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Een mooie herinnering aan 

Leo Kester 

Leo werd geboren op 10 augustus 1921, als jongste van 
een groot gezin met 8 kinderen, 6 broers en 1 zus . Hij 
groeide op in Honselersdijk in een tuindersgezin . In de 
jaren 20 bloeide de tuinderij van vader Arie en deze wilde 
een goede opvoeding en opleiding voor zijn kinderen. Er 
werd een piano gekocht en broer Koos kon naar de 
kweekschool. Het liep anders, de crisisjaren braken aan 
en er volgde een zware tijd. Leo volgde 7 klassen van de 
lagere school en moest daarna in de tuinderij van zijn 
vader werken. Liever wilde hij studeren, naar de 
kweekschool net als broer Koos en leraar Engels worden. 
Na de oorlog heeft hij samen met broer Arie een tuinderij 
opgezet aan de Kleine Achterweg in Naaldwijk. Hij heeft 
de avondtuinbouwschool gedaan en een cursus Engels 
gevolgd. In zijn vrije tijd was hij lid van de padvinders en 
schopte het tot Hopman. Dapper, want kamperen vond 
hij maar niks. Er braken betere tijden aan. In 1949 
ontmoette hij Thea Franke uit Naaldwijk en ze trouwden 
op 10 mei 1951. Leo en Thea kregen 6 kinderen. In 1958 
verhuisden ze naar Erica, Beekweg 1 waar met hard 
werken een nieuw tuinbouwbedrijf werd opgezet. Leo 
verstond zijn vak, werkte met grote precisie. Vaak was het 
al elf uur als hij 's avonds zijn laatste ronde in de kas 
maakte. In de zomer kweekte hij tomaten, in het najaar 
chrysanten. In 1970 kocht hij er een tuin bij en het gezin 
verhuisde naar Beekweg 13. Ook daar een kas vol 

tomatenplanten. Na 4 jaar bleek dat té arbeidsintensief 
en Beekweg 1 werd verkocht. Hij werkte 50 weken per 
jaar en 2 weken ging hij samen met Thea op vakantie, 
vaak naar de Griekse eilanden. Deze vakanties waren 
heilig, zo kon hij er weer een jaar tegenaan. In zijn 
spaarzame vrije uurtjes las hij veel, geschiedenisboeken 
en historische romans . In 1979 kwam zoon Jan op de tuin 
en gaf hij het stokje over. Na zijn pensionering had hij veel 
meer tijd voor zijn (klein)kinderen maar ook bleef hij 
tuinder, tot zijn 85ste oogstte hij druiven en perziken. Hij 
kocht een vakantiehuisje op Tenerife en daar zijn ze 
gedurende 10 jaar vaak geweest. In 1996 verhuisden ze 
naar de Plantsoenstraat in Erica, waar ze 17 jaar met veel 
plezier hebben gewoond. 2013 was het jaar waarin 'alles' 
veranderde. Thea kreeg Alzheimer en Leo kon steeds 
slechter lopen en belandde in een rolstoel. De gang naar 
het verzorgingshuis was onontkoombaar: 'de Anloop' in 
Schoonebeek. Daar ging Thea hard achteruit en zij 
verhuisde naar het verpleeghuis tot zeer groot verdriet 
van beiden. Regelmatig bezocht hij haar in 'de Bleerinck', 
het werden uitstapjes waar hij naar uitkeek, samen een 
ijsje eten, tot Thea overleed eind 2014. Een zware klap en 
een groot verlies . Lichamelijk ging het steeds slechter. 
Door longproblemen had hij veel last van benauwdheid 
en vermoeidheid; "Ik ben zo moe" verzuchtte hij vaak. 
Geestelijk bleef hij helder, alert en adrem en vooral 
belangstellend voor het wel en wee van zijn kinderen en 
(achter)kleinkinderen. 

Leo overleed thuis in Schoonebeek, op 3 juni 2016. De 
uitvaartdienst ter afscheid werd gehouden op 9 juni in de 
Parochiekerk in Erica, waarna hij is begraven op het RK 
kerkhof. 

Kinderen en (achter)kleinkinderen 


