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Het Tuinlied
Dat de verworvenheden van de schooltuin 
tijdloos zijn, werd al in de jaren dertig treffend verwoord
in het zogenaamde tuinlied:
 
Onze tuintjes
Wie met ons naar de tuintjes gaat
Fijn in de buitenlucht,
Die hapt gezondheid in ’t kwadraat
En werkt er ook geducht.
Die is van ’t zomer bovendien
Zijn moeders groenteman
En voor haar vazen zaait hij ook,
Zoveel als hij maar kan.
 
Steeds komt hij thuis met een boeket
Goudsbloem met jonge biet.
Zijn zonnepit heeft toch zo’n pret,
Als ze zijn wangen ziet.
Die zijn niet langer goor en bleek;
Wedijveren als om strijd
Met rode kool en dahlia
In kleur en frissigheid.
 
Geen middag, dat hij zich verveelt,
Slungelend langs de straat.
Naar vrije lucht en boerenkool
Is dat zijn hart uitgaat;
En klontert d’aarde in zijn haar
Dan wordt het juist pas goed:
Een modderveeg, nou reken maar,
Die siert een kindersnoet!
Ingezonden door: Rina Verweij
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In de knop,
Ondanks of dankzij Corona ben ik me veel meer be-
wust van het weer. Nu kon de wind u de afgelopen
week niet ontgaan zijn. Toch had ik het gevoel dat ik
deze keer de storm bewuster heb beleefd en ook van
heb genoten. Heerlijk door de wind gewandeld met
mijn trouwe viervoeter die nooit te moe is of het weer
te slecht vind om een ommetje of lange wandeling te
maken. Het liefst ben ik met storm aan de kust en dan
een lange wandeling langs de zee, een groot genot.
Zo’n storm heeft ook een andere kant, die van de
omgewaaide boom. Ik ben daar altijd bang voor sinds
een grote hoge esdoorn van de buren enige jaren
geleden in mijn tuin en in die van mijn buren belandde.
Aan de buitenkant van de boom was weinig te zien
maar van binnen bleek hij helemaal verrot. Gelukkig
bleef de schade beperkt tot enkele beschadigde
taxussen en die zijn in de loop van de tijd weer in de
vorm gegroeid en gesnoeid. Maar zo’n onverwachte
klap wil je niet. Ik kom erop doordat in mijn straat een
berk tijdens de storm het begaf en ook aan deze boom
zag ik geen uiterlijke kentekenen. Nu laat ik ieder jaar
de tuinman naar de 2 hoge bomen die ik nog had
kijken en dat betekende vorig jaar afscheid van de
oude linde. Hij vertoonde aan de rechter onderkant
tekenen van verval. Ik vond het vreeslijk jammer, ik
was een beetje aan deze boom gehecht geraakt. De
tuinman stelde voor om een stuk stam te laten staan.
Hij zei, ik denk niet dat u een persoon bent om een
kunstwerk in het laatste stukje stam te laten maken,
maar het is een linde en ik denk dat hij nog wel zal
uitlopen. Zo gezegd zo gedaan.
De linde vormt nu geen gevaar meer voor de buren

en in de zomer heeft hij een kuifje van jonge takken
met blad. Maar dat maakte mij opmerkzaam op het
fenomeen; de afgezaagde boom. Als je goed rond kijkt
zie je er best veel, soms met een zeker doel zoals
voederplank of steun voor klimplanten, als kunstwerk
of net als mijn linde als relict. Ik merk dat ik soms jaren
aan zo’n afgezaagde boon voorbij ben gegaan zonder
deze bewust te zien, waar een storm al iet toe kan
leiden! In elk geval niet tot een weerzien met u tijdens
een lezing op de nieuwe vergaderlocatie in april. We
hebben een mooie nieuwe zaal in de Pieter de Hoogh
Flat gehuurd nu de ons vertrouwde Koperzaal niet
langer beschikbaar is.
Wat hadden we als bestuur graag met u de zaal met
een lezing van Henny van der Wilt ingewijd. Maar het
Corona virus laat zich niet makkelijk verslaan. Nu
proberen we om een zoomlezing te realiseren maar
hoe leuk ook, is toch geen echie! Verder leest u in dit
info blad wat we verder dit seizoen van plan zijn want
we blijven activiteiten ontwikkelen en hopen dat we
deze kunnen uitvoeren. Zoals de plantjesmarkt of hebt
u een tuin die in juli, augustus of later op zijn mooist
is, laat het de open tuinen commissie weten of denkt
u het aan te durven om mee te gaan op excursie, geef
u op! Afzeggen kunnen we het altijd nog als Corona
het niet toelaat. We gaan de goede kant op nu het
vaccineren volop aan de gang is dus blijf gezond en
hopelijk zien we elkaar gauw.
Ellen van de Vrugt

ZOOM-lezing
Met nog steeds veel te hoge besmettingscijfers en
te weinig leden, die inmiddels gevaccineerd zijn is
een 'gewone' ledenavond voorlopig nog niet aan de
orde. De ledenavond van 6 april kan zeker niet
doorgaan en of dat op 11 mei wel kan is onzeker.
Uw bestuur zocht naar andere mogelijkheden om u
toch een lezing te bieden, maar wel in uw eigen,
veilige omgeving. We hebben daarom besloten de
aprillezing (en eventueel ook die van mei) te orga-
niseren via ZOOM. Wellicht hebben meerderen van
u daar inmiddels ervaring mee opgedaan. Zo ja, dan
volstaat een simpele klik op de door ons na uw
aanmelding toegestuurde link om toegang te krijgen
tot de lezing. En heeft u nog geen ervaring met
ZOOM dan zal een eenvoudige handleiding u be-
hulpzaam zijn om ZOOM (gratis) te installeren zodat
ook u de ZOOM-lezing bij kunt wonen via pc, note-
book of tablet.
Van tevoren opgeven is noodzakelijk. Dat kan via -
info@bilt.groei.nl  onder vermelding van ‘ZOOM 6
april’.  
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een
handleiding om ZOOM te installeren. Op dinsdag 6
april ontvangt u dan de link naar de ZOOM-lezing
van die avond. Toegang tot de lezing  6 april vanaf
19.45, de lezing start om 20.00 uur.
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6 april 2021, lezing Tom Overgaauw 
ZOOM-lezing door Tom Overgaauw, beleidsmede-
werker Ruimtelijke Adaptatie, Hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden
 
Inhoud lezing:
Toekomstbestendig watersysteem Utrechtse
Heuvelrug
 
De Utrechtse Heuvelrug is een rijke bron van een grote
hoeveelheid, helder en schoon water. Regen infiltreert
in de zandige bodems bovenop de Heuvelrug en komt
in de lagergelegen flanken als kwel weer naar boven.
Het water van de Heuvelrug dient vele functies.
Richting de toekomst zijn er verschillende uitdagingen
voor het watersysteem van de Heuvelrug. Door de
droogte van de afgelopen drie jaar staat de natuur
onder druk en het wordt van steeds groter belang
wateruitdagingen te ‘matchen’ met de andere waar-
den en behoeften van het gebied en de gebruikers. In
deze presentatie deelt het waterschap onze visie op
een toekomstbestendig watersysteem op de heuvel-
rug en welke rol inwoners hierin kunnen spelen.
 
Tom Overgaauw zal vertellen over de vorming van het
landschap in de loop van de tijd, over de ontwikkelin-
gen van het klimaat én van de woningbouw. En dat er
werk aan de winkel is! Hij geeft een visie op het
landschap en zal ook vertellen wat we als bewoners
zelf kunnen doen.
 

Lezing 11 mei (eventueel met zoom)
Botanische Tuinen Universiteit Utrecht
Een wandeling door de tuinen én de geschiedenis!
 
In 1639 begon in Utrecht de botanie met een kleine
tuin voor medicinale planten. Inmiddels vormen de
Botanische Tuinen een modern en uniek park van 9
hectare met de mooiste planten uit de hele wereld.
Naast mooie tuinen voor het publiek wordt er volop
gewerkt aan universitair onderwijs en onderzoek.
Deze lezing geeft een inkijkje in bijna 400 jaar geschie-
denis waarbij we zien hoe de tuin de opkomst en
ontwikkelingen van de plantkunde volgt. We bekijken
de rotstuin, evolutietuin, kassen en ontdektuin in vo-
gelvlucht. De hortulanus vertelt over een aantal actu-
ele onderzoeksprojecten en laat zien wat er achter de
schermen gebeurt om een collectie van 9000 soorten
planten te onderhouden. Een kennismaking met de
grootste botanische tuin van Nederland: en tussen-
door natuurlijk ook heel veel mooie planten en hun
verhalen!
 
Gerard van Buiten is hortulanus van de Botanische
Tuinen in Utrecht en van kleins af aan met planten in
de weer.
www.uu.nl/botanischetuinen
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Plantjesmarkt 24 april 2021
Inmiddels zijn er ruim voldoende aanmeldingen van
leden, die graag hun zelf opgekweekte plantjes/
stekken willen aanbieden. Wij hopen natuurlijk dat het

binnen door kan gaan, maar mocht het binnen bij WVT
niet mogelijk/ gewenst zijn, dan zullen we alles op alles
zetten om het buiten bij WVT te laten plaatsvinden. 

TUINEN GEZOCHT
Lieve tuinliefhebbers, zoals het er nu naar uitziet
kunnen de tuinen waarschijnlijk deze zomer weer
opengesteld worden.
Veel van onze leden mogen dan weer gaan genieten
van de zomerse weldaad, het buitenleven. Ook voor
alle nieuwe leden van onze afdeling zal het een
openbaring zijn om tuinen van mede leden te bezoe-
ken. Het kan je inspireren, je kunt kennis opdoen en
mede afdelingsleden ontmoeten.
Wie wil dit jaar zijn tuin openstellen op de voor hem
of haar geschikte datum en tijd of weet in zijn omgeving
een tuin die wij kunnen bezoeken? U kunt contact
opnemen met ons, ook als U vragen heeft.
Hopelijk zien we elkaar deze zomer.
Rian v.d. Staaij            030 229 24 31
dvdstaaij@solconmail.nl
Anja Couwenbergh     030 243 04 40 
ajmcouwenbergh@outlook.com

Zeelandreis 8-10 juni 2021
Gardentours heeft ons laten weten, dat zij ervan uit-
gaan dat de Tuinreis 2021 naar Zeeland in juni door-
gang zal kunnen vinden. Nadere informatie over de
reis zullen de deelnemers ontvangen via Gardentours
en/of Willemien Swane.
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Nieuwe locatie ledenavonden
Na het opzeggen van de huur van de zaal in de Ko-
perwiek heeft het bestuur de andere mogelijke zalen
voor het houden van ledenavonden onder de loep
genomen. Veel zalen vielen af vanwege de huurprijs
en ook omdat zalen ofwel te klein, ofwel juist te groot
en daardoor te duur voor ons zijn. Uiteindelijk hebben
we naar ons idee een uitstekend nieuw onderkomen
gevonden en wel de Van Nieuwenburghzaal in de
Pieter de Hooghflat, De Hooghlaan 2 in Bilthoven.
Het handigst lijkt ons als iedereen parkeert bij en de
ingang neemt van de fysiothepiepraktijk, De Hoogh-
laan 2f. Dat is op bijgaand kaartje de rode inrit met pijl.
De eerste keren zullen we klaar staan om iedereen de
weg naar de zaal op de 1e etage te wijzen. Er is een
lift aanwezig.

Donderdag 20 mei excursie de Huber-
tushof in Leusden
Donderdag 20 mei excursie de Hubertushof in
Leusden
Een landschapstuin van 5000m2 in een bosrijke om-
geving.
Het eigen ontwerp is gebaseerd op de reeds bestaan-
de vormen zoals een decennia oude rododendronwal
in combinatie met beukenhagen als erfafscheiding.
Een natuurlijke sloot kronkelend door de bloementuin.
Meerdere borders en tuinkamers met voornamelijk
vaste planten en siergrassen.
 
We gaan – als het weer kan - carpoolen en anders
iedereen zoveel mogelijk met eigen auto vanaf Sper-
werlaan/ kruisbeklaan in Bilthoven, vertrek 10.00 uur
Indien u rechtstreeks naar de tuin wilt rijden, graag dit
aangeven bij aanmelden.
Inclusief: Koffie met iets lekkers.
Prijs: lid €6,50 niet-lid: €7,50 overmaken naar 
NL33INGB0000437866 tnv KMTP Afd. De Bilt Biltho-
ven e.o.  met vermelding van Hubertushof
Opgeven per email met naam en (bij voorkeur) mo-
biele telefoonnummer naar  info@bilt.groei.nl, geef
ook aan of u rijdt, wilt meerijden. (€2,50 contant voor
chauffeur) of rechtstreeks naar de tuin wilt rijden.
Adres: Buurtweg 4  3832 RP Leusden
Iedereen, die zich per email opgeeft ontvangt een
bevestiging en tevens bericht wanneer de excursie
onverhoopt toch niet door zou kunnen gaan. Met leden
zonder email zal telefonisch contact worden opgeno-
men.
 
 

Dagtocht 3 juli 
Langs 4 prachtige tuinen in Brabant en de Betuwe.
Nadere informatie en foto's: zie website en volgende
Infoblad
Inclusief: Koffie/thee/lekkernij/lunch/entrees/bus/fooi. 
Prijs: lid €53,- niet-lid: €60,- overmaken naar 
NL33INGB0000437866 ten name van KMTP Afd. De
Bilt Bilthoven e.o.
onder vermelding van 'dagtocht B en B'
Opgeven per email met naam en (bij voorkeur) mo-
biele telefoonnummer naar  info@bilt.groei.nl organi-
sator Sylvia Bontan

6



Winter

Herfst

Zomer
Lente

Van de tuinen van nu kan de echte  

liefhebber het jaar rond plezier hebben
‘t Vaarderhoogt heeft zich volledig gespecialiseerd in alles wat de natuur 

ons in de verschillende seizoenen te bieden heeft en staat bekend als 

het 4-seizoenen tuincenrum. Met de grootste keus in de wijde regio en 

met uitstekende adviezen voor de meest succesvolle tuin. Wanneer u het 

terrein betreedt ziet u direct dat u niet met een “gewoon” tuincentrum te 

maken heeft, maar met echte liefhebbers ... net als u!

Welkom!

Dorresteinweg 72b Soest, tel. 035 - 6012883  

www.vaarderhoogt.nl

Nieuwe leden
MEVR E. STOOP 
MEVR J.S.  de GRAAFF 
HR E. ROST VAN TONNINGEN 
MEVR H.M. DIJKHUIZEN 
Van harte welkom en tot ziens op een van onze acti-
viteiten.

Activiteitenkalender
Uiteraard alles ‘onder voorbehoud’  en in het
volgende Infoblad naar wij hopen meer
duidelijkheid
6 April,  Lezing: Tom Overgaauw
24 April, Plantjesmarkt
11 Mei, Lezing: Botanische tuinen in Utrecht, Ge-
rard van Buiten
20 Mei, Excursie Hubertushof  in Leusden
8-12 Juni, Tuinreis naar Zeeland
15 Juni, Lezing: Tuinieren in de schaduw, Gerard
van Buiten
3 Juli, Dagtocht 2021 naar Brabant en de Betuwe
7 September, ALV en Lezing: 7 september, Histo-
rische orangerie planten van Het Loo, Willem
Zieleman
22-26 September, Gardenista in Laag Zuthem
5 oktober, Lezing: Besdragende planten, Frans van
der Graaf
2 november, Lezing: Landschapsontwikkeling sta-
tion Driebergen, Robert Kruit
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James Wattstraat 2a, 3261 MB  Oud Beijerland 

Tel.: 088 - 007 13 00, E-mail: info@gardentours.nl

Website: www.gardentours.nl

Wilt u ook zo graag tuininspiratie op doen voor uw eigen 
tuin? Garden Tours brengt u naar de mooiste tuinen ter 
wereld die voor anderen gesloten blijven. Comfortabel 
vervoer, deskundige reisleiding en overnachting in luxe 
hotels, wij bieden u een onvergetelijke beleving!

KWEKERIJABBING.NL

BUITENHOF.SHOP

www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour: Parklaan 41, 3722 BC Bilthoven
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