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4 oktober was het de feestdag van St. Franciscus en het begin van de week van 

de duurzaamheid van de gemeente. Wij deden daar als groene kerk aan mee met 

de verwonderwandeling. Om 2 uur verzamelden we met 17 wandelaars in de 

kerktuin bij het beeld “Omarm de verbinding” met 

elkaar en met de Aarde van de Syrische kunstenaar 

Jamal al Shaabi. Bernard Geise haalde de bijzondere 

geschiedenis aan van het beeld en de 11 jaar oude ceder 

boom in de voortuin. De wandeling ging naar de 10 jaar 

oude buurttuin van de Wiekslag. Het is een juweeltje van 

multiculturele buurtsamenwerking en we leerden dat je 

brandnetel prikken kunt verhelpen door gekneusde hondsdraf of weegbree over 

de brandplek te smeren. 

Vervolgens gingen we over de ‘s Gravenweg naar de Heemtuin, waar we 

verwelkomd werden door de toverhazelaar en de rode vruchten van de 

Aronskelk. Koos van Bennekom vertelde hoe de tuin aanvankelijk door de 

jeugdnatuurwacht en later door Cas Heilker en Astrid Keerveld met 

veelvrijwilligers van een vergeten wildernis een toegankelijke tuin met vooral 

inheemse planten konden maken. De vele verschillende soorten houtsnippers 

van hoveniers zorgen voor wel 25 verschillende soorten paddenstoelen in het 

najaar. 

 



Onder het genot van een drankje met cake heeft Judith Kraak van het 

Ambrosiusgilde ons boeiend verteld over de bijen en het belang voor de natuur 

en voor ons. Zij is bezig met een inzamelingsactie samen met de WOP, Welzijn 

Capelle en de kinderboerderij om bollen te planten, die bloeien van januari tot 

april. Want dan hebben insecten en wilde bijen weinig voedsel. Misschien is het 

ook een idee om die bollen in onze kerktuin of in je eigen tuin te plaatsen (zie 

de bijenstichting voor 10 drachtplanten). We lopen door de tuin naar de 

bijenkasten.   

 

Tot onze verassing stond het hele 

bos op de paden vol met 

paddenstoelen: 

langsteelfranjehoedjes. Die waren er de vrijdag 

ervoor nog niet, maar na een weekend vol regen 

wel.  

Daarna liepen we terug langs de Hoeken naar 

de buurttuin bij de groene school Ontdekrijk 

(voorheen de Octopus).  

Hans Eijkmans vertelde ons over deze 

prachtige tuin en de vergroening van het 

schoolplein. Hans vertelde hoe hij met 

schoolkinderen smoothies maakte van 

gekookte heermoes. Bewoners uit de hoeken 

waren aan het werk en oogstten o.a. mooie 

courgettes. 

Tot slot liepen we door verassend mooie 

delen van de Scandinavische buurt (waar de 



Gemeente wel met groot onderhoud bezig was) over water, dat in vroeger tijden 

een schaatsbaan was, via een voor enkelen onbekend bruggetje, en de 

Merelwijk terug naar de kerk. Het weer werkte ook goed mee en we genoten 

van de wonderen van de natuur. 


