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Kroniek Abdijtuin, juli en augustus 2020 
Gelukkig !!!, We mochten weer in grotere groepen aan het werk in de abdijtuin. Jullie hebben gewerkt op: 

 zaterdag 11 juli, met 6 personen en 2 coaches in de Bostuin en rondom de Parkweide; 
 zaterdag 25 juli, met 4 personen en 2 coaches in de tuin naast de Sacristie; 
 de werkdag van zaterdag 8 augustus is wegens de warmte een week opgeschoven. Op 15 augustus 

hebben 4 personen en 2 coaches de jonge aanplant in het Vleugelpark vrijgemaakt van woekerplanten; 
 zaterdag 22 augustus hebben 7 personen en 2 coaches gewerkt in de Pax-tuin en op het Kerkplein. 

Hartstikke nuttig en jullie hebben verschillende plekken een mooie onderhoudsbeurt gegeven. 

  
 
Ook op andere dagen zijn de handen uit de mouwen gestoken, bijvoorbeeld bij de 2-wekelijkse 

bestrijding van de Japanse Duizendknoop, of door Marie-Anne 
in haar moestuin, waar een veelheid aan groente en fruit 
groeit. Stekjes worden gemaakt, zaadjes geplant en groenten 
en fruit geoogst. Helaas hebben de wespen haar pruimen ook 
ontdekt. De jonge Duindoorn-plantjes hebben zich goed 
genesteld op het zanderige talud langs de Vennewatersweg. 

De “tuin van broeder Cor” begint er ook steeds mooier uit te 
zien (zie hiernaast), maar moet eigenlijk helemaal ‘op de 
schop’. Dat wordt een mooie winterklus voor onze tuingroep. 

 

In de grote kas groeit groente en fruit weelderig, onder goede zorg van de broeders, maar ook van 
2 toegewijde vrijwilligers. Er is een enorme variëteit aan salades, Palestijnse komkommer, 
mediterrane groenten, kruiden uit het midden-oosten, Courgettes uit alle windstreken zwarte 
tomaten, tropische vruchten en heerlijke groenten, met daarnaast pure Hollandse bloemkool.  
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Op deze foto een grote pompoen van ca. 40kg, die hangt in 
een net en wordt ondersteund door een paal. Zo hangen er 
nog een aantal pompoenen te wachten om geplukt te 
worden. Buiten de kas groeit ook veel groente en fruit. De 
keuken ‘plukt er de vruchten van’ en de broeders en gasten 
eten gezond van eigen bodem. 

 

Danny 
Beentjes (de 
handige 
buurman van 
de abdij) 
heeft de 
invoer van 
de takken-
versnip-
peraar 
smaller gemaakt, waardoor de machine minder vaak 

vastloopt. Inmiddels hebben we de oude takkenril achter de garages weggewerkt. Ook is een 
andere takkenril bijna weggewerkt. Vele kruiwagens met snippers liggen op het “Paterslaantje”, 
in de grote kas en in de moestuin van Marie-Anne, bijv. onder bessenstruiken.  
Het lastige is dat we bij de abdij heel veel snoeiafval van blad en dunne takken hebben. Die 
leveren weinig houtsnippers op, maar wel veel werk bij het snipperen. Het is helaas niet anders. 
Er ligt nog voor vele snipperdagen aan takkenvoorraad. 
Takkenrillen bieden aan Egels, Padden, Muizen en andere kleine dieren een mooie beschutte 
overwinteringsplek. We zorgen ervoor dat er genoeg schuilplek voor deze dieren overblijft. Dat 
doen we o.a. door de takkenrillen minstens 1 jaar te laten liggen. De takken zijn dan droger en 
minder taai, zodat de machine ze beter kan verwerken. 
Al met al blijft het een arbeidsintensieve klus, waar we zeker tot begin 2021 mee bezig zijn. 

En verder? Maaien, maaien, maaien, maaien. Watergeven, gieteren, sproeien, irrigeren. 
Composthopen omscheppen, compost gebruiken, etc. etc. Je verveelt je nooit in de abdijtuin. 

 

Maandelijkse werkdagen 
Onlangs hebben we besloten om weer gewoon onze 
maandelijkse werkdagen te organiseren, natuurlijk 
wel ‘Corona-proof”.  
Dus noteer alvast maar in je agenda: Zaterdag 12 
september, 10 oktober, 14 november en 
12 december. 
Op zaterdag 7 november doet de abdijtuin mee 
aan de Landelijke Natuurwerkdag. Deze dag 
houden we ‘klein’. Er is plek voor 10 nieuwe 
vrijwilligers en alleen voor enkelen van jullie als 
coach. 

 
 

Groene groetjes en graag tot ziens op onze werkdagen.  
De zieken wens ik spoedige beterschap en vrijwilligers die ivm de Corona niet actief zijn wens ik 
een goede gezondheid, we missen jullie. 
 
4 sept. 2020, Henk 


