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Heemstede/Regio - Ook dit jaar zet 
een aantal tuineigenaren op Tweede 
Pinksterdag, maandag 24 mei de 
hekken van hun fraaie tuin voor het 
publiek open.! U bent van 11.00 tot 
16.00 uur welkom in de volgende 
tuinen:!
t��1PTUIVNFT�.FJKFTMBBO����#MPFNFO-
EBBM�	/#�BMMFFO�QFS�öFUT�CFSFJLCBBS
̓
t��;VJEMBBO����"FSEFOIPVU̓
t��/JFVXFHSBDIU����)BBSMFN�BMMFFO�UF�

bereiken via de poort aan de 
Parklaan tussen de huisnummers 8 
en 10!
t��$SBZFOTUFSMBBO����)BBSMFN̓
t�0WFSCPTMBBO����)FFNTUFEF̓
t�+PIBO�8BHFOBBSMBBO����)FFNTUFEF̓
!
In alle tuinen worden de maatre-
HFMFO�WBO�IFU�3*7.�EJF�HFOPNFO�[JKO�
UFS�CFTUSJKEJOH�WBO�$PWJE����JO�BDIU�
genomen. Van de bezoekers wordt 
WFSXBDIU�EBU�[JK�EF[F�NBBUSFHFMFO�
SFTQFDUFSFO�FO�EF�BOEFSIBMWF�NFUFS�

regel aanhouden en eventuele aan-
wijzingen van de tuineigenaren op- 
WPMHFO��;P�LBO�IFU�NPHFMJKL�[JKO�EBU�

V�FWFO�NPFU�XBDIUFO�WPPS�V�EF�UVJO�
CJOOFO�LVOU�NPDIU�IFU�UF�ESVL�
worden.!

Open Tuinen Dag op Tweede Pinksterdag

Enkele voorbeeldtuinen. Foto’s: aangeleverd.

KEN UW BOS

Door Leo van Os 

+F�[JFU�[F�WBO�FFO�
afstandje duidelijk 
staan. Vaak gemaakt 
van takken van net 
gevelde bomen – die 
plaats moesten 
maken omdat ze 
andere bomen in de 
weg stonden. Die 
UBLLFO�[JKO�TDIVJO�
omhoog tegen een boomstam gezet, zodat er een 
HF[FMMJHF�SVJNUF�XPSEU�HFDSFÑFSE�WMBL�OBBTU�EJF�CPPN�
en onder het takkendak.

;P�POUTUBBU�FFO�IFVTF�XJHXBN�NFU�BMMF�NPEFSOF�
DPNGPSU�WBO�EJFO��OBUVVSMJKL�MJDIU�PWFSEBH�NJMJFVWSJFO-
delijke verwarming, geleverd door de zon – 100% 
)FFNTUFFETF�[POOF�FOFSHJF�EVT��(SBUJT�WMPFSCFEFL-
king, behang is overbodig.  
 
&S�TUBBU�FFO�BBOUBM�EPPS�IFU�IFMF�CPT�WFSTQSFJE��8BU�
WPSNHFWJOH�WBO�EF[F�SFDSFBUJFWF�UJOZ�IPVTFT�CFUSFGU�
MJKLFO�[F�FSH�PQ�FMLBBS�BMTPG�[F�EPPS�EF[FMGEF�BSDIJUFDU�
zijn ontworpen. Overal puntdaken tot de grond. 
Nergens een plat dak te zien.
Een enkele is ook gemeubileerd; er staat een 2-zits-
bank, ook een klein tafeltje kan je onder de takken 
POUXBSFO��,PSUPN�QSJNB�HFTDIJLU�WPPS�KPOHF�LJOEFSFO�
om even gezellig ‘vadertje en moedertje’ in te spelen. 
Of om als ‘buut’-plaats te gebruiken bij ‘krijgertje’, 
ACPF÷F��PG�AEJF÷F�NFU�WFSMPT���;P�NBBS�NJEEFO�JO�IFU�
(SPFOFOEBBMTF�XBOEFMCPT���
 
(B�PQ�[PFL�FO�QSPCFFS�BM�EJF�XJHXBNT�NBBS�UF�WJOEFO��

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
7FSFOJHJOH�7SJFOEFO�8BOEFMCPT�(SPFOFOEBBM�
info@wandelbosgroenendaal.nl.
XXX�XBOEFMCPT(SPFOFOEBBM�OM��

Wigwam in Groenendaal   

'PUP�T��7SJFOEFO�8BOEFMCPT�(SPFOFOEBBM�

Heemstede���"GHFMPQFO�[BUFSEBH����
mei werkten de weergoden gelukkig 
NFF��PQ���TQBUKFT�SFHFO�OB�JT�IFU�
droog gebleven tijdens de moestuin-
NBSLU�WBO�,PN�*O�.JKO�5VJO�	,*.5
�̓�
De kramen waren dit jaar over het 
hele terrein verspreid om voldoende 
BGTUBOE�UF�DSFÑSFO��&S�XBSFO�EPPS�EF�
vrijwilligers diverse soorten taart 
gebakken en die hadden veel aftrek. 

Voor de kinderen was er ook een 
BDUJWJUFJU�CFEBDIU��CMPFNCPNNFUKFT�
NBLFO��;P�LPNFO�EF�WMJOEFST�FO�
bijen uiteindelijk ook nog aan hun 
trekken. Voor de volwassenen was er 
FFO�RVJ[�HFNBBLU�PN�FFO�	CMPFN

zaadje te herkennen. Een tuinadvi-

TFVS�XBT�CFTDIJLCBBS�PN�BMMFSMFJ�
tuinvragen te kunnen beantwoor-
den. Er werden aardbeienplantjes, 
dahlia’s en andere zomerbollen ver-
LPDIU��0PL�HJOHFO�EF�TMB�QMBOUKFT�FO�
ander moestuingoed hard en dat is 
maar goed ook want de opbrengst 
LPNU�HPFE�WBO�QBT��%PPS�DPSPOB�
LPOEFO�FS�WPSJH�KBBS�HFFO�BDUJWJUFJUFO�
plaatsvinden, dus ook geen inkom-
TUFO�WPPS�,*.5�
%F�PQLPNTU�XBT�CPWFO�WFSXBDIUJOH�
groot en over de hele dag verspreid. 
"M�NFU�BM�FFO�[FFS�HFTMBBHEF�NBSLU�̓�

.FFS�JOGPSNBUJF�PQ�
XXX�LPNJONJKOUVJO�DPN�PG�[JF�EF
'BDFCPPLQBHJOB�,PN�*O�.JKO�5VJO�

Moestuinmarkt KIMT weer 
geslaagd als vanouds

(FTMBBHEF�NPFTUVJONBSLU�,*.5��'PUP��.POJRVF�3VTNBO�

 

omgeving Frederik Hendriklaan/Willem de Zwijgerlaan (Haarlem-Zuid), 
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