursussen e.d.: worden waar moge-
lijk door sociaal werkers met onder-
steuning van vrijwilligers en 
docenten weer opgestart  
Sociaal Makelaars in de wijken: WIJ 
Heemstede is afwisselend met 
sociaal makelaars in de periode na de 
kerstvakantie aanwezig in diverse 
wijken.  
Activiteiten voor ouderen in 
Plein1: Activiteiten voor ouderen die 
vanuit Plein1 worden georganiseerd 
vinden doorgang. Voorbeeld is de 
Sociëteit en de Ko-Bus ko!e. 
Ouderen worden uitgenodigd door 
de sociaal werker. Daadwerkelijke 
bevestiging van opgave voorafgaand 
aan de activiteit bij de sociaal werker 
is verplicht. 

Vervoer voor ouderen:  
Ko Bus vervoer: t.b.v. cliënten dagbe-
steding Kennemerhart, Pleinhart 
vindt een doorgang.  
Vrijwillig vervoer: alleen medische 
ritten (niet corona gerelateerd). 
Computerhulp: gaat door in nood. 
Klussenhulp: gaat door bij nood. 
Administratieve thuishulp: er 
worden geen nieuwe aanvragen 
aangenomen. Bestaande afspraken 
kunnen doorgang vinden.  
Formulierenbrigade: Gaat door met 
een vooraf gemaakte afspraak op 
maandagmiddag. Afspraak vindt 
plaats bij Plein1. 
80-jarigen Huisbezoek: kan door-
gang vinden als de corona maatre-
gelen gehandhaafd kunnen worden. 
Vrijwillige inzet: WeHelpen/het Vrij-
willigerspunt zijn digitaal beschik-
baar voor het aanbieden van hulp en 
het aanvragen van hulp via de mail 
heemstede@wehelpen.nl of telefo-
nisch 023-548 38 24. Het Vrijwilligers-
punt is digitaal beschikbaar. 
VoorleesExpress: zowel voorlezen 
thuis als voorlezen bij de Luifel gaat 
door (1 op 1 kind / vrijwilliger / 1 
ouder). 
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17 jaar: buiten in het sportpark op 
dinsdag en donderdag van 15.00 – 
17.00 uur (1 sociaal werker bij 
aanwezig). 
Kinderkookcafé: gaat door. 
De Open avonden Bewustwording 
van Jan Oostenbrink: op 6, 20 en 27 
januari gaan door.   
Creatief leven door Marijke Coert 
en en Julie Koch: vanaf 18 januari, 8 
bijeenkomsten, gaan door.  
Vriendinnenclub: op maandag 18 
januari om 14.00 uur, gaat door. 
Seniorweb: de cursus en activiteit 
van Seniorweb in de Luifel op 
maandag 18 en dinsdag 19 januari 
gaan door. Vanwege het belang om 
ouderen digitaal vaardig te houden 
naar de buitenwereld. Vooraf 
aanmelden is verplicht. 
De locaties van WIJ Heemstede de 
Luifel en de Molenwerf sluiten voor 
alle overige activiteiten en dienstver-
lening zowel van WIJ Heemstede zelf 
als wanneer er gebruik wordt 
gemaakt door externen. Openstel-
ling is alleen voor bovengenoemde 
activiteiten en dienstverlening bij 
intern en externen.

WIJ Heemstede gedeeltelijk open tijdens lockdown

Wij kiezen 
voor een 

beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.

korendag Zandvoort 
gaat door in 2021
Zandvoort - Het bestuur van de 
Korendag Zandvoort heeft besloten 
dat wij volgend jaar op zaterdag 11 
december 2021, weer een Korendag 
gaan organiseren.
Het thema deze keer is ‘Winter Aan 
Zee’.
Nu denkt u misschien, de datum 
klopt niet, maar deze datum klopt 
zeker wel. Wilt u weten wat Korendag 
Zandvoort gaat doen?
Houd dan de website www.zingen-
aanzee.nl goed in de gaten. 
Korendag Zandvoort wenst u een 
veilig, gezond en liefdevol 2021 toe. 
Blijf gezond.

internationaal orgel-
festival gaat door in 
aangepaste vorm
Haarlem - Het bestuur van het Inter-
nationaal Festival Haarlem heeft 
besloten om een afgeslankt ‘Orgel-
festival-light’ met de duur van één 
week te houden, van 17 juli tot en 
met 24 juli.
Deze editie bestaat uit een"groot 
deel van de programmering van de 
uitgestelde"editie van 2020. De 
oorspronkelijk geplande tweede 
festivalweek wordt opnieuw uitge-
steld naar juli 2022.
Het festival opent op 17 juli ’s avonds 
in de Grote of St.-Bavokerk"met een 
spectaculair concert door het Natio-
naal Gemengd Jeugdkoor.
Het complete festivalprogramma 
staat op"orgelfestivalhaarlem.nl.


