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Door Mirjam Goossens
 
Heemstede – “Middenin in de winter- 
nacht ging de hemel open.” Het was 
een van de vele kerstliedjes die volop 
werden meegezongen op vrijdag-
avond 23 december bij kinderboer-
derij ’t Molentje. Enkele tientallen 
kinderen met hun ouders trotseer-
den de miezerregen en vertrokken te 
voet met hun lampjes vanaf het raad-
huis via de Vrijheidsdreef naar de 
kinderboerderij in het Groenendaalse 
bos. Burgemeester Astrid Nienhuis 

en wethouder Sam Meerho! gingen 
voorop in de stoet van lichtjes en 
warempel, de hemel opende niet, 
maar sloot precies op tijd en het 
werd droog.

Bij de kinderboerderij wachtte hen 
een warm onthaal met chocolade-
melk en glühwein in het bijzijn van 2 
betoverend verlichte winterfeeën, 
waarvan er eentje plaatsnam op een 
hoge schommel. Een haast Scandina-
visch wintertafereel. Het werd waar-
lijk een sprookjesachtige avond voor 

het hele gezin, waarmee de toon was 
gezet. Mede dankzij de vele vrijwil-
ligers, van de meiden bij ingang die 
iedereen van een liedjesboekje voor-
zagen tot de dames van de warme 
dranken werd deze samenkomst 
mogelijk gemaakt. Ook hulde ook 
aan het zangkoor onder begeleiding 
van jeugdorkest Da Capo. Wat de 
organisatie betreft is de familie kerst-
samenzang de herstart van een 
jarenlange traditie. 
Even was kinderboerderij ’t Molentje 
de warmste plek van Heemstede.  

Sfeervolle lichtjes en kerstliederen bij 
kinderboerderij ‘t Molentje

Koor en jeugdorkest Da Capo. Foto: Mirjam Goossens.
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Honden zijn vaak aandoen-
lijke beesten. Hijgend, de 
tong uit de bek, trillend van 
opperste concentratie, 
wachten ze het moment af 
dat het baasje de bal gooit. 
Na de worp sjezen ze weg, soms al anticiperend op de 
richting waarin gegooid wordt; dan sjezen ze terug en 
het hele spel kan opnieuw beginnen. Eindeloos! Maar 
niet elke hond houdt ervan. 
 
Wat bijna alle honden zalig vinden is graven. Met twee 
voorpoten wordt de berg zand onder de buik doorge-
werkt, heuvel op en dan weer verder met graven. 
Ondertussen kan het baasje even een praatje maken 
met een andere wandelaar of even op zijn telefoon 
kijken, bellen of appen. De hond krijgt even geen 
aandacht. 
Die zit daar niet echt mee; kijk hem lekker bezig, staart 
kwispelend en hoog in de lucht. Als maar dieper naar 
wie weet wat voor schat. Diepe kuilen ontstaan vlak 

voor en onder de bank; de bankpoten komen bloot te 
liggen. 
 
Ach en dan komt onvermijdelijk het moment dat de 
baas z’n telefoon opbergt en de hond roept. Afgelopen 
met de pret. Moe maar voldaan loopt de hond mee 
naar huis. Baas is ook blij. Hond heeft zich lekker uitge-
leefd en kan weer een paar uur uitrusten in de mand.  
En het baasje; vergeet die niet wat? De hond mag 
graven, maar de kuil moet daarna echt wel weer even 
dichtgegooid worden. Anders kun je dat bankje eigen-
lijk niet goed meer gebruiken. 
 
Vroeger las je nog wel eens van die bordjes met stichte-
lijke teksten: “Laat niet als dank voor het aangenaam 
verpozen, de eigenaar van het bos, de schillen en de 
dozen.”  Zo’n opgeheven vingertje past in deze tijd niet 
meer zo. Maar het blijft nodig om het bos achter te 
laten zoals we het vonden en zoals we het zelf ook 
graag willen terugzien, toch? Zo blijft het verblijf in 
Groenendaal een plezier voor iedereen. 

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

Schatgravers in Groenendaal 

BOHEEMS GLAS EN KRISTAL

Door Marenka Groenhuijzen

Glasfusing, ook glas gefused glas of 
samengesmolten glas genoemd, is 
een techniek waarbij dezelfde of 
verschillende kleuren glas onder 
zeer hoge temperatuur samenge-
voegd worden om ze gedeeltelijk of 
in zijn geheel met elkaar te laten 
versmelten.
Bij handgemaakt mond geblazen 
glas worden glazenvoorwerpen 
vervaardigd door lucht te blazen in 
roodgloeiend, vloeibaar gemaakt 
glas. Het is een vrij moeilijke tech-
niek die veel geduld en aanleg 
vergt. Het warme en vloeibaar glas 
wordt ‘geplukt’met behulp een pijp 
in een smeltoven.
Aan het einde van de pijp wordt het glas gevormd met behulp van 
houten of metalen tool en d.m.v. blazen in de pijp.
Er wordt gewerkt bij een temperatuur variërend van 1100-1200 graden 
Celsius.

Marenka Groenhuijzen wenst de lezers een gezond en een mooi 2023.

Handgemaakt mond geblazen: glazen met 
veel technieken

Tekst en foto’s: Eric van Westerloo 
 
Heemstede - Heemstedenaren laten zich door de oplopende energie-
kosten passende feestverlichting niet ontzeggen. 
Door het hele dorp heen zijn tuinen, ramen en gevels voorzien van veel 
lichtjes dat zo mooi past in deze donkere dagen. Het geeft een "jne sfeer 
weer, waaraan eenieder zijn hart kan ophalen.

Heemstede weer feeëriek verlicht


