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De haas, normaal gelegerd op de Neude, heeft ons dit jaar twee keer bezocht:

*{44Í AAN DE {;\4t-fl44Í AAN )E +{,Autr_

(Uit: Ons Utrecht)

In de Pondhof altijd op weg noor het oords porodijs

Ieder van ons heeft zijn eigen redenen om in de tuin te werken. Emma brengt het zoonder woorden:

vaak horen we de opmerking: Wat een boel werk hebben jullie te doen...
Dan realiseer ik mê altijd weer dat je zo verschillend naar een tuin Èunt kijken. Met een tuin streefje
naar de realisatie van een klein stukje pmadijs op aarde. En het moet in alie jaargetijden een paradijsje
zijn; er md'et vooral schoonheid te zien zijn. Daar kan je een speciale kijk op krijgen, op de schoonheid
en het kunstzinnige van planten en hun bloei- en groeiwijzen. En al die geuren is een genot.
Maar je kan je ook fixeren op alles wat er voor zorgt dat het nog geen aards paradijs is. Zo kijken we
als we gezamenlijk een rondje doen en onze werklijsten samenstellen. Dan noteren we wat er
weggeknipt of vervangen moet worden of wat er bij gezet kan worden voor juist die geslaagde
compositie of die opeenvolging van bloei. Enzithet plan in ons hoofd en op de werklijst, dan zien we
al bijna de realisatie ervan en daar werken we dan naaÍ toe. Dat geeft veel genoegen.
Maar zie je de tuin vooral als een boel werk dan fxeer je je teveel op die grote afstand tot het paradijs.
Dat een tuin iets cyclisch is en niet iets van even hard werken en dan is ie at daar kom je al heel gauw
achter als je tuiniert. Onze werkwijze voor de Pandhof is iedere week een paar uur creatief werk. Niets
hoeft persé af en er is geen bulkwerk te doen. Alles is cyclisch en gespreid in de tijd. We hanteren een
jaarrondschema waarbij ieder seizoen z'n specifieke activiteiten heeft. En zijn genoegens, al vergeten
ook wij wel eens dat het alleen maar genieten zou moeten zijn-.. Maar heb het dus niet met ons te
doen: we genieten van het werken op deze mooie plek waar het aards paradijs in alle jaargetijden te
aanschouwen is voor wie het wil zien.
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Kinderpuzr,elpagina
Er is iets nieuws voor de jeugdige bezoeker van de

Pandhof. Er zijntwee puzzels voor kinderen bedacht die
gaan over de Pandhof. De eerste is een fotopt'zzeltocht
waar twaalf foto's op staan die genomen zijn in de
Pandhof. Het is de bedoeling dat de onderwerpen op de

foto's gezocht moeten worden. De tweede is een

legpuzael die bestaat uit woorden (planten- eÍl
dierennamen en voorwe{pen) die te maken hebben met
de Pandhof. Door de woorden in de pvzz;el te zetten kan
de oplossing gevonden worden.

Op de verkoopdag liggen deznptuzels klaar, maar ze zijn ook op dinsdag te laijgen als we in de tuin
werken. De antrvoorden van de puzzels zijn op de website van de Pandhof te vinden.

Oude foto
Het ORKAbestuur (Oud R.K.Aalmoezenierskamer)
in de Pandhof Sinte Marie, 1947. De ORKA is
gevestigd aan de Mariahoek. De torens van de

Oud-Katholieke St.Gertrudiskerk (ingang aan het
ïWillemsplantsoen) zijn vanuit de Pandhof goed te
zien.

De Vijgenboom (Ficus carica)
In de Pandhof staat al jaren de Vijgenboom in de mediterrane border. Elk jaar
komen er vele vijgen aan die in een hele warme zomer rijp worden. De vijg is
eigenlijk geen vnrcht maar de verdikte vlezige bloembodem. De kleine
bloemen zelf zitten in de vnrcht en woiden dan ook in de vnrcht bestoven. In
het Middellandse Zeegebied gebeurt dat door een galwespje. ln ons klimaat
komt deze wesp niet voor. Deze vijgenboom vormt vruchten zonder
bevruchting (maagdelijke vruchtzctting); het is een zogeheten parthenocarpe
soort. De normale vmchtzeuing begint in het voorjaar, deze vnrchten voÍmen
zich op éénjarig hout en kunnen in de herfst rijp zrjn maar vaak hebben ze
nog een seizoen nodig om volledig te rijpen. Helaas zullen deze vnrchten de

De Vijgenboom komt "rïi:ïtill""l,"fËïil#',ïlJr",'fÏliu"**r 7:16 ',Aan hun doen en laten
kunt u zien wat zij zija zoals men een boom kan herkennen aan zijn vruchten. U hoeft aan
doornstruiken geen druiven te zoeken en aan distels geen vijgen".

Wensenlijst
Breedbladig Klokje (Campanula latifolia)
Echte Kamille (Matricaria chamomilla)
Holwortel (Corydalis cava)
Honingklaver (Melilotus off, )
Kluwenklokj e (C ampanula glomerata)

Tot ziens in de Pandhofl
Annet, Emma (plantensoortenlijst), Claudia (secretariaat), Coby, Dick, Maria, Reinier en Riek
www.pandhofsintem arie.nl

Koningskaars (Verbascum thapsus)
Madeliefi e (Bellis perennis)
Ridderspoor (één- en meerjarige)
Vlasleeuwenbek (Linaria vulgaris)
Vfiue zomerviolieren (Matthiola)


