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KEN UW BOS

Tekst: Vrienden Wandelbos 
Groenendaal 

Als je dit leest, is de nieuw-
jaarsduik in de Haven van 
Heemstede al achter de 
rug. Bij het bijna lente-
achtige weer op nieuw-
jaarsdag hebben een paar 
!inkerds, onder aanmoediging van een hele schare 
bewonderaars en onder luid geschreeuw van henzelf, 
in zwembroek het koude water getrotseerd; om daarna 
gauw naar huis te gaan om kort maar lekker warm te 
douchen. Van tevoren hebben ze, ter opwarming, vast 
de traditionele warme chocolademelk genuttigd die nu 
eenmaal bij zo’n tewaterlating hoort.  
 
Maar dan moet je wel van kou en van zo’n koudwater-
duik houden. Mocht dat nou niet zo zijn, dan kon je als 
waardig alternatief op 1 januari natuurlijk ook het 
wandelbos in duiken om het nieuwe jaar gezond te 

beginnen. Geen geschreeuw, maar ook geen aanmoe-
diging van het wat minder talrijke publiek.  
 
De hond gaat maar al te graag mee het bos in om 
lekker te struinen en met andere honden te spelen. Zo 
in het begin van het nieuwe jaar raken de baasjes spon-
taan in gesprek met elkaar. Dat levert soms heel 
persoonlijke gesprekken op. Of gewoon even een 
babbel over het type hond met zijn aardigheden en 
eigenaardigheden. Ja en dan kán daarna thuis warme 
chocolademelk gedronken worden, lekker met een van 
oudejaar overgebleven oliebol.  
Een goed begin van het nieuwe jaar.
 
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Water of wandel?  

Foto’s: Oscar Boeder en Vrienden Wandelbos Groenendaal.

AGENDA

VRIJDAG 13 JANUARI
Mylou Frencken, Gerrie Hondius en 
Ronald Schmitz met ‘Aan-waaien’ 
in de Luifel. Herenweg 96, 
Heemstede. Om 20.15u. Informatie 
en kaarten:
www.podiaheemstede.nl. 

ZATERDAG 14 JANUARI
Concert Italiaanse pianiste Lucia 
Paradiso. ’t Mosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Om 
15u. Toegang vrij. Collecte na 
a!oop met richtlijn "10,-.

Repaircafé Vogelenzang. Dorps-
huis, Henk Lenssenlaan 2, Vogelen-
zang. V.10-13u. Aanleveren tot 
12.30u.

Ensemble Fuse in de Oude Kerk. 
Wilhelminaplein 12, Heemstede. 
Om 20.15u. Kaarten en informatie 
via: www.podiaheemstede.nl.

ZONDAG 15 JANUARI
Concert TRIO 258. ’tMosterdzaadje, 
Kerkweg 29, Santpoort-Noord. Om 
15u. Toegang vrij. Collecte na 
a!oop met richtlijn "10,-.

Nieuwjaarsconcert Heemsteedse 
Kunstkring. Oude Kerk, Wilhelmi-
naplein 12, Heemstede. Om 14u. 
Toegang: gratis voor leden, voor 
niet leden: "10,-.

Concert Trio Gvetadze-Saeijs-
Bogdanovic. Het Kunstfort, Fort-
wachter 1, Vijfhuizen.  Om 14u. 
Toegangsprijs incl. consumptie: 
"25,-. Kaarten via:
www.CruquiusConcerten.nl of via 
tel. 023 529 3204. 

Jazzmatinee met het Hans Keune 
trio bij Nieuw Vreeburg. Kerkplein 
16,  Bloemendaal. V.15-17.30u 
Toegang vrij.

Lezing: ‘De zevende dag… of het 
zevende uur?’ De Kapel, Potgie-
terweg 4, Bloemendaal. Om 
10.30u. Vrijwillige bijdrage, richt-
bedrag "8,- . Meer informatie 
www.dekapel-bloemendaal.nl.

Het Myrthen Pianokwintet speelt 
muziek van Clara en Robert Schu-
mann. Gemeentehuis van Bloe-
mendaal, Bloemendaalseweg 158, 
Overveen. Om 11u. Kaarten: "24,-. 
jongeren tot 26 jaar "12,- via
www.muzenforum.nl of aan de 
zaal (alleen pin).

VANAF MAANDAG 16 JANUARI
Start cursus Creatief Leven. Wij 

Heemstede, de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 8 bijeenkomsten, 
van 10-12.30u. Cursusprijs is " 
82,50, excl. cursusboek à "25,-. 
Inschrijven via info@wijheemstede.
nl, of belt u 023 – 548 38 28.

DINSDAG 17 JANUARI
Wandeling naar Berkenrode. Start 
vanaf Plein1, Julianaplein 1, Heem-
stede. Om 10u. Aanmelden via 
info@wijheemstede.nl of 
tel. 023 - 5483828.

Open inloop SeniorWeb. De Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede 
V.10-12u, met themalezing ‘Foto’s 
digitaliseren’. Gratis toegang.

WOENSDAG 18 JANUARI
Trefpunt Dementie Heemstede 
over Respijtzorg. Plein1 (begane 
grond), Julianaplein 1 in Heem- 
stede. V.19.30-21u.
Aanmelden via WIJ Heemstede op 
Plein 1 (1e ver-dieping) of tel.
023 - 5288510.

DONDERDAG 19 JANUARI
Themamiddag over babbeltrucs en 
internetcriminaliteit. Het Trefpunt, 
Akonietenplein 1, Bennebroek. 
V.14-16u. Gratis toegang incl. 
ko#e/thee.

ZATERDAG 21 JANUARI 
Marjolein Meijers met ‘Familiepor-
tret’ in ’t Mosterdzaadje. Kerkweg 
29, Santpoort-Noord. Om 15u. 
Toegang vrij, na a!oop collecte 
met richtlijn van "10,-.

ZONDAG 22 JANUARI
Pianist Luis Rabello in ’t Mosterd-
zaadje. Kerkweg 29, Santpoort-
Noord. Om 15u. Toegang vrij, na 
a!oop collecte met richtlijn van 
"10,-.

Theeconcert met het Odeon Strijk-
kwartet in de Oude Kerk. Wilhelmi-
naplein 12, Heemstede. Om 15u. 
Bijdrage van "10,- ter dekking van 
onkosten.

VRIJDAG 27 JANUARI
Uitvoeringen van W.B. Yeats - The 
Land of Heart’s Desire’. Oude Kerk, 
Wilhelminaplein 12, Heemstede. 
Om 20u. Toegang "22,- incl. program- 
maboekje. Kaarten en meer infor-
matie: www.neruda.nl.

T/M VRIJDAG 31 MAART
Tentoonstelling ‘Ode aan het Land-
schap’ op Provinciehuis. Dreef 3, 
Haarlem. Vrije toegang tijdens 
openingstijden. 

Heemstede - Vanaf maandag 16 
januari van 10-12.30 uur start de 
cursus Creatief Leven in de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. Deze 
cursus leert je weer Creatief te leven. 
In een open en positieve sfeer leer je 
wat je kunt doen om je beter te 
voelen en hoe je mensen leert 
kennen die bij je passen. Stap voor 
stap naar meer verbinding met 
anderen. Iets willen veranderen in je 
leven vraagt om inzicht èn actie. Bij 
iedere bijeenkomst horen dan ook 
opdrachten die je in de tussenlig-
gende week moet doen. Er zijn acht 
bijeenkomsten van 2,5 uur die 
worden begeleid door Marijke Coert 

en Julie Koch. Je kunt je nu inschrij-
ven via info@wijheemstede.nl, of belt 
u 023 – 548 38 28. 
De cursusprijs is "82,50, exclusief 
cursusboek à "25,-. 
Als de cursus eenmaal gestart is, 
kunnen nieuwe deelnemers niet 
meer instromen. De eerstvolgende 
cursus start op maandag 3 april. 

Wil je eerst meer informatie?
Kijk dan op: 
https://coertcoachingenadvies.nl/
begeleiding-bij-eenzaamheid/. 
Of bel even naar Julie Koch: 
06-27878201 of Marijke Coert: 
06-38067158.

Heemstede - In gezondheidscen-
trum De Nieuwe Lente aan de Raad-
huisstraat 56a in Heemstede staan de 
maand januari en een stukje van 
februari in het teken van de oosterse 
geneeswijzen. Er worden diverse 
lezingen, proe!essen en een work-
shop georganiseerd op het gebied 
van acupunctuur (China), shiatsu 
(Japan) en ayurveda (India). De initia-
tiefnemers, acupuncturist Roeland 
Krijnen en shiatsu-therapeut Pepijn 
Vanthoor, willen op deze wijze bij- 
dragen aan een goede start van een 
gezond 2023. 
Veel mensen willen gezond en geba-
lanceerd leven. Maar hoe doe je dat 
eigenlijk? Wat houdt in-balans-
blijven eigenlijk in? De Chinese, 
Japanse en Indiase geneeskunde 
heeft daar al vele eeuwen over nage-
dacht en draagt met die kennis con-
creet en praktisch bij aan uw gezond-
heid en die van uw familie. Ondanks 
dat de oosterse geneeskunde voor 
sommigen nog een exotische bete-
kenis heeft, zijn alle grondslagen en 
praktische toepassingen goed 
biomedisch te vertalen. Ook is er 
inmiddels zoveel onderzoek gedaan 
naar de e$ecten ervan dat er geen 
twijfel meer bestaat over het nut van 
de oosterse visie op gezondheid, 
levensstijl en preventie. De oosterse 
geneeswijzen gaan dan ook prima 
samen met andere geneeskundige 
behandelingen en therapievormen.

Lezingen Oosterse Geneeswijzen: 
Vitaal en Filoso!sch  
Hoe leef je gebalanceerd? Deze 
lezing op 13 en 20 januari van 19-21 
uur introduceert enkele basisprin-
cipes van zowel de Chinese als de 
Japanse geneeskunde en geeft op 
een laagdrempelige en interactieve 

manier aan hoe die principes kunnen 
bijdragen aan uw gezondheid.  
De lezing van 13 januari is dezelfde 
als die van de 20e. Zij worden ver- 
zorgd door acupuncturist Roeland 
Krijnen en shiatsu-therapeut Pepijn 
Vanthoor. 

Ayurveda: de Kunst van het Leven 
(Engelstalig) 
De kracht van Ayurveda ligt net als 
bij de Chinese en Japanse genees-
kunde in het erkennen van de uniek-
heid van elke mens. Via een Dosha, 
een mind-body type, worden de 
gezondheidsadviezen op maat 
gemaakt. De eeuwenoude kennis uit 
India is vandaag de dag nog steeds 
goed inzetbaar om tot de basis van 
de gezondheidsproblemen te 
komen. Deze lezing wordt verzorgd 
op 27 januari van 15-17 uur door 
Ayurvedisch specialist Litha Dash. 

Proe"essen
Verder zijn er nog proe!essen Do-In: 
Laat je energie weer stromen met 
deze Japanse training op maandag 
23 januari van 10-11 uur en Yin Yoga 
op 26 januari van 19-20 uur: Vitaliseer 
de meridianen met meditatieve 
rekoefeningen.  

Workshop Yuimaru: de Binnenste 
Cirkel 
De maand van de Oosterse genees-
wijzen wordt 5 februari van 10-16 uur 
afgesloten met een workshopdag 
Yuimaru: De Binnenste Cirkel. Een 
dag van verdieping en praktische 
toepassingen van de oosterse ge- 
neeswijzen. Ervaar ontspanning en 
vitaliteit door acupunctuurbehande-
lingen, Do-In oefeningen en shiatsu. 
Maak zelf een heerlijke lunch aan de 
hand van de oosterse voedingsleer, 
op basis uw persoonlijke 5 elemen- 
ten body-mindtype. Dit alles in het 
kader van Yuimaru - een begrip uit 
Okinawa, wat neerkomt op het 
harmoniseren van jezelf en de cirkel 
van je nabije omgeving. 

De workshop wordt gegeven door 
Acupuncturist Roeland Krijnen en 
shiatsu-therapeut Pepijn Vanthoor en 
bestaat uit diverse onderdelen die 
zowel qua theorie als praktijk op 
elkaar aansluiten.  

Kijk voor het complete programma, 
tijden en inschrijving op: 
https://denieuwelente-heemstede.
nl/events/maand-van-de-oosterse-
geneeswijzen/. 

Activiteiten in de maand van de Oosterse 
geneeswijzen bij De Nieuwe Lente

Start cursus Creatief Leven


