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Kroniek Abdijtuin, maart t/m mei 2021 

Br. Cor overleden 

Helaas is de communiteit ondanks alle voorzorgsmaatregelen 

niet gespaard gebleven van de Corona-besmetting. Gelukkig 

hebben de meeste monniken maar lichte klachten gehad. 

Terugkeer naar de oorspronkelijke vitaliteit kost echter vele 
maanden. 

Op 1 mei is br. Cor op 97-jarige leeftijd overleden. Hij deed in 

1946 zijn intrede in de communiteit en was actief eerst op de 

boerderij en kaarsenmakerij en later 46 jaar in de keuken. De 
periode daarna weidde hij aan fietstochten, wandelen en 

tuinieren. Zijn bloementuin was zijn “lust en zijn leven” en zijn 

plek om stil te zijn. Op zijn graf staat zijn schoffel, omgekeerd. 

 
Afgelopen tijd is er veel in en om de abdijtuin gebeurd, teveel 

om op te noemen, daarom moet ik een selectie maken. Zoals 

dat gaat zijn er vrijwilligers gestopt, zoals Meindert uit Friesland, maar er zijn ook 2 nieuwe 

vrijwilligers bijgekomen. 

Project bloemrijke Parkweide (“Ode aan br. Frans”) 

In de vorige kroniek 

schreef ik over het plan 

voor de aanleg van een 

bloemrijke Parkweide en 
bosranden. Wij zijn heel 

blij dat de abdij van 

Landschap Noord-Holland 

een fikse subsidie 
gekregen voor de kosten 

van de aanleg hiervan. 

Elke werkdag afgelopen tijd hebben we veel “energie en tijd 

gestoken” in de realisatie van dit project 
(vooral schoffelen en onkruid 

verwijderen). Het was niet 

altijd droog weer… 

Tijdens het werk kwamen 
we nog een bovengrondse 

elektriciteitskabel tegen, 

die we veiligheidshalve 

maar netjes langs de rand 
van de straat opnieuw 

hebben ingegraven. 

 

Op 12 mei is in de stroken rondom de bloemenweide 
het gras ingezaaid door leerlingen van het 

Clusiuscollege. De eerste sprietjes steken hun kopje al 

boven de grond…. 

Leuk ook, is dat er enkele stoelen, bankjes en een 
tuintafel is geschonken, waardoor in de Parkweide 

meteen een leuk zitje is gemaakt voor de broeders. 

Van de subsidie hebben we enkele gereedschappen 

gekocht, zoals een “vrouw-vriendelijke” spade. Voor de 

rest kopen we: Plantjes, zaden, plantjes, zaden…. 
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Postcodeloterij 
Mooi is dat de abdijtuin van de Postcodeloterij ook nog een 

bijdrage heeft gekregen voor de aanschaf van: Diverse 

gereedschappen, plantjes, e.d. en een stuk waterleiding voor de 

bevloeiing in de grote kas. We zijn er allemaal erg blij mee. 

Een ander nieuwtje is dat we een extra (en sterke) accu voor de 

bosmaaier hebben kunnen aanschaffen uit een donatie van div. 

opbrengsten en werkzaamheden van vrijwilligers. 

Winkel 

De abdijwinkel heeft een 4-tal 

afvalbakken aangeschaft, niet 

goedkoop, maar wel solide. Wat zien de terrassen er nu weer 
verzorgd uit. 

Verder hebben onze 

vrijwilligers ook veel 

andere klusjes gedaan 
afgelopen periode: Een 

ingrijpende verbouwing van 

de winkel en de kantoren; de stalen poort bij de 

boerderij is versterkt met gelaste stalen profielen; We 

hebben weer een handvol tuinbankjes erbij; andere zijn 
opgeknapt. Aan de POM (boomgaard) is een bankje 

“geschonken” ter nagedachtenis aan Bill van Schie, die 

op 17 april is overleden. 

Werkdagen 
Op diverse zaterdagen hebben we (naast de trouwe vaste vrijwilligers 

op door-de-weekse dagen) toch nog vaak in de tuin kunnen werken: 

Op 13 en 20 maart met telkens 7 personen, op 10 en 24 april met 

telkens 6 personen, op 8 mei en 22 mei met 8 resp. 9 personen. 
Vooral natuurlijk in en om de Parkweide, maar verder ook in de Pax-

tuin, Moestuin en Bostuin. Ook is het wilgenprieeltje vernieuwd en is 

de begroeiing bij het Stet verstevigd. De zaal van “Jeroen van 

Noordwijk” was een prima Corona-veilige oplossing. 

Laatste nieuws: 

De Moestuin heeft een 
“spechtenlokker” erbij 

gekregen, de Duindoorn 

“groeit als kool” en de 

Moerbei in de Bostuin 
heeft weer alle ruimte. 

 

 

Komende tijd? Groeien, wieden, schoffelen, snoeien, maaien, sproeien en veel meer… 

Bedankt allemaal voor jullie inzet, 

Henk 3 juni 2021 


