De Kloostergaarde

Sortimentstuin in Zenderen bij theehuis De Karmeliet

De Kloostergaarde, een bijzondere tuin

Velen van u zullen deze tuin kennen. Het is een bijzondere tuin en dat
willen wij graag delen met anderen. De Kloostergaarde bestaat uit een
aantal verschillende delen:
Vaste planten
border
Thema-tuinen
Arboretum

Groentetuin

Rotstuin en wilde
groei

Hier staan 500 soorten vaste planten; ze bloeien het
hele jaar door, sommige zelfs in de winter. Er staan
naambordjes bij bijzondere soorten
Drie tuinen met bijzondere vaste planten en een thema
Een bijzondere verzameling bomen waarvan een aantal
aangegeven met een bord; hiervoor is een toelichting.
Ook dit jaar staat “de boom van het jaar” er weer
tussen: de tulpenboom
Wat we hier kweken gaat naar het Seminar en de
Karmeliet onder het mom: van grond tot mond;
biologisch en leuk om dat wat je gekweekt hebt weer
terug op tafel te zien. Soms komen de koks zelf hun
groenten of bloemen plukken.
Twee mooie stukken tuin, waar we nog mee aan de
gang moeten.

Bijzonder verrassend
Juist de afwisseling maakt deze tuin zo bijzonder. Het hele jaar door gebeuren
er mooie dingen. Daarom houden we op onze website
(www.dekloostergaarde.nl) een soort weekboek met foto’s bij. De ene keer zijn
er bijzondere planten die bloeien, de andere keer aparte vogels op bezoek of
speciale kleuren te zien, noem maar op. Zelfs voor ons als vrijwilligers, die
wekelijks komen, blijft deze tuin verrassend.
Wees welkom
Het werk in de tuin is heel afwisselend. We kunnen altijd wel wat hulp
gebruiken. In de winter komt het grotere snoeiwerk aan bod, in de zomer gaat
het meer om het wieden. Dat gebeurt vooral op dinsdagochtend. Wij zijn op
zoek naar extra mensen voor werk met de planten en de groenten op
donderdagochtend. En wanneer u af en toe wilt meewerken, kan dat ook. Wij
kunnen handen gebruiken op de bijzondere zaterdagen, zodat we wat grotere
klussen kunnen oppakken.
Tentoonstellingen en rondleidingen
Langzaam komt nu de tijd dat we (kleine) evenementen kunnen gaan
organiseren in de tuin. Denk aan tentoonstellingen en rondleidingen. We
werken aan brochures en een app om de vele soorten planten aan te wijzen en
toe te lichten. Na veel lobbywerk lopen nu wandelroutes door de tuin in plaats
van langs de tuin. Vindt u het leuk om hier aan mee te werken? Dat kan, want
ook voor dat werk zijn we op zoek naar vrijwilligers, die kunnen helpen
organiseren of in de PR iets willen doen (brochures, website, kalender, foto’s).
Stichting Invulling Stad en Landschap
Wij, dat staat voor de stichting Invulling Stad en Landschap, afgekort
SISL. Onze stichting bestaat uit tuinliefhebbers: wij willen de tuin
bijhouden en stap-voor-stap proberen op te knappen. Daar zijn we
twee jaar geleden mee begonnen na een overeenkomst te hebben
gesloten met de gemeente (als eigenaar), de dorpsraad en het
theehuis.
Als vrijwilligers onderhouden we de tuin en huren we waar nodig
professionals in. Zo verzorgen Bakker&Kobessen de vaste planten, en
helpt Het Ideaal (van de Karmeliet en het Seminar) met de
groentetuin. We zijn niet alleen met bomen en planten bezig, maar
ook met de financiering en het geven van meer bekendheid aan de
tuin. Ook hebben we gewerkt aan het regelen van gereedschap, zelfs

een kleine kapschuur is er nu. Als bestuur zoeken we daar steeds
aanvullende financiën en subsidies voor.
Er staat veel bijzonders in de tuin: kom gerust een keer kijken, vraag om uitleg,
kijk op onze website en wie weet, kom iets doen.
Graag tot ziens
Frank van Dam, voorzitter stichting Invulling Stad en Landschap

Ga voor meer info naar de website:
www.dekloostergaarde.nl/

