mei 2016
Een blik vanuit de moerbei
op de blauwe regen in de
lantaarnpaal, de Steenroos
en de bloeiende meidoorn.

De pas opgerichte Nationale
Monumenten Organisatie
(NMO) heeft 29 door het
rijk afgestoten
monumenten kunnen
verwerven om ze te
behouden voor het publiek,
waaronder ook onze
kloostergang.

Zaterdag 2 juli 2016 Open Tuinendag van 10.00 – 17.00 www.opentuinendagutrecht.nl
Schenking Utrechtse tongvarens
Het vochtige biotoop van de Utrechtse werfmuren biedt al decennia een geschikte standplaats aan
diverse wilde varensoorten. Een vriendin van een van ons had in haar studententijd wat Tongvarens,
die bij de restauratie van zo’n werfmuur aan de Nieuwegracht uit de muur waren gevallen,
meegenomen en in haar tuin geplaatst. Vorig jaar ging ze
met pensioen en toen ze op het punt stond te verhuizen
naar het oosten van het land bedacht ze dat het een leuk
idee was als de Tongvarengroep in Utrecht zou kunnen
blijven. En zo ontstond het idee deze aan de Pandhof te
schenken. We hebben de enorme plant met dank
aanvaard, gesplitst in 2 groepjes en in het bosvak onder
de meidoorn gezet. De Tongvarens voelden zich er snel
thuis en hun kleur contrasteerde in deze herfst mooi met
de oranje vruchten van de Italiaanse aronskelk, een
stinzenplant die het ook heel goed doet in het bosvak.
Dankjewel Calijn!

Onze zodenbank
Vorig jaar hebben we Maria’s
zodenbank vanuit de tuin van
het Centraal Museum naar de
Pandhof verhuisd. Dat kon dankzij de
financiële steun van het Initiatievenfonds en
enkele betrokken donateurs. Het gaat goed
met onze bank, die inmiddels een vertrouwd
en kleurrijk meubelstuk in de tuin is
geworden. De oude graszoden waarmee de
bank bekleed is zorgen steeds voor
verrassingen. In februari kwamen er veel
sneeuwklokjes in bloei en in het voorjaar stond de bank vol met pinksterbloemen die opgevolgd
werden door akeleien. We houden het gras kort zodat de kruiden de kans krijgen te bloeien. Bedankt
initiatievenfonds en donateurs, mede namens Maria!
Maria’s Blauwe Tuin – Mary’s Blue Garden
Deze kleine tuin bevindt zich bij de entree van
de Mariahoek. Sinds 1995 hebben we deze
tuin in beheer, met als specialiteit blauwe en
witte plantensoorten, de kleuren van Maria.
Helaas zal deze tuin verdwijnen omdat de
Mariahoek binnenkort op een andere manier
wordt ingericht. We genieten voor het laatst
van haar uitbundige blauwe bloemenpracht.

Verkoop Pandhofplanten Donateurs kunnen tot 15 juni per
email dan wel telefonisch Pandhofplanten bestellen die dan op
de Open Tuinendag voor u klaar staan. Van iedere soort max. 3
ex. De prijs hangt af van de grootte, gemiddeld 1,50 per pot. U
kunt de bestelde planten tot 17.00 ophalen op 2 juli.
Hieronder de keuze van dit jaar:
Apothekersroos – Rosa gallica (rozerood)
Bosbingelkruid – Mercurialis perennis (groene bodembedekker)
Geranium sanguineum – Bloedooievaarsbek
Italiaanse aronskelk – Arum italicum (wit, rood) vruchten oranje)
Wilde hyacint (bolletjes) – Hyacintoides non-scripta (blauw)
Kruipende smeerwortel – Symphytum ibiricum (wit)
Rotsooievaarsbek – Geranium macrorrhizum (roze, aromatisch blad)
Mansoor – Asarum europaeum (decoratieve bladplant, bodembedekker

Agrimonie – Agrimonia eupatoria (geel)
Dagkoekoeksbloem – Silene dioica (roze)
Grote kaardenbol – Dipsacus fullonum (paars, hoog)
Zeepkruid – Saponaria officinalis (roze)
Knolsmeerwortel – Symphytum tuberosum (geel)
Lievevrouwebedstro – Galium odoratum (wit)
Vijg (stek in pot) – Ficus)

