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30 september 2020

Landelijke Week tegen Eenzaamheid

Week van Ontmoeting bij WIJ Heemstede
Heemstede - Ontmoeting en verbinding staat in de Week tegen
Eenzaamheid centraal, die van 1
t/m 8 oktober loopt.
In deze tijd is dat een extra uitdaging, maar toch zijn er een heel
aantal mooie activiteiten waar u
bij kunt aansluiten. Vanzelfsprekend zijn deze activiteiten georganiseerd, rekening houdend
met de richtlijnen van het RIVM.
Vanwege de verscherpte Corona maatregelen is het verplicht
om voor alle activiteiten van de
Week van Ontmoeting van tevoren aan te melden. Helaas kunnen we geen bezoekers toelaten
die zich niet van tevoren hebben
aangemeld.
Bij de volgende activiteiten bent
u van harte welkom (na opgave):
Workshop: Kleur jezelf in je
kracht door Vera de Backker
De workshop ‘Kleur jezelf in je
kracht’ door Vera de Backker vindt
plaats in de Luifel, Herenweg 96
in Heemstede van 10-12 uur.
Het werken met kleur kan jezelf
ondersteunen, kleur is trilling en
dat doet iets met je. Uiteraard is
de werking voor iedereen persoonlijk maar er is ook een universele kant aan de kleur. U volgt
de weg van de regenboog die in
ieder aanwezig is zodat alle kleuren langs komen. De kleuren zijn
gekoppeld aan de chakra’s die
als vanzelf meedoen. In een korte meditatie maakt u contact met
de regenboog in uzelf. Er wordt
gewerkt met kleurpotloden. Kosten: € 25,- (incl.materiaal) Het introductie filmpje kunt u alvast be-

kijken op de website van Vera de Open eettafel in Plein1
Backker: https://veradebackker. In samenwerking met Kennemernl/bewustwording-via-kleur/.
hart is op maandag 5 oktober om
12 uur een Open eettafel voor
Workshop: Gouden bladzijden Heemstedenaren in Plein1, Juliadoor door Eva Durlacher
naplein1 in Heemstede. Met WeDe workshop ‘Gouden bladzij- reldse hapjes en drankjes. Schuif
den door Eva Durlacher is een gezellig aan van 12:00 -13:30 uur
ontmoeting tussen kinderen en in de tent op Plein1.
ouderen, die samen aan de slag Opgeven kan telefonisch via 023gaan met tekenmaterialen om 5483828 of stuurt u een e-mail
hun herinneringen uit te beel- naar: info@wijheemstede.nl
den. Deze vindt plaats op zondag
4 oktober op Plein1, Julianaplein Workshop: Over de streep
1 in Heemstede om 11 uur. Aan Met behulp van de spelvorm
de hand van inspirerende op- ‘Over de streep’, vertellen we onsdrachten gaan senioren en kin- zelf en elkaar zonder woorden te
deren herinneringen uit hun le- gebruiken op directe wijze waarven verbeelden door middel van in we verschillen (van smaak bijschrijven, tekenen of schilderen. voorbeeld) en wat we gezamenZo ontstaat aan de hand van te- lijk delen. Een leuke en inspirekeningen een mooie ontmoe- rende wijze om naar aanleiding
ting en verhalen tussen jong en van de gestelde vragen dieper
oud(er). Deze bijzondere work- in te gaan op het thema van deshop wordt je gratis aangebo- ze week: De week van de Ontden door WIJ Heemstede, de Bi- moeting. Op maandag 5 oktobliotheek en Kennemerhart. In ber is deze workshop van 14.30de tent én online Omdat er door 15.30 uur op Plein1, Julianaplein1
de coronamaatregelen niet zo- in Heemstede door Marijke Coert
veel deelnemers in de tent aan- en Julie Koch.
wezig mogen zijn, is het ook mogelijk om online mee te doen met Workshop: Kennismaking
de workshop. Dat gaat via Zoom met de cursus Creatief leven
en dan doe je lekker mee vanuit Marijke Coert en Julie Koch gehuis! Geef je op en dan ontvang je ven dinsdag 6 oktober eeen keneen uitnodiging met link op jouw nismaking over de cursus Creatief
e-mailadres.
Leven in de Luifel Herenweg 96,
Let op: De ouders van de deelne- Heemstede, van 19.30-21 uur.
mende kinderen in de tent mo- Binnenkort start weer een curgen i.v.m. de Coronamaatregelen sus Creatief Leven, stap voor stap
niet bij de workshop aanwezig naar meer verbinding met andezijn. I.v.m. de ventilatie blijft de ren. Deze cursus duurt 8 weken
tent open, dus kleed je warm aan. en wordt op maandagen gegeDeelnemers graag een half uur ven in de Luifel. Houd de agenvan tevoren aanwezig in de tent. da van WIJ Heemstede in de ga-

ten. Met de workshop verzorgen
Julie Koch en Marijke Coert voor
belangstellenden een korte kennismaking met een andere en effectieve aanpak van (langdurige)
eenzaamheid.
Diner en workshop:
Eten, kunst & liefde
Op donderdag 8 oktober om
17.30 uur vindt diner en workshop Eten, kunst & liefde met Paul
Rooyackers plaats. De locatie is
de Luifel, Herenweg 96 in Heemstede.
Een diner, Love and Eat, met als
thema de Liefde in al haar periodes.
Paul Rooyackers schreef een
boek, getiteld ‘Als ik met jou de
Kerst maar haal’, over de Formule
van de Liefde. Tussen de gangen
door vertelt Paul Rooyackers hoe
dit liefdesproces jou kansen biedt
maar ook op welke moeilijkheden je kan stuiten gedurende
je leven. Hij beantwoordt ook
vragen n.a.v. je eigen liefdesproces. Het boek kan gesigneerd op
deze avond aangeschaft worden.
Entree: € 25,- euro inclusief lezing
en 7 gangen diner (excl. drankjes).
Opgeven voor al deze bijeenkomsten verplicht via telefoon 023 –
548 38 28, e-mail info@wijheemstede.nl of via de website:
wijheemstede.nl.
Klik hiervoor op ‘alle leeftijden’
bovenaan de pagina en dan in
het linkermenu op ‘activiteiten
en cursussen en zoek de activiteit
waar u zich voor wilt opgeven.

IVN last Paddenstoelendag toch
af vanwege
corona

Ken uw Bos
De parasolzwam komt in veel soorten en maten voor en is soms dodelijk.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Verenging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
www.wandelbosGroenendaal.nl

De tonderzwam is van groot belang voor de voortplanting van
veel insectensoorten, waaronder
een aantal zeldzame kevers en
sluipwespen. Deze leggen hun eitjes in het vruchtlichaam, waarop
de larven zich te goed doen aan het
vlees.

Schimmels in Groenendaal
Men zegt dat het herfst is, echter in Heemstede heeft het best
lang geduurd voor we daar iets
van merkten. Op de Zandvoortstelaan bloeien de herfststijloos
(Colchium autumnale) al volop.
Maar wees gerust, het is een onontkoombaar feit dat de dagen korter en vooral weer natter
gaan worden. Zo verandert ook
ons mooie Groenendaalse bos.
De bomen verliezen hun blad, de
dieren zoeken een warm heenkomen en de zwammen schie-

ten de grond uit. Ruim 250 soorten zwammen en paddenstoelen
zijn er in Groenendaal te vinden.
Zij zijn druk bezig met de bodemopbouw van het bos.
Zij extraheren de voedingstoffen
die in levend of dood hout zijn
opgeslagen en maken deze beschikbaar voor de rest van de natuur. Zonder al deze schimmels
zou elk bos begraven worden onder dood hout. Zo ook ons eigen
Groenendaal.
Sommige van deze schimmels

Overveen - Ook dit jaar zou het
IVN Zuid-Kennemerland weer de
jaarlijkse Paddestoelendag organiseren in samenwerking met
Staatsbosbeheer en Nationaal
Park Zuid-Kennemerland. Dit
evenement over de wereld van
schimmels en paddestoelen vindt
altijd plaats op de 1e zondag van
oktober op buitenplaats Elswout
aan de rand van Haarlem. Er zijn
dan normaliter excursies en andere activiteiten.
Dit jaar zou Paddenstoelendag op
zondag 4 oktober plaatsvinden,
maar de recente stijging van coronabesmettingen in Veiligheidsregio Kennemerland heeft roet in
het eten gegooid. Het IVN ZuidKennemerland heeft daarom besloten om dit jaar vanwege de corona en de daaruit voorvloeiende gezondheidsmaatregelen deze Paddenstoelendag niet te laten doorgaan. Veiligheid voor elkaar gaat voor. Graag ziet IVN iedereen graag in volle gezondheid
volgend jaar terug op de IVN –
Paddenstoelendag.

zijn eetbaar, zoals Eekhoorntjesbrood, Morieljes en Briefstukzwam, maar ook de minder bekende soorten zijn soms best
smakelijk. Maar.... pas op, want
een fout is snel gemaakt; in het
geval van zwammen hebben
die vaak ernstige gevolgen voor
de plukker. Soorten als Groene
Knolamaniet, Tonderzwam, Vliegenzwam en Parasolzwam ma- Vliegenzwam (foto aangeleverd
ken ook vandaag de dag nog veel door IVN ZK).
slachtoffers.
Laat de zwammen en paddenstoelen maar lekker staan, want
ze zijn voor ons aan het werk om
het bos gezond te houden. Geniet dus van al deze pracht, maar
bewaar gepaste afstand; 1.5 m
hoeft niet.

Tekst: Rogier Veldhuisen
Foto’s: Vrienden Wandelbos
De reuzenzwam is feitelijk oneetbaar, vanwege het stugge vlees en de Groenendaal.
zure smaak.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

WIJ Heemstede

Week van Ontmoeting
van 1 t/m 8 oktober
komt u ook?
Do 01 okt
10.30 uur
Film&Lunch
Historisch drama (2019) (Luifel)
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Vrijdag 2 oktober
10.00 uur
Workshop Kleur jezelf in je kracht
met Vera de Backker (Luifel)
Zondag 4 oktober
11.00 uur
Workshop Gouden bladzijden
met Eva Durlacher (Plein1)
Maandag 5 oktober
12.00 uur
Open eettafel met Internationale hapjes en drankjes
Schuif aan bij de Wereldtafel (Plein1)
Maandag 5 oktober
14.30 uur
Workshop Over de Streep
met Marijke Coert en Julie Koch (Plein1)
Dinsdag 6 oktober
19.30 uur
Workshop Creatief leven
door Marijke Coert en Julie Koch (Luifel)
Woensdag 7 oktober
10.00 uur
Beweegcursus Aanhaken bij Internationale Dans
met Claudy Prins (Luifel)
Donderdag 8 oktober
17.30 uur
Workshop Eten, kunst en liefde
met Paul Rooyackers (Luifel)
Vanzelfsprekend worden de activiteiten georganiseerd
volgens de verscherpte richtlijnen van het RIVM.
VOORAF OPGEVEN VOOR BOVENSTAANDE ACTIVITEITEN IS VERPLICHT.
Dat kan telefonisch, via de mail of via de website.

Praatje Prut
WIJ Heemstede komt

in de Week van Ontmoeting
ook naar u toe!
Wij komen met het grappige kleine zwarte vrachtautootje
volgeladen met speelmateriaal voor jong en oud
om ons te vergezellen tijdens het ‘praatje prut’.
Even buurten in de wijk tijdens de week van de ontmoeting.
Komt u langs voor een praatje?

Wij zijn te vinden op:
Donderdag 1 oktober
van 17:00-18:00 uur in de Slottuin
Vrijdag 2 oktober
van 17:00-18:00 uur op de Mastkade
Maandag 5 oktober
van 10.00-12.00 uur op de Schielaan
Dindag 6 oktober
van 10.00 -12.00 uur in de Offenbachlaan
Woensdag 7 oktober
van 10.00 -12.00 uur aan de Constantijn Huygenslaan
Donderdag 8 oktober
van 10.00 – 12.00 uur aan de Wasserij Annalaan.

023 - 548 38 28
info@wijheemstede.nl

www.wijheemstede.nl

