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Tuinenwedstrijd: Goed toeven in tuin met aangewaaide
planten en ‘s avonds een kikkerconcert
Heemstede - Wat kun je toch plezier hebben van
bloemen die ‘zomaar’ opkomen in je tuin. Dit geldt
zeker voor mevrouw Van de Wint. Ze vertelt bij haar
ingestuurde foto’s: “Bijgaand een indruk van mijn
tuintje rondom het hoekhuis, waarbij de brug naar de
Kadijk vastligt aan onze voortuin. Iedereen die de brug
overgaat kan de kleurenpracht zien van rozerode valeriaan die volop bloeit tot aan o.a. de passiebloem.
Opzij, aan de zuidkant tieren ‘aangewaaide’ planten
welig. Zo zijn er te zien een druif, appel, bessenstruiken
en klimroosjes. Aan de achterzijde is het een mengeling van ‘aanwaai’ zoals koekoeksbloem, boterbloem,
paardenbloem en verder geplante struikjes en
bloemen. Overal zoemen insecten/bijen, vliegen vlinders of kruipen hagedisjes, pissebedden en slakken.
Sinds kort hebben we ook een mol en ‘s avonds is er
een volumineus kikkerconcert in de omringende sloot.
Kortom het is er goed toeven!”

Blije gezichten geslaagden bij
HJF Huiswerkbegeleiding
Heemstede - Op 9 juni was het zover: de uitslag van de eindexamens.
Met spanning werd een telefoontje
van school afgewacht. Voor bijna alle
leerlingen van HJF Huiswerkbegeleiding die eindexamen deden, was het
een blij telefoontje: ‘Geslaagd!’. Hier
enkele gelukkigen. Van harte gefeliciteerd! Een leerling heeft meegedaan
aan de herkansingen, dus die moet
nog even afwachten. Maar HJF Huiswerkbegeleiding is heel blij voor de
leerlingen die nu lekker kunnen genieten van een fijne vakantie.
Wil je ook succes op school? In het
nieuwe schooljaar is er weer ruimte
voor nieuwe leerlingen.
Neem contact op met Hedwig
Jurrius, 06-46577776 van HJF Huiswerkbegeleiding.

Ook meedoen?
Wilt u ook uw tuin laten zien in de krant? Stuur een of
meer foto’s toe aan redactie@heemsteder.nl en vertel
kort waarom uw tuin of balkon zo heerlijk is om in te
vertoeven. Meld tevens adres en telefoonnummer.
Deelname aan de tuinenwedstrijd is mogelijk t/m 31
juli. De winnaar wordt daarna bekendgemaakt en wint
een mooie waardebon van 100 euro die bij Tuincentrum de Oosteinde besteed kan worden.

Isaak Hylarides. Niet op de foto maar
ook geslaagd: Senne de Bruin en
Amélie Girault.

Kiki Kaestner. Foto’s aangeleverd door
HJF Huiswerkbegeleiding.

Richard Käller (links, begeleider) en
Sofie Dietheim.

KERKGEBOUW IN OGENSCHOUW
Slot: Het priestergraf op het kerkhof
Berkenrode
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In 1906 trof de bliksem het graf van
pastoor J. Tielen, die begraven lag
op het Algemene Begraafplaats, en
verbrijzelde de grafzerk. Een kistje
met het stoffelijk overschot werd op
een stille avond in augustus door
pastoor IJzermans met zijn kapelaans in een rijtuig naar het nieuwe
kerkhof gebracht om het daar bij te
zetten in het priestergraf op het
kerkhof van de Parochie Berkenrode.

‘s Morgens om half acht,
halverwege de Vrijheidsdreef, over het weiland
langs de blauwe route
waar de hond nog even
aan de lijn moet, bij scouting Groenendaal inwandelen.
Het voelt elke keer als vakantie. Vrij zijn. Niks hoeven.
Dat duurt natuurlijk precies 15 minuten want dan ben
je alweer bij het oorlogsmonument terug, maar dat
vrije gevoel is er. Het monument herinnert ons aan de
herdenkingsbijeenkomst die dit jaar op 4 mei weer
mocht doorgaan en veel drukker bezocht werd dan
andere jaren. De stroom mensen die meeliepen in de
stoet was indrukwekkend.

Op 4 juni 1940 werd het middenvak
van het priestergraf op het kerkhof
geruimd en het stoffelijk overschot
van de pastoor en andere graven
van A v.d. Weiden, G.J. Pronk, H. van
Luenen, H. van Peeperkorn en J.A. v.d. Akker in zes afzonderlijke kistjes
weer bijgezet.
Voorjaar 1946 kreeg het kerkhof nieuwe beplanting. In de oorlogswinter
werd door ‘nachtelijke rovers’ het prachtige kerkhof volkomen verwoest;
honderden prachtige bomen waren verdwenen.
Bron: St. Bavo-site > Dodenakkers.

Nu is de Vrijheidsdreef weer indrukwekkend door de
massa klaprozen. Als u nog niet bent gaan kijken dan
moet u opschieten, nu zijn ze er nog.
De bomen aan weerszijden van de voetpaden zijn
gelukkig goed aangeslagen. Ze geven nog niet de
schaduw die de kathedrale kastanjes gaven tot ze
bezweken aan de kastanje ziekte en het veld moesten
ruimen. Maar de nieuwe bomen, lindes langs de beide
zijden van de rijbaan en afwisselende bomen aan de
buitenrij, doen hun best om elkaars takken aan te
raken. De aanblik wordt al voller. Het is een genot om
zo, met een heerlijk ‘vrij’ gevoel, je dag te beginnen.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Rectificatie
In de tekst van vorige week is helaas een fout geslopen. Er werd gesteld dat
de begraafplaats bij de BAVO (Berkenrode geheten) onderdeel is van de
Algemene Begraafplaats aan de Herfstlaan. Dat is niet het geval.
De begraafplaats staat los van de algemene Begraafplaats, die van de
gemeente Heemstede is.
Foto: Vrienden Wandelbos Groenendaal.
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