
 

 

         Nieuwsbrief april 2005 
 

 

Dit jaar hebben we 3 nieuwe ansichtkaarten laten maken, een 

lente -, zomer - en een speciale langwerpige winterkaart die 

hierbij is afgebeeld. De kaarten zijn via ons te koop, in de 

winkel van de Domkerk en bij Rondom.  

 

 

Bij goed weer wordt er elke dinsdag en soms op zaterdag in de tuin gewerkt door de tuinvrijwilligers, 

v.l.n.r: Annet, Coby, Claudia, Emma, Reinier, Maria. 

  

Over de Werkgroep Pandhof Sinte Marie 

Annet en Emma zijn in 1987 begonnen met een tuinplan voor de Pandhof, die tot dan toe een 

saaie beplanting kende van voornamelijk maagdenpalm. Na een paar jaar was er een soorten-

rijke tuin ontstaan en konden ze meer hulp goed gebruiken. Coby en Claudia kwamen erbij 

en met z'n vieren vormen ze nog steeds de harde kern van de Werkgroep. 

Annet ontgaat geen enkel detail in de tuin. Uit Zuid-Frankrijk nam ze vele subtropische 

planten mee voor de mediterrane border. Onvermoeibaar heeft ze zich ingezet voor een beter 

beheer van de kloostergang en een hek om de Pandhof, dat er in 1997 kwam.  's Nachts is de 

Pandhof nu afgesloten. Ook is zij begonnen open dagen te houden en donateurs te werven 

omdat de financiële bijdrage van de gemeente niet toereikend is. 

Emma is als biologe de bewaker van onze soortenlijst waarop nu meer dan 200 soorten staan. 

Het zaaiwerk en het weilandhoekje hebben haar speciale aandacht. Samen met Claudia zorgt 

ze voor het schrijf- en fotowerk van de Pandhof en het contact met de gemeente over het 

beheer. Coby wordt geroemd om haar mooie opbinden van de planten die steun nodig hebben 

en Claudia houdt van snoeien. Zo heeft ieder van ons zijn specialiteit. Maria helpt de 

Pandhof zevenbladvrij maken en Reinier is er voor het zwaardere spit- en opruimwerk. 

Incidentele vrijwilligers worden vooral ingezet in de strijd tegen het zevenblad en het 

voorbereiden van de open dag. Voor de plantenmarkt moeten er dan vele potten met stekjes 

uit de Pandhof gevuld worden. 

 

Aktiviteiten in 2005 
 

Festival Gezondheid, zaterdag 2 en zondag 3 juli 

Een festival over 200 jaar geschiedenis van de gezondheidszorg in en om het Museumkwartier. In de 

Pandhof Sinte Marie zal Oculare een vertel- en muziekoptreden verzorgen temidden van onze perken 

met geneeskrachtige kruiden die al vele eeuwen in gebruik zijn. Wij verzorgen een speciale serie 

naambordjes bij deze heelkruiden. Meer informatie kunt u vinden op www.oculare.nl. 

Open Monumentendag zaterdag 10 september 

Dit jaar doet ook de Pandhof Sinte Marie mee want het thema is 'religieus erfgoed'. We zullen dan 

Pandhofkaarten en -stekjes verkopen. De Bijbelse planten en Mariaplanten in de tuin worden speciaal 

herkenbaar gemaakt met een naambordje. Zie voor een volledig programma www.monumentendag.nl. 

Pandh
 

f Sinte Marie 

http://www.monumentendag.nl/


AVE  MARIA 

 

Ave, Maria, gratia plena; 

Dominus tecum: ave Maria; 

bedictatu, benedictatu in mulieribus, 

et benedictus fructus ventris tui Jesus. 

Sancta Maria, ora, ora pronobis. Amen. 

 

Verheug u, Maria, begenadigde: de Heer is met u. Gij zijt de 

gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van 

uw schoot. Heilige Maria, bid voor ons. Amen.  

 

Dit middeleeuwse gebed zal o.a. gezongen worden door het koor 

Zangria op onze open dag. 

 

Hiernaast: Zegel van het kapittel van de Mariakerk, 1227 

 

Nieuwe aanwinsten: 
Granaatappel, Jeneverbes, Grote Engelwortel en Kiespijnboom  

Het afgelopen jaar hebben we verschillende bijzondere planten mogen ontvangen. In het 

geneeskruidenvak staan nu een Jeneverbes (reuma), een Grote Engelwortel (spijsvertering) en 

een Kiespijnboom (kiespijn). Deze laatste is afkomstig uit de rijke tuin die zich tot 15 jaar 

geleden achter het farmaceutische laboratorium aan de Catharijnesingel bevond. De grote 

Kiespijnboom is toen verplaatst met vele andere struiken en planten naar de Oude Hortus. 

Vorig jaar werd ons een stek van deze transplantaat aangeboden. 

Al een jaar eerder werd onze collectie nutsplanten uitgebreid met een heuse Granaatappel die 

inmiddels twee winters heeft overleefd en vorig jaar voor het eerst is gaan bloeien. 

 

Onderhoud van het bosvak 
Na de succesvolle aanpak van het zevenblad in de kruidenvakken hebben we de moed bij 

elkaar geraapt om ook in het zogenaamde bosvak, onder de oude meidoorn, het zevenblad te 

gaan verwijderen. Het zal een meerjaren project worden. We zijn gestart met een strook om te 

spitten en vrij van wortels te maken en vervolgens af te dekken met worteldoek. Daarop wordt 

een laag aarde aangebracht waarop we bodembedekkers laten groeien gedurende een vol jaar. 

Zo willen we binnen 2 à 3 jaar het vak 'zevenbladschoon' proberen te krijgen. 

 

Wensenlijst 
Heeft u planten of zaailingen over? U kunt ze toevoegen aan onze plantenmarkt. Voor de 

Pandhof zijn we geïnteresseerd in de onderstaande soorten: 

 

Cosmea (Cosmea bipinnatus)                                   Lijsterbes (Sorbus aucuparia) 

Echte Kamille (Matricaria chamomilla)                   Phlox (enkelbloemig) 

Ereprijs (Veronica off. of andere wilde soorten)      Ridderspoor (één- en meerjarige) 

Honingklaver (Meliothus off.)                                  Sneeuwklokjes (Galanthus nivalis) 

Madeliefje (Bellis perennis)                                     Wijfjesvaren (Athyrium filix-mas) 

Mirte (Myrthe communis)                                        Witte Zomerviolieren (Matthiola) 

Monnikskap (Aconithum napellus) 

 
 


