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Liefde voor de natuur bij
Green House Kinderopvang

Dag boom

Door Mirjam Goossens

Door Ems Post

Heemstede – Green House Kinderopvang is een nieuw gevestigde
kinderopvang aan de Zandvoortselaan in Heemstede. In hun visie is
ieder kind uniek en verdient het
persoonlijke aandacht. Kleinschaligheid, creativiteit en huiselijkheid
staan garant voor een hoge pedagogische kwaliteit. “Elk kind krijgt individuele aandacht”, vertelt de eigenaar Malou Kloet. Het is haar passie
om individuele kwaliteit te waarborgen met kleine groepen, bestaande
uit maximaal 8 kindjes, en hen de
liefde voor de natuur bij te brengen.
De 35-jarige pedagoog, moeder van
een 4-jarige dochter, studeerde cum
laude af, nadat ze zelf jarenlang
werkte als leidster op de groep. Haar
streven om is om kinderen de vrije
geest te bieden in spel en educatie
met extra aandacht voor creatieve
ontwikkeling. “Wij zijn voor vrije
expressie, voor ieder kind kan dat iets
anders betekenen, daarom laten we
ze lekker stoeien met materialen. Met
kleine impulsen die we geven ontstaan er mooie dingen.” Malou Kloet
runt naast de kinderopvang een adviesbureau voor kinderopvangorganisaties. Ze hecht grote waarde aan
de kwalificaties waarover haar medewerkers moeten beschikken. “Wij

doen het net even anders en de leidsters delen deze visie”, stelt Malou.
“Ook het speelgoed ziet er bijvoorbeeld iets anders uit. De kinderen
kunnen spelen met levensechte
materialen, zoals een echte handtas
en zonnebril in plaats van prachtig
uitziend speelgoed dat ze vaak links
laten liggen. Hier kunnen ze alles
gebruiken uit de verkleedkast waar
ze thuis misschien niet aan mogen
komen. Kinderen vinden dat heel
leuk, heb ik gemerkt.” Het thema
leven en de natuur is belangrijk bij
Green House Kinderopvang. “We
hebben in de buitenruimte 2 konijnen die de kinderen helpen verzorgen en een moestuinbak met zaadjes. Lekker wroeten en bezig zijn met
levende producten en samen met
elkaar er spelenderwijs voor zorgen.
Zo kan je kinderen op heel jonge
leeftijd al bijbrengen dat mensen en
dieren aandacht behoeven om te
groeien, wellicht een les voor de rest
van hun leven.”
Green House Kinderopvang is open
voor inschrijving voor kinderen van
18 maanden tot 4 jaar via www.
greenhousekinderopvang.nl.
De openingstijden zijn dagelijks van
7.30 – 18.30 uur. Ontbijt en warme
maaltijd zijn inbegrepen. Adres:
Zandvoortselaan 69, Heemstede.

Daar zat ik vrijdag, in
het bos. Te kijken
naar het vellen van
een boom. Best een
mooie boom eigenlijk. Niks mis mee zo
te zien. Waarom moet
deze er dan toch aan geloven? Het antwoord was kort
maar krachtig: “Hij vermoordt zijn buren. En die stonden er eerst. Dit is een beuk en die is zo dominant dat
hij de beide langzamer groeiende eikenburen zal verdringen. En nu komt er weer licht op de grond voor
stinsenplanten. Die horen hier. En die trekken weer
allerlei insecten aan die we graag zien. Vlinders bijvoorbeeld.”
Ik keek eens rond. Op oud hout een stukje verderop
zaten prachtige zwammen. In die zwammen hadden
kevers een holletje gegraven en eitjes gelegd. Op weg
naar een nieuwe generatie die er volgend jaar als een
complete kever weer uitkruipt. Nooit geweten dat ook
de zwam weer onderdeel was van een cyclus.
De omgezaagde boom ligt nu plat. Netjes uit de loop.
Te wachten op de zwammen die hem uiteindelijk gaan
verzwelgen. De eiken zullen dankbaar verder groeien.
Wat zit de natuur toch mooi in elkaar.
Diverse wandelaars die het tafereel gadesloegen informeerden naar het hoe en waarom van de velling. De
boswachters legden steeds geduldig uit wat de reden
was waarom juist deze boom uit de weg geruimd
moest worden. En, ook belangrijk, waarom de stam in
het bos blijft. Voor het CO2 dat opgeslagen is in het
hout. Het is daarmee onderdeel van de CO2-uitstootreductie.
Wat wél een mooie toekomst kan zijn voor deze boom
is om verwerkt te worden tot bank of vuilnisbak, ter
vervanging van oude exemplaren in het bos. Daar
vrolijkte de boswachter ons allemaal mee op. Dag
boom? Nee, tot ziens!
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl
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Veilig Verkeer Nederland start
Bob Wintertour

Malou Kloet.

Workshop Gouden bladzijden
Heemstede - Zondag 13 december
om 11 uur vindt op Plein1, Julianaplein 1 in Heemstede de workshop
Gouden bladzijden door Eva Durlacher plaats. Een workshop die gratis
wordt aangeboden door WIJ Heemstede, de Bibliotheek en Kennemerhart. Wat vond opa of oma als kind
leuk om te doen? En wat zijn nu de
hobby’s van de kleinkinderen? Een
ontmoeting tussen kinderen en
ouderen, die samen aan de slag gaan
met tekenmaterialen om hun herinneringen uit te beelden. Zo ontstaat
aan de hand van tekeningen een
mooie ontmoeting en verhalen
tussen jong en oud(er). Omdat er

door de coronamaatregelen maximaal 12 deelnemers aanwezig
mogen zijn, is het ook mogelijk om
online mee te doen met de workshop. Dat gaat via Zoom en dan doe
je lekker mee vanuit huis! Geef je op
en dan ontvang je een uitnodiging
met link op jouw e-mailadres. Let op:
De ouders van de deelnemende
kinderen mogen i.v.m. de coronamaatregelen niet bij de workshop
aanwezig zijn. Live-deelnemers
graag een half uur van tevoren
aanwezig. Reserveren voor deze
workshop is verplicht en kan via
www.wijheemstede.nl, info@
wijheemstede.nl of 023-5483828.

Heemstede/ Regio – De decembermaand staat in het teken van de Bob
Wintertour die compleet met de Bob
Bus geheel corona-proof diverse gemeenten in het land bezoekt. Door
dit initiatief van Veilig Verkeer Nederland (VVN) krijgen de inwoners van
vele gemeenten de kans om zijn of
haar favoriete ‘Bob’ te bedanken. Zij
schrijven op de Bob-locatie hun bedanktekstje aan de persoon die hen
eerder veilig heeft thuisgebracht:
100% Bob, 0% op. Deelnemers maken kans op een gratis rit met een
Bob-privéchauffeur, voor zichzelf én
hun favoriete Bob. De inzendingen
van de winnaars verschijnen op het
Instagramaccount @Bedanktbob.
De actuele data en tijden van de Bob
Wintertour zijn te vinden:
vvn.nl/bedanktbob.
Deelnemen is alleen mogelijk bij de
Bob Wintertour-stand. Alle deelnemers ontvangen zolang de voorraad
strekt op de locatie de enige originele Bob-kerstbal.
Veilig Verkeer Nederland vindt dat
het thema rijden onder invloed blijvend aandacht verdient. Een op de
vijf verkeersslachtoffers is het directe

Bob kerstbal. Beeld: aangeleverd door VVN.

gevolg van alcohol in het verkeer.
Om hier dit jaar op een positieve
manier aandacht voor te vragen kan
heel Nederland zijn favoriete ‘Bob’
bedanken. De Bob Wintertour tour

zorgt coronaproof voor een hoop
bombarie en bestaat onder andere
uit een Bob-bus en een leger aan
enthousiaste Bob-vrijwilligers. Zie
ook https://vvn.nl/bedanktbob.

