
Tuinen kijken op zaterdag 26 augustus 2017

1 1 noeste ‘Den Hof’ werkers ruilden op zaterdag 26 augustus 2017 den
arbeid voor tuin ideeënjacht. Start 09u00.

Eerste halte was de kringlooptuin te
Retie, gelegen in het Gemeentepark. We
werden verwelkomd door kippen, waarbij
Pouline braaf in de ren scharrelde. Poulette
was even ontsnapt om de compostbak te
exploreren. Het verwerken van tuinafval tot
een terug bruikbaar product is het opzet.
Wilgentenen zijn er verwerkt tot een zit-
ruimte voor kinderen. Gehakseld hout bedekt de paadjes. Ook de wilde
bijentoren heeft een plaats. De aanleg van de demotuin is mede
verwezenlijkt door leerlingen van Vibo De Ring en de Gemeentelijke
Basisschool Retie. Voor Greet en Jos waren bokes de eerste halte.

In kerkdorp ’t Loo te Bergeijk is er
tegenover de kerk Natuurtuin
t' Loo. Deze bron van ecologisch
leven is gestoeld op duurzame
energie. Het ontmoetingsgebouw
'De Wingerd' wordt verwarmd met
een lucht/warmtepompsysteem,
elektriciteit komt van de zonne-
panelen en het afvalwater wordt
door een helofytenfilter (doorsijpelen
rietveld) gezuiverd. De moestuin
levert goede biologische groenten en
fruit. VELT promoot het vegetarisch

koken. Een appelpers zorgt voor je eigen appelsap. Twee vijvers, een
knuppelpad, een insectenmuur, een grondwatermeter, een wilde
bloemenweide, een bijenhal, een wilgentenen wandelgang, een
bloemen- en kruidenborder …… wat is er veel te beleven in deze
rijkgeschakeerde tuin. Henk heeft gebrek aan tijd, zoveel is er te
vertellen. Als je aast op bijzondere waarnemingen is dit the place to be:
mierenleeuw, koninginnenpage, kleine parelmoervlinder, gouden tor,
groene kikker … . . Trudy vertelt me dat de tuin een samenwerking is van
de Gemeente, de imkers, IVN en VELT. Jos, onze imker, heeft ook de
bijenwereld mede toegelicht. Een lekker gebakken granenkoek, door
Trudy gebakken, was zijn beloning… . En wij kregen er ook zo een; lekker.
Hier smaakt alles naar nog.
Ons derde tuinbezoek is de Ecodemotuin te Mol. Willy zit ons op te
wachten aan de tafel waarop Gageleer is geëtaleerd. De evolutie van de
tuin wordt in geuren en kleuren verhaald. Een steeds terugkerend
verhaal van inzet, van samenwerking met vrijwilligers uit meerdere
verenigingen met een behoorlijk resultaat om fier op te zijn; dat straalt
Willy uit. VELT heeft zelfs DEN BRAND ingeschakeld, die personen met
een handicap ondersteunen en opvangen. Dat siert niet alleen de tuin,
maar ook het opzet.

VELT toont ook aan dat een tuin zonder bestrijdingsmiddelen kan
beheerd worden. Als hier eens een kieken ontsnapt kan het gerust een
graantje en een blaadje meepikken in ruil voor een fipronilvrij ei. Door
het woud van zonnebloemen, geteeld door schoolkinderen oogt de tuin
zuiders. Zonnekroon wedijvert qua hoogte en pracht met de
zonnebloemen. Lijkt me erg geschikt om afsluitingen te verdoezelen.
Ook hier zijn er ogen te kort.

Afsluiten doen we bij Greet en Jos in de Witte Nete tuin . Knapper kan
je niet afronden. Rust in een groen kader, met een zweem van voldoe-
ning en een pannenkoek van tarwe- en boekweitmeel, appel en spek,
meer moet dat niet zijn. Erg bedankt.

In Bergeijk was er nog even tijdruimte
voor een bezoek aan het Landschaps-
park Mien Ruys, aangelegd in 1959 en
ontworpen door architect Gerrit Rietveld
met zeer bijzondere bomen. Hieronder
kon je plaatsnemen op een stoel, om
verder te werken.
Want zitten is een werkwoord.
Ik zie dat wel zitten.

Roger



Tuinen kijken op zaterdag 26 augustus 2017

1 1 noeste ‘Den Hof’ werkers ruilden op zaterdag 26 augustus 2017 den
arbeid voor tuin ideeënjacht. Start 09u00.

Eerste halte was de kringlooptuin te
Retie, gelegen in het Gemeentepark. We
werden verwelkomd door kippen, waarbij
Pouline braaf in de ren scharrelde. Poulette
was even ontsnapt om de compostbak te
exploreren. Het verwerken van tuinafval tot
een terug bruikbaar product is het opzet.
Wilgentenen zijn er verwerkt tot een zit-
ruimte voor kinderen. Gehakseld hout bedekt de paadjes. Ook de wilde
bijentoren heeft een plaats. De aanleg van de demotuin is mede
verwezenlijkt door leerlingen van Vibo De Ring en de Gemeentelijke
Basisschool Retie. Voor Greet en Jos waren bokes de eerste halte.

In kerkdorp ’t Loo te Bergeijk is er
tegenover de kerk Natuurtuin
t' Loo. Deze bron van ecologisch
leven is gestoeld op duurzame
energie. Het ontmoetingsgebouw
'De Wingerd' wordt verwarmd met
een lucht/warmtepompsysteem,
elektriciteit komt van de zonne-
panelen en het afvalwater wordt
door een helofytenfilter (doorsijpelen
rietveld) gezuiverd. De moestuin
levert goede biologische groenten en
fruit. VELT promoot het vegetarisch

koken. Een appelpers zorgt voor je eigen appelsap. Twee vijvers, een
knuppelpad, een insectenmuur, een grondwatermeter, een wilde
bloemenweide, een bijenhal, een wilgentenen wandelgang, een
bloemen- en kruidenborder …… wat is er veel te beleven in deze
rijkgeschakeerde tuin. Henk heeft gebrek aan tijd, zoveel is er te
vertellen. Als je aast op bijzondere waarnemingen is dit the place to be:
mierenleeuw, koninginnenpage, kleine parelmoervlinder, gouden tor,
groene kikker … . . Trudy vertelt me dat de tuin een samenwerking is van
de Gemeente, de imkers, IVN en VELT. Jos, onze imker, heeft ook de
bijenwereld mede toegelicht. Een lekker gebakken granenkoek, door
Trudy gebakken, was zijn beloning… . En wij kregen er ook zo een; lekker.
Hier smaakt alles naar nog.
Ons derde tuinbezoek is de Ecodemotuin te Mol. Willy zit ons op te
wachten aan de tafel waarop Gageleer is geëtaleerd. De evolutie van de
tuin wordt in geuren en kleuren verhaald. Een steeds terugkerend
verhaal van inzet, van samenwerking met vrijwilligers uit meerdere
verenigingen met een behoorlijk resultaat om fier op te zijn; dat straalt
Willy uit. VELT heeft zelfs DEN BRAND ingeschakeld, die personen met
een handicap ondersteunen en opvangen. Dat siert niet alleen de tuin,
maar ook het opzet.

VELT toont ook aan dat een tuin zonder bestrijdingsmiddelen kan
beheerd worden. Als hier eens een kieken ontsnapt kan het gerust een
graantje en een blaadje meepikken in ruil voor een fipronilvrij ei. Door
het woud van zonnebloemen, geteeld door schoolkinderen oogt de tuin
zuiders. Zonnekroon wedijvert qua hoogte en pracht met de
zonnebloemen. Lijkt me erg geschikt om afsluitingen te verdoezelen.
Ook hier zijn er ogen te kort.

Afsluiten doen we bij Greet en Jos in de Witte Nete tuin . Knapper kan
je niet afronden. Rust in een groen kader, met een zweem van voldoe-
ning en een pannenkoek van tarwe- en boekweitmeel, appel en spek,
meer moet dat niet zijn. Erg bedankt.

In Bergeijk was er nog even tijdruimte
voor een bezoek aan het Landschaps-
park Mien Ruys, aangelegd in 1959 en
ontworpen door architect Gerrit Rietveld
met zeer bijzondere bomen. Hieronder
kon je plaatsnemen op een stoel, om
verder te werken.
Want zitten is een werkwoord.
Ik zie dat wel zitten.

Roger




