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1987 – 2017 Even stilstaan bij 30 jaar tuinieren…..
2017 is voor onze Werkgroep een kroonjaar: 30
jaar geleden namen we de Pandhoftuin in eigen
beheer. De inrichting, met vooral
maagdenpalm, vonden we veel te saai. Eigenlijk
kraakten we de tuin en meldden dat bij de
plantsoenendienst. Al gauw was er een levendig
contact tussen de stadskwekerij (intussen
opgeheven) in de persoon van Henny Meier en
Annet de Korne. Haar droom was een tuin met
veel soorten die bij deze historische locatie
zouden passen. Zij had al veel ervaring
opgedaan als vrijwilliger in de Dompandhof en
stak Emma, die tegenover de Pandhof Sinte
Marie woonde, met haar ideeën aan. Al gauw
groeide hun initiatief uit tot een stabiele groep
vrijwilligers, die wekelijks een halve dag aan het tuinwerk besteden en kwekerijen bezoeken op jacht naar
specifieke wensplanten. Geleidelijk aan groeide ook een kring van donateurs die ons wat meer armslag gaf.
We zijn altijd gesteund door de gemeentelijke diensten die de buxusheggen knippen, tuinaarde aanvoeren
en het groenafval afvoeren. Ook het wijkbureau is vaak behulpzaam geweest wanneer er sprake was van
overlast en vernielingen, of wanneer er financiële ondersteuning nodig was voor open dagen en
muziekoptredens. Dat we ook de GGD hard nodig hadden om onze containers met lege spuiten af te voeren
is gelukkig verleden tijd, evenals het overleg met het HCteam van de politie over de slapers in de
kloostergang. Die slapers van destijds komen we nu tegen als volleerde gidsen die goed bezochte exdaklozenrondleidingen geven. Inmiddels is onze plantencollectie uitgegroeid tot 275 à 300 soorten.

De tuin wordt steeds vaker door toeristen en rondleidingen gevonden en voor schoolopdrachten gebruikt.
Toch blijven er Utrechters komen die de tuin niet kennen en verrast worden door de paradijselijke sfeer.
Toppers in 2017 - Engelwortel
In vak III staat een reusachtige Engelwortel te bloeien. Het was al lang een
wens om deze Grote engelwortel of Aartsengelwortel (Angelica
archangelica) in de Pandhof te hebben. De etherische olie gewonnen uit de
wortels is een goed middel tegen verkoudheid. De olie wordt
tegenwoordig ook gebruikt als smaakstof in levensmiddelen en dranken,
vooral in likeuren en limonades.

Mariatentoonstelling Museum Catharijneconvent
Ons jubileum valt samen met een prachtige
tentoonstelling over Maria in het Museum
Catharijneconvent die tot 20 augustus te
zien is. Maria krijgt er haar plaats binnen de moedercultus die al ver voor
Christus bestond in de vorm van oermoeders en godinnen.

Bloemenwandeling Maria
Tini Brugge
21 juni, 12 juli en 16 augustus
van 14.30 tot 16.00
Tini Brugge geeft eerst een korte
introductie in het museum en daarna
wordt er naar de Pandhof Sinte Marie
gewandeld om de Mariaplanten te
bekijken. Haar boekje Bloemen voor Maria is in het museum te koop.

Verdiepend college over Maria Museum Catharijneconvent
Op zaterdag 3 juni & vrijdag 16 juni
door Karin Haanappel en Anita Rademakers (Vrije Academie)

Catharijn Classique - Openluchtconcerten in het teken van Maria
Op zondag 11 juni t/m 20 augustus, met oa Ensemble Trigon op 13 augustus. Zij treden ook op
tijdens de Open Tuinendag 1 juli in de Pandhof Sinte Marie van 13.15 tot 13.45.

Maria’s Blauwe Tuin verplaatst naar het Willemsplantsoen
Ons bijzondere Mariatuintje met blauwe en witte planten, hebben we helaas moeten opgeven vanwege de
aansluiting van de Mariahoek op de herinrichting van de Mariaplaats. Zo'n 20 jaar hebben wij en vele
voorbijgangers op weg van en naar het station van dit tuintje kunnen genieten. We hebben een gedeelte van
de planten opgenomen in de Pandhof en een gedeelte gedoneerd aan Marcel van Egmond,
beheerder van de pastorietuin achter de Gertrudiskerk. Hij gaat een nieuwe Mariatuintje
inrichten voor de kerk aan het Willemsplantsoen. We zijn blij dat om de hoek de blauwe en
witte planten van Maria weer een plaats zullen krijgen!

Actuele Pandhoffoto’s www.pandhofsintemarie.nl
Op onze website wordt regelmatig een actuele foto van de tuin gezet op de pagina Algemeen.

