
4 inderegio.nl • 25 januari 2023NIEUWS

KEN UW BOS

Teks en foto’s: Vrienden 
Wandelbos Groenendaal 

Het is nog donker als de 
wekker gaat. Op tijd op het 
werk zijn betekent vroeg de 
honden uitlaten. Het is 6 
uur! Heemstede is nog 
volledig in rust, zelfs op de 
Herenweg geen auto of !ets te bekennen. Een uur later 
zal dit er heel anders uitzien. Bij het hek van Groenen-
daal aangekomen wordt duidelijk dat ook de natuur 
nog volledig in rust is. Alles is stil en donker.  

Bij het openen van het hek en het binnengaan van het 
bos is de mystiek van Groenendaal voelbaar en omsluit 
ons. Gelukkig is het volle maan, waardoor de Torenlaan 
in contouren goed te zien is. De Kerktoren is omhult in 
een prachtige nachtblauwe gloed. Mobiele telefoons 
beschikken over goede camera’s tegenwoordig, waar-
door het maken van een amateurfoto van dit prachtige 
verschijnsel redelijk lukt.  

Het voelt magisch tot er plots stemmen klinken en rode 
lichtjes heen en weer over het pad bewegen. Er zijn 
dus ook andere bezoekers op dit uur die hun hond 
uitlaten. 

De magie is meteen verbroken en de realiteit dringt 
door. Voor de natuur is het nog nacht. Nacht is voor de 
dieren van belang. Overdag is het enorm druk in het 
bos en zijn mensen en honden potentiële bedreigingen 
voor de dieren. Deze verstoppen zich. ’s Nachts kunnen 
ze vrijelijk bewegen en hoeven ze alleen rekening te 
houden met hun natuurlijke vijanden. Zo jaagt de uil 
’s nachts op muizen.  

Vroege bezoekers verstoren deze nachtelijke leefruimte 
van de dieren in dit overdag soms overvolle bos. 
Misschien een idee om daar een beetje rekening mee 
te houden en zolang het donker is een route buiten het 
bos te kiezen. Trouwens, o"cieel is het bos pas een half 
uur na zonsopgang toegankelijk voor bezoekers.  

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

Magisch Groenendaal  

Door Bart Jonker

Heemstede – ‘IK ZIE JE WEL’ van Ellen 
Meuwese, bekend in heel Heemstede 
door de zeer succesvolle vrijheids-
lunch ‘Heemstede Hapt’ van afge-
lopen jaar op 5 mei, is sinds 8 sep- 
tember jl. o"cieel bekrachtigd als 
Stichting IK ZIE JE WEL. Met vele vrij-
willigers en een nieuw driekoppig 
bestuur bestaande uit voorzitter en 
penningmeester Cees van Amels-
foort, secretaris Arno Schumacher en  
bestuurslid Ellen Meuwese, die met 
haar achtergrond als beeldend 
kunstenaar de creatieve geest is.   

Een samenleving voor iedereen 
creëren
Stichting IK ZIE JE WEL zorgt ervoor 
dat alle mensen kunnen meedoen in 
de Heemsteedse samenleving en 
staat voor ongedwongen gezellige 
activiteiten waar vooral de saamho-
righeid en eensgezindheid de spil 
van het geheel vormen. Ooit is Ellen 
begonnen (en nog steeds) met haar 
eigen geïllustreerde kaarten voor IK 
ZIE JE WEL. Ellen is wars van opge-
plakte etiketten en stigma’s. “Vooral 
mensen met een psychische kwets-
baarheid worden hard geraakt in 
deze tijd van voortdurend presteren, 
perfectie en materialisme”, legt Ellen 
uit. “Het stigma dat ze opgeplakt 
krijgen uit vooroordelen door onwe-
tendheid bezorgt ze een gevoel niets 
waard te zijn. Ze dreigen geïsoleerd 
en eenzaam te worden en moeten 
een gevecht voeren met hun eigen 

omgeving. Het doel van de stichting 
is om dat te voorkomen en een 
samenleving voor iedereen te 
creëren. Heemstede moet weer zo’n 
gezellig saamhorig dorp worden, 
waar iedereen bij hoort. In ieder 
mens schuilt een prachtmens. Sta 
daar voor open en luister naar elkaar. 
Zo’n lunch om aan te schuiven, 
gezellig samen te eten en plezier te 
hebben is zo uit de lucht komen 
vallen en werd daarom een onge-
kend succes. Dat werd afgelopen 
woensdag weer bevestigd op de 
bijeenkomst van vrijwilligers, met 
een geweldige opkomst van zo’n 20 
personen. Dit jaar gaan we er weer 
volop tegenaan met zijn allen”, aldus 
Ellen.  

Ambities en structuur in stichting 
geformaliseerd
Cees van Amelsfoort is bij IK ZIE JE 
WEL betrokken geraakt dankzij Caro-
line Kloppenburg van Plein1. “Ik heb 
daar als gastheer vrijwilligerswerk 
gedaan”, vertelt hij. Zodoende kwam 
ik via haar in contact met Ellen. Door 
haar enthousiasme was ik gelijk ver-
kocht”, lacht Cees. “Om structuur aan 
te brengen in onze ambities met de 
juiste mensen die wat willen doen 
hebben we deze stichting geformali-
seerd. 
Arno Schumacher is door de ge- 
meente in aanraking met IK ZIE JE 
WEL gekomen. “Er moest wat meer 
structuur komen en deze ervaring 
neem ik mee uit de gemeente. Ik heb 
lang bij de gemeente gewerkt en 

ben nu anderhalf jaar met pensioen. 
Zodoende kwam ik met Ellen in 
contact en dat klikte. Zo ben ik tot 
het bestuur van de stichting toege-
treden. Daar stop ik graag mijn tijd 
in, want ik het vind het een fantas-
tisch doel”, aldus Arno. 

Aanstekelijk enthousiasme 
‘Heemstede Hapt’ leefde mede door 
onmisbare vrijwilligers, de spontane 
ondersteuning van de gemeente, 
burgemeester Astrid Nienhuis en alle 
andere mensen eromheen die dit 
prachtige evenement mogelijk 
maakten”, vult Cees van Amelsfoort 
aan. “Het enthousiasme en de 
betrokkenheid werkten gewoon 
aanstekelijk. Iedereen deed gewoon 
mee en tal van vrijwilligers, organisa-
ties en sponsoren staken belange-
loos de handen uit de mouwen.”

Ellen vult aan: “Het concept van deze 
Vrijheidslunch wordt nu ook voor het 
eerst geïntroduceerd in Houten door 
een mevrouw. Zij was bij onze 
Heemstede Hapt aanwezig en vond 
dit zo’n leuk initiatief, dat nu een 
soortgelijke vrijheidslunch in haar 
eigen woonplaats plaatsvindt!” 

We gaan voor 400 deelnemers
“Komende editie van de vrijheids-
lunch “Heemstede Hapt’ op 5 mei 
mikken we op 400 deelnemers, we 
zetten onze ambitie iets hoger in”, 
vertelt Arno Schumacher. “De lunch 
gaat dan plaatsvinden op de parkeer-
plaats achter Plein1, aan de Eiken-
laan. We zijn hard aan het werk en 
kijken er bijzonder naar uit. Houd de 
berichtgeving hiervoor in de gaten!“ 
Meer informatie op: 
https://ikziejewel.nl/. 

Stichting IK ZIE JE WEL: “In ieder mens schuilt een prachtmens”

Het bestuur van Stichting IK ZIE JE WEL: v.l.n.r.: Cees van Amelsfoort, Ellen Meuwese 
en Arno Schumacher hebben er zin in. Foto: Bart Jonker.

Preek van de Leek met Prof. dr. A.A. 
(Betteke) van Ruler. Foto aangeleverd.

Preek van de Leek 
door Betteke van 
Ruler: ‘Alles is 
liefde’
Heemstede -  Zondag 29 januari 
van 15.30 – 17 uur houdt 
Betteke van Ruler de Preek van 
de Leek: ‘Alles is liefde’ in de 
Oude Kerk aan het Wilhelmina-
plein 12 in Heemstede.
Als emeritus hoogleraar aan de 
Universiteit van Amsterdam en 
met een eigen trainingsbureau 
voor communicatieprofessionals 
staat Betteke van Ruler midden 
in de maatschappij. Zij heeft een 
reeks boeken en artikelen over 
communicatie op haar naam en 
een van haar wetenschappelijke 
artikelen is het meest gedown-
loade op haar gebied wereld-
wijd. Als communicatieweten-
schapper ziet zij hoe verruwing 
in de communicatie de samenle-
ving kan splijten. Met haar exper-
tise en energie wil zij tegengas 
geven aan de toenemende pola-
risatie en het groeiende wan-
trouwen. 
 
Communiceren doen we alle-
maal. We denken er meestal niet 
bij na. Maar als communicatie 
echt zo gemakkelijk is, was er 
niet zoveel misverstand. De 
sleutel tot betere com-municatie 
is volgens Betteke vooral de 
manier waarop je je gespreks-
partner benadert, de bejege-
ning, je ‘tone of voice’. De 
apostel Paulus schreef dat wat je 
zegt zinloos geschal blijft als je 
het niet met liefde doet. Hoe 
communiceren wij zelf en hoe 
doen onze organisaties het?
 
Als dochter van een dominee 
die daarnaast hoogleraar Theo-
logie was in Utrecht, treedt ze 
nu in de voetsporen van haar 
vader om te delen wat we van 
de communicatiewetenschap 
kunnen leren. Ze wil ons uit-
dagen om naar onze organisa-
ties en onszelf te kijken en te 
verkennen wat wij zelf kunnen 
doen tegen de verruwing van de 
communicatie in de maatschap- 
pij.  
 
Op de website www.kerkplein-
heemstede.nl/preek-van-de-leek 
leest u hoe u, als u de Preek van 
de Leek niet persoonlijk kunt 
bijwonen, deze via livestream op 
YouTube kunt volgen.

De kerk is open vanaf 15.00 uur.
Het verzoek is uiterlijk 15.15 uur 
aanwezig te zijn. De entree is 
vrij.

LEZERSPOST

Is Heemstede het braafste jonge- 
tje van de klas? Kan iemand mij 
uitleggen wat het verbieden van 
de kerstbomenverbranding 
bijdraagt aan schonere lucht? 
Veel inwoners hebben een hout-
kachel en veel erger: we wonen 
tussen TATA Steel en Schiphol. 
Twee van de grootste luchtver-
vuilers van ons land.

Maar het is makkelijker om deze 
traditie om zeep te helpen en 
veel jongens en meisjes, inclu-
sief de jeugdbrandweer, teleur 
te stellen.
Het gaat maar om 1 x per jaar!

Louis Smits, Heemstede.

Geen kerstbomen- 
verbranding?

Heemstede - Op maandag 6 februari 
is er een gezellige spelmiddag in ’t 
Bremmetje, Raadhuisstraat 12 in 
Heemstede. Van 14-16 uur. Dit is 
iedere eerste maandag van de 
maand. Dit is een initiatief tussen de 
Brem en WIJ Heemstede.

Er kan gebiljart en gerummikupt 
worden onder het genot van een 
drankje en met jaren 50-60 muziek 
op de achtergrond. Alle consumpties 
zoals ko"e met gebak kunnen 
worden aangeboden, maar ook het 
ouderwetse advocaatje met slag-
room wordt hier nieuw leven 
ingeblazen.

Spelletjesmiddag in
’t Bremmetje


