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Thijs Honroth

von Utrecht Tuinenmoand ZOOZ hielden we s'zomers rondleidingen in de tuin. Publiekstrekker
Thijs zo goed, dot het
was steeds onze huisoccordeonist Thijs Honrqth. Het spelen in de Pondhof bevslt

fn het kader
hem

tot

een lied insPireerde;

don voel ik mij mens

ben ik gelukkig
dqn ben ik op de Pondhof Sinte Morie
midden in de stod
niet ver von het stotion
in zochte zwoele zome?zon
muziek uit het roam
somen met iou
de stilte von muren
de uren voorbij
dqn kom ik tot mezelf

voel ik het bestoon
hoor ik het klokkensPel sloon
de Domtoren horen
me door niets laten verstoren
enkel de stilte met jou
Deze zomer speelt

zaterdog

1

zaterdag 10

juni

ref rein:
ols ik in de oude kloostergong
mijn mobiele telefoon ophong
om geuren von kruiden op

te snuiven

hij weer:

ougustus

kinderliedjes

14:00 - 14:45 uur
14:00 - 14:45 uur

bestoqnde liedjes

I

chonsons + ei gen repertoire

voor meer inform otie zie www.tuinenmoond-nl

Kinderrondleiding

- thems: Horry

Potter

Von ollerlei vock giftige plonten, genoemd in deboeken von Horry Potter,
werden de eigenschoppen uiï de doeken gedoon. Voorsl de lekkere of vieze
geur mookte indruk. Nq of loop kregen de kinde?en een tokje citroenkruid
(beschermt tegen ziek'le) en rozemorijn (brengt geluk) mee noor huis.
Veel plonten bevotten"gifstoffen woordoor ze beschermd worden tegen
vroot von dieren. Deze gifstof f en kunnen ook benut worden. In lage
concentroties werken ze voqk genezend terwijl ze in hoge concentroties

zijn uitermote giftig
en von het sop von deverschillende soorten Wolfsmelk zou je, ols je het op
Je ogen krijgt,zelfs blind kunnen worden. De Absintalsem bevot de giftige
stof thujin moor in geri ngehoeveelheden wordt deze stof, die ook in de
Thuja of Levensboom voorkornt, juist voor de smook gebruikt in vermout en
berenburg. De giftigste plont von Europo is de lVlonnikskop (Aconitum
nopellus). behorend tot de fomilie von rononkelochtigen woortoe veel
giftige plonten behoren zools Akelei, Ridderspoor, Nieskruid en
Boterbloem. De 6ri ekse plontnoom Akonitum (konê = moord) werd gegeven
een plonl woormee men wolven en andere roofdieren kon vergiftigen. Aconitine is het sïerkste gif uit de

giftig zijn.

oon

De vingerhoedjes von hetVingerhoedskruid

plantenwereld.
6elukkig stoon er in de Pandhof ook plonten die beschermentegen hekserij, zools Valeriaan en
Boerenwormkruid.

Sinte iÀorie is ean oose Yon rust in hortje stod

Annet de Korne leidt e.en groepjebezoekers rond in defleurige kloostertuin von de Pondhof Sinte lisrie.Ze
is een van de vijf vrijwilligers die sinds 1987 zorgdraqen voor het onderhoud von de plonten in de tuin. Ïn de
ïuin hangen her en der ve?zen. Plus wot foto's von planten. Er is occordeonmuziek. Het is open dag in de tuin.
Het Utrechts Bureau von ToerismeheeÍt mei tot en meï september uitgeroepen tot tuinenmaonden, en
bovendien'muziek in de ïuin'gekozen ols bijbehorend centmolthema'Wij willen Utrecht loten zien wot voor
pruchtige, historische en ook rustEevende plek wij koesteren in het hortje von de stad osn de ÀÀorioploots".
Anno ?OOZ hongf er nog een voge pieslucht in de kloostertuin. Hij wordt weliswoor niet meer op grote
school gefrequenteerd doorjunks enzwewers,moor Ánnet de Korne moel toeEeven dot ondonks het grote
hek dot enkeÁejoren geleden om de tuin en de kloostergong werd geplootst,'er of en toe nog wel een
sïeekje wordt gelaten'. Toch is het beheer een stuk beter don in de joren tochtig, toen de tuin er compleet
verloederd bijlog. De politie komt geregeld kijken en er wordï rrcker schoongemookf.

heefl een'vriendensfichting'opgericht. Donoteurs zo?gen er nu voor dot er genoeggeldte
besteden valt, somen Íaet de Eemeenle Utrecht die subsidieefi. Eens per joar is er een plontenrnorkt in de
Pondhof. Door treffen olle Utrechïers elkoor, die Sinte Morie een worm hort toedrcgen. Het zijn er steeds
meer, volgens Ánnet de Korne, die ook de Pondhof ontdekken.'Het is ook zo'n inspirerende omgeving! Je
hoort het corillon von de Domtoren, of eenviolist ols ergens een noom in het Conservotorium open stoot. En
dot op zo'n monumentole plek. Midden in de stod kom je weer helemool tot rust.'
De Korne

Bovenstaand (ingekort) artikel verscheen in het lhtrechts Níeuwsblad van 5 augustus 2002

De Pondhof in oude onsichten
Een onsicht, verstuurd in mei 1940 door
een mevrouw die schrijft dot ze net een

singelwondelingetje heeft gemookt. er
stoot een voliere in de verder tomelijk

verwilderde tuin.

>

< Deze ansicht is in mqort 1943 ve?zonden , de

'voliere

is dan verdwenen. de tuin mookt ook don
niet de indruk een sier- of gebruikstuin te zijn.

Heef'f u nog oude foto's von de Pondhof? We zouden ze grtrog von u lenen om te sconnen; om zo eenbelere
indruk te Vgi jgen van de geschiedenis van deze plek von de af gelopen 100 joor.

Wensenlijst
Wij vinden het olïijd extra leuk ols u zelf planten

meeneemf. Plonten dieweheel groog willen hebben stqon
vermeld in onderstaonde wensenlijst. Plonïen die we niet kunnen gebruiken voeEen we toe con onze
plontenmorkt. We hebben voorkeur voor de notuurlijke soorfen. Dus zonder gevulde bloemen en g?nn
variëteiten,tenzij die ol long in cultuur zijn zoals bijvoorbeeld het Hoorlems klokkenspel.

Jacobsladder - Polemonium coeruleum
fr/torgriet - Leuconthemurn vulgore

Bilzekruid - Hyoscyomus niger
Bloassilene - Silene vulgoris
BreedbladÍg klokj ? - Componulo lotifolío

- Tanocetum parthenium
Vlosle euwebek - Linorio vulgoris

fiÀoederkruid

Echte Kornille - llAotricorio recuïita
Grote Roteloor - Rhinontus ougustifolius
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Phlox divoricoto (blouw) en poniculoto (rose)
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