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Tuinenwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde:
”Tuin met twee terrassen, dubbel genieten”
Heemstede – Marcel Koenders stuurde deze foto’s van
zijn fraaie en bloeiende tuin in Heemstede. “De tuin
heeft twee terrassen en veel borders vol met planten”,
vertett hij. Dat is dus dubbel genieten!

met uw tuinfoto’s voorzien van naam, e-mailadres en
telefoonnummer naar redactie@heemsteder.nl, onder
vermelding van ‘Tuinenwedstrijd’. U kunt inzenden tot
en met zondag 31 juli.

Ook meedoen?
Wilt u ook meedoen aan onze Tuinenwedstrijd? Dat
kan! Heeft u een tuin of balkon? Zijn deze zeer de
moeite waard om te laten zijn in onze krant? Heeft u
de ultieme groene vingers? Of heeft uw tuin/balkon
een bijzonder ontwerp of wilt u laten zien wat er allemaal groeit en bloeit? Doe dan mee! Vertel in het kort
wat over uw eigen tuin of balkon en mail dit samen

Tuincentrum De Oosteinde is de jury en stelt voor de
fraaiste tuin of het mooiste balkon een cadeaubon van
maar liefst 100 euro beschikbaar voor de winnaar. De
mooiste inzendingen van tuinen of balkons krijgen
een ereplaatsje in onze krant. De winnaar wordt in
augustus bekendgemaakt. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.
Heel veel succes!

KEN UW BOS
‘Groenendaal aan Zee’
Door Leo van Os
Nu de zon langzaam maar zeker zomerse
temperaturen voor ons creëert, wordt het
met de dag verleidelijker om even lekker
naar zee te gaan. Op het strand kun je dan
zalig genieten van een paar uurtjes in de zon.
Maar zoals ieder voordeel ook z’n nadeel heeft (sorry Johan), zul je je
eerst door het zomerverkeer moeten wurmen om de kust te bereiken.
En of je nu in de overvolle trein stapt of in de auto in de file terecht komt,
veel lol beleef je er niet aan. Met de fiets zal het vast vlotter gaan, maar
dan moet je je wel een half uur in het zweet trappen om er te komen en
maar hopen dat, als je weer op huis af gaat, je fiets er nog staat.
Dat lekker van de zon genieten kan ook veel dichterbij huis, in wandelbos
Groenendaal. Er staan flink wat bankjes in het bos dusdanig opgesteld,
dat je er ’s ochtends of ’s middags lekker in de zon zit. En als je echt wilt
ontspannen en genieten, ga je er toch gewoon bij liggen. Je bent dan
beslist niet de eerste.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

LEZERSFOTO
Geen eigen tuin, maar mooi Heemstede
Heemstede - Ted van Dijk legde dit bloeiende plaatje vast van de wilde
bloemen met onder meer klaprozen, bij ‘t Molentje van Groenendaal.
“Tuinenwedstrijd: het is weliswaar niet mijn eigen tuin, maar mooi
Heemstede”, vertelt hij erbij. Inderdaad een openbare tuin waar iedereen
van kan genieten!

Bomen- en
plantenexcursie
in de Haarlemmer
Kweektuin
Haarlem - IVN Zuid-Kennemerland
houdt zondag 3 juli van 10.30-12.00
uur een bomen- en plantenexcursie
in de Haarlemmer Kweektuin aan de
Kleverlaaan 9 in Haarlem (tevens
vertrekpunt).
Deze excursie laat u kennis maken
met wat het IVN zoal doet aan
natuurbeleving en educatie. Het
thema van de excursies is bomen en
planten in de Kweektuin, met de
nadruk op oude bomen die nog uit
de Leonard Springer (tuinarchitect
1910) tijd stammen. Geschiedenis
heden en toekomst van het Haarlemmer stadspark worden
aangestipt.
Aanmelden vooraf is niet nodig.
Belangstellenden kunnen zich in de
Kweektuin bij de ingang melden.
Informatie: Hennie Terpstra,
terpstra.hennie@gmail.com.

TUINBEDRIJF
ALLROUND
Voor al uw tuinonderhoud

€ 19,50 per uur.

Tevens aanleg + reparatie sierbestrating,
tegelwerk, plaatsen hek en raster
schuttingwerk, alles leverbaar.
Geheel vrijblijvend.

023 - 5841515

Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

LEZERSFOTO
Nestje van haar en pluizen
Heemstede - “Dit is de inhoud van het nestkastje waar de koolmezen een
nest inmaakten van hondenhaar en pluizen van tennisballen. Die ballen
lagen vlakbij op een tafeltje en waren verzameld door de hond”, vertelt de
inzendster van deze foto, Clara Wittop Koning.

