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Janneke Schotveld en Charlotte
Dematons bij basisschool De Evenaar
Heemstede - Het thema van de afgelopen Kinderboekenweek dit jaar
‘Worden wat je wil!’ was een schot in
de roos voor de kinderen van basisschool De Evenaar. Want wat zijn er
een hoop leuke en interessante activiteiten georganiseerd tijdens deze
Kinderboekenweek!

INGEZONDEN
Paddenstoelen op het Hartekampterrein
Heemstede - “Deze paddenstoelen kwam ik tijdens een wandeling tegen
op het terrein van de Hartekampgroep in Heemstede”, vertelt de inzendster van deze foto’s: Ingrid Bosschert.

De opening was leerzaam en feestelijk. Drama-docent Max Sijben,
tevens groepsleerkracht van groep 4,
verzorgde de opening samen met
groep 8, waarbij er diverse beroepen
uitgebeeld werden.
Hij sloot af met een dans samen met
alle kinderen!
Schrijversbezoeken mochten natuurlijk niet ontbreken. Dit jaar kwamen
zeker niet de minste auteurs: Janneke
Schotveld (bekend van ‘Superjuffie’)
en Charlotte Dematons (bekend van
al haar prachtig geïllustreerde
boeken zoals het Alfabet boek)
deden de school aan. De groepen 1
t/m 6 werden bezocht.
Op school mochten ouders in de
klassen komen vertellen over hun
beroep. Dit vormde een bron van
inspiratie voor de kinderen.
Natuurlijk werd er verder op school
veel gelezen, getekend en geknutseld. Ook werd voorgelezen door
kinderen uit de bovenbouw aan
kinderen uit de onderbouw. Als
afsluiting was er nog een gezellig
beroepen-quizzzzzz. Een boordevol
en gezellig programma.

Drukbezochte voorjaarsbollenmarkt KIMT

Janneke Schotveld signeert. Foto aangeleverd door basisschool De Evenaar.

Heemstede - Afgelopen weekend
was er weer de inmiddels bekende
voorjaarsbollenmarkt op Kom In Mijn
Tuin (KIMT). Prachtige en vaak onbekende, bijzondere bollen werden te
koop aangeboden. Bijvoorbeeld de
Scilla litardierei, de Leucojum
aestivum (het zomerklokje), de
Hyacinthoides wit en blauw, de
Crocus sativus en nog vele andere

soorten. Deze laatste bloem geeft
meeldraden die gebruikt worden als
saffraan. De cirkel is weer rond, weer
een eetbaar product van KIMT.
Er waren veel belangstellenden op
beide dagen en iedereen ging naar
huis met een tas vol mooie bollen.
Meer informatie op:
www.kominmijntuin.com of Facebook Kom In Mijn Tuin.

KEN UW BOS

Wat krijgen we nou…..?!
Door Leo van Os
Loop je rustig te wandelen
in het noordelijke deel van
het bos en heb je net een
stel jonge kinderen zien
spelen in de zandbak, word
je weg ineens versperd
door een enorme boomstam die dwars over het wandelpad ligt.
Hoe ‘enorm’? De stam heeft dicht bij de wortels een
omvang van 2,50 meter, een doorsnee van 85 cm en de
boom is heel wat hoger dan 20 meter. Of zeg maar
‘was’, want deze kastanjereus is niet meer. Geveld door
alerte boswachters, na waarschijnlijk een eeuwenlang
en vruchtbaar leven. Er kwamen al een paar jaar geen
kastanjes meer aan, dus er viel niks meer te rapen.
Sterker, er zat geen blad meer aan de boom en dan is
het duidelijk dat je het loodje hebt gelegd. Er is dan
maar één remedie om ongelukken te voorkomen:
platleggen.
Die mooie kastanje stond alleen wel net naast het
smalle wandelpad vanaf de zandbak naar de Lelievijver.

Met als gevolg dat de boom in al haar vergane glorie na
het omzagen dwars over het pad terecht kwam. Met de
nodige manoeuvreerkunst lukt het nog net om erlangs
te lopen, maar als het straks glad wordt ga je daar
vrolijk onderuit.
Die versperrende ligging van de stam vraagt natuurlijk
om een permanentere oplossing en die is ook in de
maak. Zodra er groot materieel beschikbaar is zal deze
knoeperd van een boomstam afgevoerd en kleingemaakt worden, een nieuwe bestemming tegemoet.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

Voorjaarsbollenmarkt KIMT. Foto: Monique Rusman.

Met de boswachter aan de slag op
Buitenplaats Beeckestijn
Velsen-Zuid - Op zaterdag 6
november is er een Landelijke
Natuurwerkdag op Buitenplaats
Beeckestijn (Velsen-Zuid) kun je
tijdens deze dag samen met de
boswachters aan het werk om de
natuur een handje te helpen. Ook als
je geen ervaring hebt met werken in
de natuur. Doe je mee?
Bosrand
Aan de achterzijde van Beeckestijn
en rond de niervormige vijver
worden kleine boompjes en struiken
verwijderd. Het is goed om de natuur
zijn gang te laten gaan, maar soms
groeit het te dicht en hebben dieren
en planten hier last van. De (jonge)
boompjes die daar opgekomen zijn
worden gesnoeid, zodat er meer licht

op de bodem komt. Hierdoor komt er
ruimte voor andere planten en
struiken. Dit is belangrijk voor
sommige soorten (broed)vogels en
voor veel insecten.
Doe je mee? Aanvang:10.00 tot 15.00
uur. De werkzaamheden zijn geschikt
voor iedereen die lichamelijk in
goede conditie is. Ook kinderen
vanaf circa 14 jaar zijn (onder begeleiding van een volwassene) welkom
om mee te helpen.
Tip van de boswachter: trek stevige
schoenen aan en kleding die vies
mag worden. Voor koffie, thee,
gereedschap en voldoende begeleiding wordt gezorgd
Meld je aan via de site van de Landelijke Natuurwerkdag.

