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

DONDERDAG 25 AUGUSTUS

De nazomer ontdekken in Wandel-
bos Groenendaal. Verzamelen om 
18.30 uur bij het info-paneel op de 
grote parkeerplaats bij het restau-
rant Groenendaal. Aanmelden niet 
nodig. Informatie: Wim Swinkels,
tel.nr.: 06-52788835.

ZATERDAG 27 AUGUSTUS
Vleermuisexcursie in Benne-
broekbos. Vertrekpunt: Hoek Glip-
perweg met Swartsenburgerlaan; 
Glipperweg 4c, Heemstede; op de 
grens met Bennebroek. V.21-
22.30u. Van tevoren Aanmelden 
verplicht op: www.gaatumee.nl.

ZONDAG 28 AUGUSTUS
10.000 stappenwandeling. Vanaf 
Sportplaza Groenendaal, Sportpark- 
laan 16, Heemstede. Start om 10u.

WOENSDAG 31 AUGUSTUS
Open Huis Pauwehof. Achterweg 
19, Heemstede. V10-12u. 

VRIJDAG 2 SEPTEMBER
Open Dag WIJ Heemstede. De 

Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
V.14-17u.

ZATERDAG 3 SEPTEMBER
Lezing over Mathé van der Weiden 
door Johannes van der Weiden.
De Hoofdwacht, Grote Markt 17 
Haarlem. Om 20u. Leden betalen 4 
euro, introducees 6 euro. 
Aanmelden: www.Haerlem.nl.

MAANDAG 5 SEPTEMBER

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

WOENSDAG 7 SEPT
Inloopspreekuur Werkgroep Toe- 
gankelijkheid. Plein1, Julianaplein 
1, Heemstede. V.9.30-12u.

ZA 17 EN ZO 18 SEPTEMBER
SuperHero KidsRun. Atletiekvere- 
niging AV Haarlem, Jaap Edenlaan 
4, Haarlem-Noord. Gratis. Inschrij-
ven via: www.superherokidsrun.nl. 

T/M ZONDAG 9 OKTOBER 

Tentoonstelling Max IN CAR TOON 
in combinatie met CAR ART. Zand-
voorts Museum, Swaluëstraat 1, 
Zandvoort. Meer info op:
www.zandvoortsmuseum.nl.

AGENDA
Heemstede - Afgelopen zaterdag 
vond een door Stichting Taalcoaches 
Zuid-Kennemerland en Haarlem 
Mozaïek georganiseerde picknick 
plaats op de Speelbos Meermond.  
Met een opkomst van meer dan 100 
deelnemers, waaronder veel gezin-
nen en diverse taalcoaches met hun 
taalmaatjes, werd het een erg gezel-
lig en succesvol evenement.  
De picknick bracht vele culturen bij- 
een. Nederlanders en nieuwe Neder-
landers uit Syrië, Eritrea, Turkije, Azer-
beidzjan, Soedan, Oekraïne en Afgha-
nistan.  Aan lange tafels maakte men 
onderling kennis, deelde men de 
thuisgemaakte hapjes met elkaar en 
werden verhalen en ervaringen 
uitgewisseld. De kinderen konden 
meedoen aan allerlei sportactivi-
teiten, opgezet en begeleid door de 
mensen van SportSupport. 
Het werd een actieve middag met als 
afsluiting een potje voetbal tussen 
de vrouwen en voor iedereen ijs van 
de ijscovrouw. 
Een mooi en inspirerend evenement 
en dus zeker voor herhaling vatbaar.

Geslaagde picknick in Speelbos Meermond

Geslaagde picknick in Meermond met potje voetbal. Foto: aangeleverd.

KEN UW BOS

Tekst Vrienden Wandelbos 
Groenendaal 

Noord-Hollanders weten 
wat een houtsnip is: een 
witte boterham met kaas 
en roggebrood. Deze culi-
nair niet per se hoogstaande lekkernij is zo genoemd 
als verwijzing naar de kleuren van het verenpak van 
deze vogel.  
 
De houtsnip komt voor in een bosrijke omgeving en 
broedt graag in een zandig kuiltje in de grond. Het 
exemplaar dat onze boswachter tegenkwam was dus 
helemaal op zijn plek in Groenendaal. Zelfs landgoe-
deren worden speci!ek genoemd in het leefgebied van 
deze steltloper van het formaat houtduif. Alhoewel hij 
voor een steltloper wel wat korte poten heeft. Zijn 
lange rechte snavel doet echter goed mee in het speci-
!eke uiterlijk. Nu maar hopen dat het nestje in het 
zuidelijk deel lag waar het meestal veel rustiger is 

omdat er minder mensen en geen honden komen. Dan 
krijgt het broedsel kans groot te worden en uit te 
vliegen.  
 
Bijzonder was dat de boswachter in al die tijd dat hij nu 
in ons Wandelbos werkt nu pas voor het eerst de hout-
snip in het bos heeft aangetro"en. Hij stond er zelf van 
te kijken. 

Een ander leuk weetje over de snippenfamilie: de 
watersnip en de poelsnip, nee#es van de houtsnip, 
stonden indertijd afgebeeld op het biljet van honderd 
gulden. Zo’n biljet is nu inmiddels behoorlijk in waarde 
gestegen. Dat zou onze snip in Groenendaal eens 
moeten weten. Dan zou hij heel wat vaker trots zijn 
snavel laten zien. Nu is het een schuw beestje dat in de 
schemer even snel een hapje komt pikken om daarna 
snel terug te kruipen in het ondergroeisel in het bos. 
Veilig en onzichtbaar door zijn camou$agepak.

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

Houtsnip

Houtsnip. Foto: Feike de Keijzer, Saxifraga.Fl. 100,-. Afbeelding: De Nederlandse Bank.

Heemstede - Op zaterdag 3 septem- 
ber geeft Heemstedenaar Johannes 
van der Weiden bij de ´Historische 
Vereniging Haerlem´ in de Hoofd-
wacht aan de Grote Markt 17 in 
Haarlem een lezing naar aanleiding 
van een door hem geschreven boek 
over zijn vader: ´ Mathé van der 
Weiden, sierkunstenaar´.  
Mathé van der Weiden ging op 14- 
jarige leeftijd een vij#arige dagcursus 
volgen op de vermaarde Haarlemse 
School voor Kunstnijverheid, geves-
tigd in het huidige provinciehuis. 
Hier werd je in academische traditie 

opgeleid tot ‘kunstvakman’, met 
nadruk op tekenen door oefening en 
materiaalkennis. De heersende stijl 
van de school was de ‘Nieuwe Kunst’ 
een sobere vorm van de Art Nou- 
veau. Decoratief tekenen vond plaats 
op systematische, geometrische en 
gestileerde grondslag. De vaak gril-
lige vormgeving van de Art Nouveau 
zoals in Vlaanderen of Delft en Den 
Haag gebruikelijk, vond men er een 
‘geïmporteerde woekerplant’. De 
kunst van de vakman moest dienst-
baar zijn aan de samenleving, nijver-
heid of bouwkunst. Het ging om 

‘gemeenschapskunst’ en ‘volksverhef-
!ng’. Al deze beginselen zou Mathé 
zijn hele leven trouw blijven. 
 
Tijdstip: aanvang 20 uur, inloop vanaf 
19.45 uur. Leden betalen 4 euro, intro- 
ducees 6 euro.
Zie ook de website:
www.mathevanderweiden.nl. 
 
Aanmelden kan via de website:
www.Haerlem.nl, door binnen het 
onderwerp activiteiten 3 september 
aan te klikken en formulier in te 
vullen.

Lezing over Mathé van der Weiden door Johannes van der Weiden

Heemstede - Op vrijdag 2 september 
bent u van harte welkom bij WIJ 
Heemstede in de Luifel aan de Heren-
weg 96 in Heemstede voor de Open 
dag, van 14 tot 17 uur. U kunt mee-
doen aan korte workshops, inschrij-
ven voor een cursus of reserveren 
voor een activiteit zoals !lms, work-
shops of lezingen die bijna iedere 
week in de Luifel plaatsvinden. Ook 
kunt u informatie krijgen over alles 
wat WIJ Heemstede doet. Heeft u 
hulp nodig bij een klusje? Of bij het 
opruimen en bijhouden van uw 
administratie? Wilt u graag naar een 

familielid, maar heeft u geen ver- 
voer?  
Informeer eens naar de vele moge- 
lijkheden.  
Veel van de docenten van de cursus- 
sen en het team van medewerkers en 
vrijwilligers zijn op de Open Dag aan-
wezig om al uw vragen te beantwoor- 
den. 
Natuurlijk bent u ook gewoon wel- 
kom voor een kop ko%e of thee en 
een praatje. 
Of u kunt de nieuwe brochure mee- 
nemen als u deze niet in uw brie-
venbus heeft gekregen.

Open Dag WIJ Heemstede op vrijdag 2 september

Heemstede - Vanaf september kunt 
u weer gezellig een dagje uit met de 
Ko-bus. U wordt thuis opgehaald en 
weer teruggebracht. Tijd vertrek 
vanaf 12.00 uur en thuiskomst ± 
17.00 uur. 

Het programma voor september 
• Weesp met lunch 7 september 
Een tocht langs schilderachtige weg-
getjes naar Weesp en omgeving. De 
Ko-bus haalt u een uur eerder op dan 
anders: vanaf 11.00 uur.
Kosten: & 34,-. 
 
• Zonnetrein Schoorl 14 september 
Een tocht naar Schoorl en om het 
prachtige duingebied vanuit de 
Zonnetrein te ontdekken. U heeft 
onderweg een prachtig uitzicht op 
unieke plekken in het bos- en duin-
gebied. (Vanaf 11 uur). Kosten: & 38,-. 
 
• Aalsmeer Appelpuntrondvaart 21 

september  
In een authentieke ‘elektrische praam’ 
wordt gevaren in de omgeving van 
Aalsmeer door een uniek Hollands 
natuurgebied bestaande uit veenge-
bieden en moerasbos. Aansluitend is 
er ko%e met een heerlijke appel-
taartpunt. Kosten: & 29,-. 
 
• IJmeer, Marken en Monnickendam 
28 september  
Via Marken wordt gereden naar het 
mooie stadje Monnickendam. 
Kosten: & 27,-. 
 
Voor meer informatie of opgeven 
kunt u bellen naar 023-528 85 10, 
binnenlopen bij WIJ Heemstede in 
Plein1, Julianaplein 1, Heemstede of 
kijkt u op de website: www.
wijheemstede.nl.
Ook kunt u de folder met het 
programma t/m december even 
ophalen op Plein1.

Ko-bustochtjes vanaf september beschikbaar


