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Het is ons gelukt de hele Corona-tijd elke dag open te blijven voor 
het publiek. Weliswaar met menig discussie met handhavers en 
tussentijds allerlei aanpassingen, maar: open is open. En dat werd 
door bezoekers op prijs gesteld. We hebben veel positieve reacties 
gekregen en gelukkig werd de jaarpas (vriendenpas) ook goed 
verkocht. Want ook de onderhoudskosten van de tuin gaan gewoon 
door… 

 

Terrassen 

De terrassen zijn leuk aangekleed en er is ruimte 
genoeg. Gasten kunnen royaal zitten en we 
hebben nu ook in de tuin een aantal zitjes 
gemaakt.  
Het assortiment van de horeca is uitgebreid met 
schepijs: héérlijk! 

Nieuw is het terras bij de heemtuin  

Kardoen 

De kardoen in de kruidentuin begint al flink groot te worden, maar heeft zijn maximale hoogte 
nog niet bereikt. Kardoen is een distelachtige plant 
en nauw verwant aan de artisjok. Het is een plant 
die oorspronkelijk komt uit het Middellandse 
Zeegebied. De plant werd al vanaf de vierde eeuw 
v.Chr. door de Romeinen en de Grieken gegeten.
De kardoen zal in augustus gaan bloeien. De 
bloemen groeien met meerdere eindstandig aan de 
stengels. Ze zijn paars. 
De kardoen is vorstgevoelig, 
maar doet het in onze 
kruidentuin prima. Op internet 
zijn wel recepten te vinden maar 
onze kardoen staat er vooral om 
te pronken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middellandse_Zeegebied
https://nl.wikipedia.org/wiki/Romeinse_Republiek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grieken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eindstandig


Verkoop planten

De verkoop-bakken zij nu weer goed gevuld! Wees er snel bij, 
want met dit warme weer is de verkoop-bak niet de beste plaats 
om een plant mooi te houden. Prettige prijsjes!

En heeft u een speciale vraag over planten: op dinsdag en  
vrijdag zijn de vrijwilligers aan het werk. Die zullen op de meeste 
vragen wel antwoord hebben. 

 

De bijen 

Bij de bijenstal hebben de imkers een 
showkast staan: een kast die je open kunt 
maken en waar je dan de bijen achter glas 
aan het werk kunt zien. Ze bouwen nu hun 
raten tegen het glas. Op de linkerfoto is 
onderin de koningin te zien en bovenin de 
raten. Op de rechterfoto is iets bijzonders 
te zien: de zwarte puntjes zijn de larven. 

Gisteren geschoten in de nieuw ingerichte schaduwtuin: 
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