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KEN UW BOS
NLDeed in Groenendaal
Door Ems Post
Je wilt als Vereniging Vrien-den van
Wandelbos Groenendaal weer meedoen met
NLDoet dat jaarlijks door het Oranjefonds
landelijk wordt georganiseerd. Als je dan een
activiteit wilt oppakken, dan is de keus niet
moeilijk: iets voor Groenendaal.

Rabo ClubSupport. Fotografie: JudithCapponFotografie.

Inwoners Haarlem-IJmond steunen
massaal lokaal verenigingsleven
Regio - De afgelopen weken hebben
ruim 3100 leden van Rabobank
Haarlem-IJmond via Rabo ClubSupport gestemd op hun favoriete clubs
en verenigingen. In totaal waren er
159 doelen en projecten waaruit
men kon kiezen. Al deze clubs en
verenigingen kunnen rekenen op
een ondersteuning.
Na het tellen van alle stemmen bleek
St. Hospice Groep M-K als grote winnaar uit de bus te komen. Zij ontvangen een bijdrage van € 3.611,- vanuit
Rabo ClubSupport voor het realiseren van nieuwe televisies in de 4
gastenkamers. Maar er waren veel
meer winnaars. Zo ontving H.T.V.
Assumburg een bijdrage voor LED
voor de tennisbanen en kan Badmintonclub Velsen Bamito’s Jeugdprogramma gaan realiseren. Het totale
overzicht is te bekijken op:
www.rabobank.nl/leden/
clubsupport/club-overzicht.

Actief verenigingslid zorgt voor
betrokken buurt
“Het is fantastisch om te zien hoeveel
leden gestemd hebben,” vertelt Jerry
Notenboom, directeur coöperatieve
Rabobank Haarlem-IJmond. “Daaruit
spreekt een enorme betrokkenheid.
En terecht. Het verenigingsleven
vervult een belangrijke sociale en
maatschappelijke rol in onze regio.
Het is een plek waar iedereen
welkom is, je van elkaar kan leren, je
kan ontwikkelen en jezelf kan zijn.
We vinden het belangrijk dat
iedereen die dat wil kan deelnemen.
Dankzij Rabo ClubSupport versterken
we het verenigingsleven zodat ze die
rol kunnen blijven vervullen.”
Rabo ClubSupport
Via Rabo ClubSupport konden clubs
en verenigingen zich aanmelden
voor ondersteuning op het gebied
van kennis, netwerk en financiën. Dit

jaar hebben meer dan 30.000 clubs
zich landelijk opgegeven, dat zijn er
meer dan in 2020. In HaarlemIJmond hadden 159 verenigingen
zich aangemeld. Tot en met 25
oktober konden leden van de Rabobank via de Rabo Bankieren App
stemmen op hun favoriete club of
vereniging.
Zaterdag 6 november jl. zijn de resultaten bekendgemaakt en werden de
deelnemende clubs van Rabobank
Haarlem-IJmond verwacht bij de
IJsbaan Haarlem. Meer dan de helft
van de 159 deelnemende clubs was
aanwezig. Zij werden verrast met een
cheque, met daarop de bijdrage
waarop ze kunnen rekenen voor het
door hen opgegeven
bestedingsdoel.
Meer informatie vind je op:
Rabobank.nl/clubsupport.

Hans Klok betovert kerstcircus Haarlem
Regio - Met een rijker repertoire dan
ooit schittert Hans Klok van 23
december tot en met 9 januari in
Kerstcircus Haarlem. Met deze
wereld-act biedt het Kerstcircus
Haarlem een programma dat zijn
weerga in Europa niet kent. Totaaltheater voor alle leeftijden!
Met zijn prachtige assistenten en
razendsnelle illusies gaat Klok ‘voor
eigen publiek’ alles uit de kast halen
om het ‘Las Vegas-gevoel’ naar het
Haarlemse Reinaldapark te brengen:
“Noord-Holland is mijn basis, ik woon
om de hoek van het circuscomplex
en dat maakt mij extra scherp’’,
vertelt Hans Klok die in zijn loods in
IJmuiden met een team van zeven
man elke dag keihard bezig is met de
voorbereidingen. “In Haarlem overtreffen we alles”, belooft hij.
Tussen een keur aan internationale
circusartiesten zal Hans met behulp
van zijn knappe assistentes verbluffend verdwijnen en verschijnen:
“Met publiek rondom is circus altijd
weer het meest uitdagende podium’’,
vertelt de winnaar van de Zilveren

De wandelroutes bijvoorbeeld. Nu
hadden de bos-wachters de rode
en gele paaltjesroutes al onder
handen genomen en Kinderboerderij ‘t Molentje had de kabouterroute al geadopteerd. Het leek ons
daarom aantrekkelijk om de met
witte paaltjes aangeduide CultuurHistorische route op te waarderen.
Een leuke maar grote klus. Al in
januari werden de eerste contacten
gelegd. Fondsen aangevraagd, de
klus omschreven en uiteindelijk
door het Oranjefonds gehonoreerd
met een bescheiden bedrag.
Daarmee werd de klus ook op hun
website aangekondigd. Dat leverde
uiteindelijk één vrijwilliger op. De
andere vrijwilligers meldden zich
via onze eigen website en na een
oproep aan onze leden.
Met acht enthousiastelingen
gingen wij op 29 mei aan de slag.
Hoe het kan weet ik niet maar na
weken van kou, regen en harde
wind scheen juist die dag een echt
oranjezonnetje. Het werd een
vrolijke boel waarbij vooral hard
werd gewerkt. 32 Ruwe robiniapalen werden geschuurd tot ze
aanvoelden als fluweel; daarna
afgeplakt en geschilderd. Er
konden al snel diverse lagen verf
op omdat het gelukkig zulk droogzaam weer was. Natuurlijk was er
de catering van koffie, thee, limonade en gevulde koeken, maar geloof het of niet - daar kwamen
de meesten niet eens aan toe.

Foto’s: Vrienden Wandelbos
Groenendaal.

En wat nu zo geweldig is: een deel van het clubje was bereid om vrijdag
4 juni nog eens de handen uit de mouwen te steken voor de overige 32
palen. De route bestaat namelijk uit 31 Cultuur-Historische objecten en
‘loopt’ lekkerder met tussenliggende routepalen.
Dank aan de boswachters die alles hadden voorbereid en nu de palen op
de juiste plaats zetten. En dank aan alle vrijwilligers van NLDoet 2021.
Volgend jaar bramen steken. Doet u mee?
PS: het bijbehorende routeboekje is nog in ontwikkeling. Daar hoort u
later meer over. Tot die tijd is de route te vinden op de website van:
WandelbosGroenendaal.nl.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van Vereniging Vrienden
Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.

ANBO roept senioren op om

Hans Klok - illusionist én spreekstalmeester. Foto: aangeleverd.

Clown van Monaco. Dit jaar leerde
het grote publiek ook zijn warme en
humoristische kant kennen. Naast
ringmaster ‘good old gentleman’
Robert Ronday zal Hans Klok ook een
deel van gastheerschap op zich
nemen.

record snel jongleren op zijn naam
zetten. Het is verder lachen en huiveren met grote en poëtische acts.
Hans zelf kijkt, als hondenliefhebber,
uit naar Alex en Romy Jostmann met
hun Koningspoedels, de clowns van
de hondenwereld.

Wie van snelheid houdt, komtook
aan zijn trekken met Rudolf Janecek
die niet zo lang geleden het wereld-

De eerste shows zijn al uitverkocht,
dus boek vandaag nog via:
kerstcircus-haarlem.nl.

Regio - Hoe leuk is het om over je
hobby te vertellen. En misschien wel
anderen te inspireren om die hobby
ook op te pakken. ANBO roept senioren op een filmpje te maken over
hun hobby die de ouderenbond dan
verspreidt. Degene die het leukste
filmpje maakt, wint een digitale
camera! Als u het maken van een
filmpje lastig vindt, helpt ANBO.

senioren andere senioren gaan inspireren om een (nieuwe) hobby op te
pakken, maar het is ook gewoon leuk
om iets te laten zien over jouw
passie.

ANBO hoopt dat senioren weer
steeds meer letterlijk en figuurlijk in
beweging komen. Met de filmpjes
over de hobby’s hoopt ANBO dat

Daar kunnen zij meedingen naar een
mooie prijs. Degene die het leukste
filmpje maakt, wint namelijk een
prachtige digitale camera.

Senioren kunnen hun filmpje doorsturen naar ANBO, zie hiervoor:
www.anbo.nl/vertel-over-uw-hobbyen-win-een-leuke-prijs.

