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Wie met Pasen een rondje rond de kerk 

liep, kon zien dat talloze planten in 

bloei stonden. Met name heel veel 

bolletjes en knolletjes. En nog lang niet 

alles is al in bloem komen staan. 

De Lelietjes van Dalen wachten nog een 

paar dagen maar steken al wel een 

soort naald omhoog. Zelf ben ik erg 

gecharmeerd van de gele pagodes 

(Erythronium Pagoda – Hondstand) en 

de Kievitsbloemen (Fritillaria Meleagris) 

net naast de ingang van de kerk. Zij 

deden het dit jaar nog beter dan vorig 

jaar. Als ze het hier lekker vinden dan gaan ze zich vermenigvuldigen en 

zien we er de komende jaren nog meer. Dat geld ook voor de kleine 

tulpjes (Tulipa Tarda) die verspreid over de hof zijn geplant. Kom je aan 

het eind van de dag dan zijn ze gesloten, schijnt de zon dan openen ze 

zich. 

De afgelopen dagen hebben we ook tal 

van vaste planten gekocht en op die 

plekken aangeplant waar  nu geen graf 

is. 

Een 

paar 

namen: muurbloemen, Alyssum 

Montana (schildzaad), steenzaad met 

de Engelse bijnaam ‘Heavenly Blue’ -en 

doet zijn naam eer aan- en Acanthus 

Mollis (bereklauw – maar niet de 

bereklauw die zo wild groeit en 

woekert). 

We wachten af hoe zich dat in de zomer 

zal ontwikkelen. Nu gieten we nog een 

beetje bij om te acclimatiseren, maar 
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dat kunnen we niet blijven doen. Dus soms ook hopen op een beetje 

regen. 

Een paar maanden geleden liet ik een foto zien waar Chris en John op hun 

knieën tussen de graven door allerlei bolletjes aan het poten waren. Deze 

staan aan rechts van kerk zo halverwege.  

Van een dorpsgenoot kregen we een zevental volwassen Hydrangea’s 

(Hortensia’s) die hebben we een beetje in de schaduw geplant en doen 

het meteen al goed. 

De vlinderstruiken en de lavendels hebben hun maart-snoeibeurt gehad. 

Een week later begon het toch nog te vriezen; maar ze hebben het 

overleefd. Ook hebben we stalmest van de Galloway-koeien van het 

Naardermeer op diverse plekken uitgestrooid. We hopen daarmee de 

aarde iets vruchtbaarder te krijgen. 

We gaan weer een bloemige toekomst tegemoet op de Hof rond de Kerk.. 

 

 

 

 

Namens de ‘harkers’ van de begraafplaats,  

 

Luuk Donders 


