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Terugblik op 2007: een gedenkwaardig jaar

Ons 2}-iarig bestaan werd zaterdag 
ii,

12 mei uitgebreid gevierd met een 
;

middeleeuwse markt in en rondom de i,i

Pandhof Sinte Marie, met kramen,

plantenverkoop, optredens, levend

standbeeld (zie foto) en kinderspelen.

(foto: Remi van Dobben)

Meer foto's op onze website:

www. pa nd hofs i ntemarie. n I

ln november kregen de vier

vrijwilligers van het eerste uur (vlnr:

Emma, Annet, Claudia en Coby) een

gouden Dommetje opgespeld door

wijkwethouder Cees van EUk.

(foto: Th'1s Hanrath)

Nieuwe aanwinsten: Kardoen en Berendruif

l(ardoen (Gynara cardunculus)

Drie Kardoenplanten zijn geplaatst in het nutsplantenvak (vak1). We zagen deze planten op z'n

prachtigst in herfsttooi tijdens een uitwisselingsbezoek met de tuiniers van het Archeon, en waren

direkt om. Het is een naaste familielid van de Artisjok, ook een distel met zachte stekels, die alveel

langer in cultuur is maar minder bekend. Tenminste bij ons, want in Turkije en Marokko (maar ook in

Italië en Frankrijk) wordt deze tweejarige groente veel meer gewaardeerd. Kardoen wordt geteeld voor

de jonge, gebleekte bladstelen waarvan de smaak een kruising is tussen artisjok en asperge.



Berend ru if (Arctostaphylos uva-u rsi)

Berendruif, een heideachtig struikje, is toegevoegd aan het

medicinale vak. Veel planten zin inheems of komen uit het

mediterrane gebied en zin hier ingeburgerd doordatze

meekwamen met de romienen of als nieuwigheid met de

middeleeuwse kruistochtridders. Maar de Berendruif komt

vooral ten noorden van ons land voor, uitgezonderd een

groeiplaats op Terschelling (Bosplaat). Dus is het toch wel

een inheemse plant. De plant werd toegepast bij ontsteking

van de urinewegen. Beren (uva=druif, ursa=beren) zouden dol

z1n op de bessen, maar voor de mens zijn die giftig.

Wensenlijst

Wij vinden het altijd extra leuk als u zelf planten meeneemt.

Planten die we heel graag willen hebben staan vermeld in onderstaande wensenlijst. Planten die we

niet kunnen gebruiken voegen we toe aan onze plantenmarkt. We hebben voorkeur voor de

natuurlijke soorten. Dus zonder gevulde bloemen en geen variëteiten, tenzij die al lang in cultuur z'rjn

zoals bijvoorbeeld het Haarlems klokkenspel.

Betonie - Betonica officinalis

Bilzenkruid - Hyoscyamus niger

Cichorei - Cichorium intybus

Holwortel - Corydalis cava

Knolsteenbreek - Saxifraga granu lata

Kranssalomonszegel - Polygonatum verticillatum

Leverbloernpje - Hepatica nobilis

Mirte - Myrthus communis

Ridderspoor- éen- en meerjarige Delphinium

Witte zomerviolieren - Matthiola (geen cultivars)

Programma open dag 17 mei

11.00 tot 14.00 verkoop van planten, ansichtkaarten, Mariaboeketjes en bloemkaarsen
11.00 tot 12.00 speelt Thijs Hanrath accordeon
12.00 tot 12.30 zingt Binnenstadskoor Zangria olv Paul.Krijnen tuinliedjes

De Pandhof Sinte Marie vlak voor
de restauratie van de tuin en de
plattegrond van de Mariakerk in
L972 (foto: Utrechts Archief)

Tot ziens in de Pandhof! Annet, Emma, Claudia, Reinier, Riek en Maria


