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Adventskerk Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7 Aerdenhout
Te volgen via het Youtube-kanaal 
van de Adventskerk: 
www.youtube.com/channel/
UCUdCFx-I8XDnj4aJMGyA88A
www.adventskerk.com.

rAfAelgemeente nehemiA
Koediefslaan 73 Heemstede
Vrijdag 2 april 19u. Goede Vrijdag.
Leiding: Elske en Harrie Stevel- 
mans. Avondmaal viering
Zondag 4 april 10u. Pasen.
Spreker: Yvonne Elbers.
Reservering verplicht.
www.rafael-nehemia.nl

PetrAkerk
Ned. Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3 Heemstede
Elke zondag, 10-11u. Aanmelden 
via reserveringpetrakerk@gmail.
com. Online volgen via www.
petrakerkheemstede.nl/live.
www.petrakerkheemstede.nl.

Pkn heemstede
Achterweg 19A Heemstede
Donderdag1 april 19.30u. Ds. A. 
Molendijk (Witte donderdag). 
Vrijdag 2 april 19.30u. Ds. P. Terp-
stra (Goede Vrijdag).Zaterdag 3 
april 19.30u. Ds. A. Molendijk (Stille 
Zaterdag). Zondag 4 april 10u.
Ds. P. Terpstra (Eerste Paasdag). 
De diensten zijn online te vol- 
gen via YouTube en kerkomroep.
www.kerkpleinheemstede.nl.

trefPunt BenneBroek
Akonietenplein 1 Bennebroek
Witte Donderdag, 1 april, 19.30u, 
ds. Jolien Nak, dienst van Schrift en 
Tafel, m.m.v. Jaap Bruijn (cello).
Goede Vrijdag, 2 april, 19.30u,
ds. Otto Sondorp (Aerdenhout).
Zaterdag 3 april, 19.30u, Paaswake
ds. Piet van Veelen, m.m.v. Jaap 
Bruijn (cello).
Eerste Paasdag 4 april, 10u, ds. 
Jolien Nak, m.m.v. Eveline Milton 
(dwars!uit).
Vieringen zijn alleen online via 
www.pkntrefpunt.nl, klik op 
Actueel.
www.pkntrefpunt.nl.

h. BAvo PArochie
Herenweg 88 Heemstede
Donderdag 1 april, Witte Donder- 
dag om 19u Eucharistieviering. 
Voorganger Pastor R. Verhaegh. 

Vrijdag 2 april, Goede Vrijdag om 
15u Kruisweg. Om 9u Eucharistie-
viering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. 
Zaterdag 3 april, Paaswake om 19u 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pastor R. Verhaegh. 
Zondag 4 april, 1e Paasdag om 10u 
Eucharistieviering. Voorganger 
Pater Diego Pildain. 
Extra ingelast! Maandag 5 april, 2e 
Paasdag om 10u Woord- en Commu- 
nieviering. Voorganger Ps. A. 
Dekker.
Donderdag 8 april om 9u Eucharis-
tieviering. Voorganger Pastor R. 
Verhaegh. 
Reserveren verplicht: hbavo.
aanmeldenvieringen@gmail.com. 
Of: 023-5280504. Alle vieringen 
zijn te volgen via live-stream: 
www.parochiesklaverblad.nl. 
Vooraf aanmelden.
www.parochiesklaverblad.nl.

kAtholieke kerk
o.l.v. hemelvAArt

Valkenburgerplein Heemstede
Woensdag 31 maart, 10u, Hart 
voor ouderen.
Witte Donderdag 1 april, 19u, 
Eucharistieviering, Pater Trist"n 
Peréz.
Goede Vrijdag 2 april, 15u, 
Kruisweg.
Goede Vrijdag 2 april, 19u, Viering, 
Pater Trist"n Peréz.
Paaswake zaterdag 3 april, 19.30u, 
Eucharistieviering, Pater Trist"n 
Peréz.
Eerste Paasdag 4 april, Eucharistie-
viering, 10u, Pater Trist"n Peréz.
Eerste Paasdag, 4 april, 18.45u, H. 
Lof.
Tweede Paasdag, 5 april, 10u, Eucha- 
ristieviering Pater Diego Pildain.
Doordeweekse vieringen: Dinsdag-
morgen 9 uur, woensdagmorgen 
10 uur. Voor elke viering is reser-
veren verplicht: info@olvh.nl.
Of telefonisch 023-5286608.
Maximaal 30 kerkgangers per 
viering toegestaan.
www. parochiesklaverblad.nl.

hervormd Pkn BenneBroek
Binnenweg 67 Bennebroek
Vrijdag 2 april om 19u,
Ds. J. van Butselaar.
Zondag 4 april om 10u,
Ds. J. van Butselaar.
De diensten kunt u volgen via de 
link www.kerkomroep.nl/#/
kerken/11159.
www.hervormdpknbennebroek.nl.

KERKDIENSTEN
KEN UW BOS

Door Bart Jonker (gastschrijver) 

Als je wandelt in wandelbos Groenendaal en goed oplet, is de grote kans 
aanwezig dat je de eekhoorn (Sciurius vulgaris) spot. Leuk en interessant om te 
zien hoe dit grappige knaagdiertje in het bos leeft. Herkenbaar aan de vaak 
roodbruine pluimstaart. De eekhoorn is een typische bos- en boombewoner en 
een behendig klimmer. In rap tempo kunnen zij zich verplaatsen van boom tot 
boom. Ook kan hij grote sprongen maken, soms van grote hoogten. Dit is echt 
spectaculair om te zien. De luchtweerstand van de pluimstaart zorgt ervoor dat deze sprongen en zweefvluchten 
moeiteloos gemaakt kunnen worden en een val breekt. Het enige dier dat het tempo in het klimmen en klauteren 
van de eekhoorn kan evenaren, is meteen zijn gedoodverfde natuurlijke vijand: de boommarter (Martes martes). 

Nuttig
Eekhoorns eten voornamelijk plantaardig voedsel, zoals beukennootjes, eikels, dennenkegels, maar in de herfst 
ook paddenstoelen, zoals het naar dit dier genoemde eekhoorntjesbrood. De eekhoorn kan zich daarnaast tegoed 
doen aan boomknoppen en boomschors. Tevens staan insecten, eieren of jonge vogels op het menu, maar de 
eekhoorn eet bij voorkeur vegetarisch. De eekhoorn bezit een ware verzameldrift. In de herfst legt hij zijn winter-
voorraden aan van eikels, nootjes en andere eetbare zaken die hij op verschillende geheime plekjes verbergt. 
De eekhoorn legt zoveel van die verbor- 
gen plekjes aan, dat hij ze later zelf 
niet meer weet terug te vinden. 
Dit heeft als voordeel dat deze eet-
voorraden daardoor uitzaaien en 
gaan ontkiemen. De eekhoorn 
levert zo een nuttige bijdrage aan 
de voortplanting van het groen in 
wandelbos Groenendaal.   

Eekhoornnesten
Hoog in de bomen legt de eek-
hoorn verschillende speel- en nood-
nesten aan. Zo’n noodnest dient om 
in te vluchten of om zich in schuil te 
houden. De eekhoorn maakt een 
hoofdnest van zacht materiaal ten 
behoeve van de voortplanting. Een 
worp van de eekhoorn vindt vaak 
twee keer per jaar plaats: een keer 
vroeg in het voorjaar en een keer in 
de zomer. Een worp bestaat uit drie 
tot zes jongen.   

Echte koukleumen
Eekhoorns houden geen winter-
slaap, maar zijn wel echte kou-
kleumen en houden niet van slecht 
weer. Dan trekken ze zich terug in 
hun warme nestjes. Ze zijn daarom 
vooral te zien in het bos met mooi 
weer. Eekhoorns zijn over het alge-
meen schuw, maar wel speels en 
nieuwsgierig van aard. Let er maar 
eens op bij uw volgende wandeling 
in Groenendaal! 

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

eekhoorns: grappige en nuttige beestjes 

Nieuwsgierige eekhoorn in Groenendaal. Foto: Bart Jonker.

FOTOMOMENT

Door Marenka Groenhuijzen
#
Heemstede - De Kerklaan-Oorsprong-Afzandingen (Heerenlaan). Toen 
Adriaan Pauw in 1620 ambachtsheer van Heemstede en Bennebroek 
werd, bestond de Heerlijkheid grotendeels uit wildernissen. Pauw heeft in 
1630 de Heerenzandvaartkade (Zandvaart) en de Blekersvaart laten 
uitgraven.

In 1645/46 werd met de aanleg begonnen, begin april was de Heerenlaan, 
thans Kerklaan, gereed. In 1645 liet Adriaan Pauw het pad dat van de 
Binnenweg naar de Herenweg leidde verbreden en beplanten,  met een 
grote partij ‘schoone en regte linden en rijpe boomen’. Het zand dat met 
graven gewonnen werd, werd verscheept naar Amsterdam, bestemd voor 
de stad. Na de bouw van de Sint Bavo in 1887, kreeg deze laan o$cieel de 
naam Kerklaan.

Bronnen: o.a.  Historische Vereniging Heemstede en Bennebroek,
Librariana Boek Adriaan Pauw.

opmerkelijk heemstede

Wij kiezen 
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beter milieu.

Deze krant is gedrukt 
op gerecycled papier.
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