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KEN UW BOS

Door Trudy Vink

Het is gedaan met de 
rust!

“Na lange jaren kwam 
er een prins en hoorde 
hoe een oude man ver- 
telde van die doorn- 
haag, hoe daar een 
paleis achter moest 
zijn, en in dat paleis een wondermooie prinses, Doorn-
roosje genaamd.” (uit sprookjes van Grimm).

In het noordelijke bos is een groot omheind gebied. 
Een enkel bordje wijst erop dat het een natuurherstel-
gebied is. Het ziet eruit als de tuin rond het paleis van 
Doornroosje door de vele braamstruiken die er al jaren 
ongehinderd groeien. Geen mensen, geen honden en 
geen Hooglanders die de natuur verstoren.

Aan alle rust is nu een einde gekomen. Gewapend met 
grote elektrische heggenscharen banen boswachters 
Rogier en Kees zich als prinsen een weg door het door-
nenwoud. Ook enkele bomen worden geveld om 
ruimte te maken voor andere soorten die in de verdruk-
king kwamen. In het bos vinden de boswachters geen 
paleis; maar net buiten het omheinde gebied staat wel 
een sprookjesachtig Heksenhuisje. Doornroosje is 
helaas in geen velden of wegen te zien, laat staan in het 
bos.

We zouden de boswachters willen vragen waarom het 
gebied omheind werd en hoelang geleden dat werd 
gedaan. Hoe heeft de natuur zich ontwikkeld in al die 
jaren en hebben ze er nou echt een rijkere natuur 
aangetro!en? Wat gaat er verder met dit gebied 
gebeuren? Blijft het ook in de komende tijd een proef-
tuin voor natuurherstel? Meer hierover een volgende 
keer.     

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.

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

De boswachter als de prins van 
Doornroosje

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Heemstede - Home Instead Thuis-
service heeft een overeenkomst 
gesloten met Zilveren Kruis voor het 
bieden van ondersteuning aan man-
telzorgers met een aanvullende ver-
zekering vanaf 2 sterren. Dit betekent 
dat de zorgprofessionals van Home 
Instead sinds 1 januari hun brede 
kennis, ervaring en ondersteuning 
beschikbaar stellen aan mantelzor-
gers die vanaf 2 sterren aanvullend 
verzekerd zijn bij de deze 
zorgverzekeraar.
“Bijzonder is dat een mantelzorger 
op basis van de eigen aanvullende 
verzekering een beroep kan doen op 
de diensten van Home Instead voor 
zijn of haar vader, moeder of partner 
met een zorgbehoefte,” aldus Nicole 
Wilkes-Kindt, directeur van Home 
Instead Nederland. Dit geldt ook 
voor een groot aantal gemeenten die 
collectieve afspraken hebben 

gemaakt met Zilveren Kruis. Mede 
door corona raken veel mantelzor-
gers nog zwaar-der belast in de zorg 
voor een kwetsbare naaste. “Met de 
inzet van mantel- 
zorgondersteuning kan het stokje 
tijdelijk worden overgenomen, om 
even tot rust te komen en het te 
kunnen blijven volhouden” vertelt 
Wilkes-Kindt."

Mantelzorgers die aanvullend vanaf 
2 sterren verzekerd zijn kunnen 
rechtstreeks contact opnemen met 
een zorgcoach van Zilveren Kruis, 
zonder zorgindicatie of verwijzing 
van de huisarts. Per mantelzorger is 
96 tot 144 uren op jaarbasis beschik-
baar. Opknippen in losse uren is 
mogelijk. Home Instead Thuisservice 
levert al een aantal jaren gecontrac-
teerde Wmo- en Wlz-zorg in Neder-
land vanuit 42 zelfstandige regio’s. 

De zorg wordt verleend door CARE-
Givers, geschoolde professionals die 
individuele begeleiding, praktische 
ondersteuning tot en met persoon-
lijke verzorging kunnen bieden. Zij 
zijn getraind in het omgaan met 
mensen met dementie, vanuit de 
visie dat de ondersteuning persoon-
lijk en betrokken kan zijn. De mantel-
zorgers kunnen 24 uur per dag een 
beroep doen op een supportteam als 
er vragen zijn over de inhoud van de 
zorg of over de planning.

Het supportteam helpt de mantel-
zorger ook bij vragen over regelge-
ving of bijvoorbeeld extra zorgbe-
hoefte in de toekomst. De klantcoör-
dinatoren hebben een hbo-achter- 
grond (zorg of welzijn). Zij treden op 
als gesprekspartner voor de betrok-
ken mantelzorgers en zorgprofes- 
sionals."

Home Instead Thuisservice Home 
Instead Thuisservice is een erkende 
niet-medische thuiszorgverlener 
voor senioren. Home Instead Thuis-
service maakt onderdeel uit van 
Home Instead Senior Care, ’s werelds 
grootste dienstverlener op dit gebied 

en actief lid van the World Dementia 
Council. Home Instead Thuisservice 
in Nederland is een sterk groeiende 
organisatie met vestigingen in 42 
regio’s, van waaruit 2.200 CAREGivers 
maandelijks meer dan 110.000 uur 
dienstverlening aan senioren leveren.

Home Instead biedt ondersteuning aan 
mantelzorgers verzekerd bij Zilveren Kruis

Nagels lakken. Foto: aangeleverd door Home Instead.

Driehuis -Het Ichthus Lyceum op de 
Wol! en Dekenlaan 1 in Driehuis is 
een moderne school voor havo, athe-
neum en gymnasium, met een er- 
kend Technasium, waar leren en ont-
wikkelen centraal staan. Als je nu in 
groep 8 zit en een middelbare school 
moet gaan kiezen is het best lastig 
als je niet naar een open dag kan 
gaan om de sfeer van de school te 
proeven. Terwijl dat juist heel belang-
rijk is bij het maken van een goede 
keuze. Bij het Ichthus Lyceum heb- 
ben ze daar wat op gevonden.

Brugklascoördinator Annet Remmers- 
waal vertelt: “Gelukkig hebben we 
vóór de lockdown al heel wat leer-
lingen ontvangen voor kennisma-
kingslessen. Voor de kennismakings-
lessen die nu helaas fysiek niet door 
kunnen gaan verzorgen we een 
passende online variant, zodat alle 
leerlingen de mogelijkheid hebben 
om de sfeer en de lessen op onze 
school te ervaren. Om ook ouders die 
kans te geven, kunnen zij nu via onze 
website een ‘virtuele tour’ door het 
gebouw maken. Via deze tour maken 
we het mogelijk om door het hele 
gebouw te ‘lopen’. Je kunt foto- en 
#lmmateriaal bekijken van verschil-

lende vakken en kennismaken met 
een aantal andere activiteiten. Zo is 
er in de theaterzaal een clip te zien 
uit ‘Grease’, de laatste musical van de 
Ichthus Musical Groep en kun je in de 
Technasiumlokalen bekijken hoe het 
er tijdens de lessen en projecten aan 
toe gaat.”

De open dag op 13 februari gaat 
gewoon door, maar natuurlijk wél 
online. Annet Remmerswaal: “Onze 
website staat op 13 februari volledig 
in het teken van de open dag. Het is 
dan mogelijk om onze vloggende 
leerlingen en docenten live door de 
school te volgen. Ook komen er 
informatie#lmpjes online en is er de 
mogelijkheid voor het stellen van 
vragen aan docenten. Natuurlijk 
ontvangen we het liefst iedereen 
gewoon bij ons op school, maar ik 
ben ervan overtuigd dat we ouders 
en leerlingen met dit programma 
een uitstekend alternatief bieden.”

Op 28 januari is er een online infor-
matieavond voor ouders van groep 8 
leerlingen.
Ga naar: www.ichthuslyceum.nl/
aanmelden-informatieavond/ om je 
hiervoor in te schrijven.

Van virtuele tour tot online 
open dag bij het Ichtus Lyceum

Scholieren van het Ichtus Lyceum. Foto: Marielle Coster.


