
ALOYSIA TRIPHYLLA OF CITROEN VERBENA 
OF VERVEINE
Deze licht naar citroen geurende plant staat sinds een 
paar jaar in de achterste kruidenbak. Oorspronkelijk 
komt de plant uit Chili en is dan ook niet helemaal 
winterhard in ons klimaat. Maar tot onze verbazing is 
dit het derde jaar dat de plant weer is uitgelopen. 
Een paar blaadjes met wat schijfjes limoen of citroen 
maken van gewoon kraanwater een heerlijk zomers 
drankje. Afgelopen jaar hebben we aan het eind van 
het groeiseizoen wat blaadjes gedroogd en in potjes 
gedaan. Thee van deze blaadjes schijnt een kalmeren-
de, angstremmende werking te hebben. In Frankrijk 
wordt deze thee dan ook als digestief gedronken om 
na een copieuze maaltijd lekker weg te doezelen. Pro-
beren waard toch? Er staan twee potjes in de winkel te 
wachten op groene kabouters!
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TUINBEOORDELINGEN

Zeer binnenkort zullen de tuinbeoorde-
lingen plaatsvinden. Wil je goed voor de 
dag komen, dan heb je dus nog heel even 
de tijd om de tuin, het pad ervoor en de 
slootkant in orde te maken.  Waar let de 
werkgroep Tuinbeoordelingen op? 
Naast de beoordeling op de vaste elemen-
ten:
1- ziet er goed uit 
2- heeft onderhoud nodig of
3- tuin is in verval
laten we meewegen:
- wat is  het algemene beeld vanaf het pad
- zijn er veel zaailingen (opslag)
- zijn er veel exoten
- is er bamboe begrenzing aangebracht?

FEEDBACK MET KNIPOOG ;-)
Deze week zijn de eerste kabouters uitgereikt. Enkel 
groen, want we hopen dat ook de niet goed onderhou-
den paden heel graag zo’n groene willen bemachtigen. 
Deze groene en rode kabouter kan je in de loop van 
het jaar aantreffen als compliment of als knipoog om 
het nog wat beter te doen. De groene kan je op diverse 
momenten een aardigheidje opleveren door hem alleen 
maar even te laten zien. Zorg dat je er eentje in je bezit 
krijgt! 

Op de Groen Moet Je Doen Dag zijn voor de mensen die 
een groene kabouter hebben gekregen een aantal leuke 
prijsjes te krijgen bij de winkel. Wie het eerst komt die 
het eerst maalt.
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WAT ZIEN WE ZOAL OP 
DE PADEN?

Op sommige plekken rukt het on-
kruid op. Dat zie je op de eerste foto. 
Het pad wordt hierdoor smaller, glad-
der en groener. Schoffelen en bran-
den helpt. Of het pad groeit dicht en 
wordt veel te smal voor wandelaars 
die naast elkaar willen lopen, scoot-
mobiels, etc. Te zien op de tweede 
foto. En op de derde foto zie je de 
rozen niet meer door het overwoeke-
rende onkruid.

Daarom willen we dit jaar wat meer 
aandacht besteden aan de paden. 
Doe je mee?

ALGEMEEN WERK BLOK TWEE 

Op 7 mei is blok 2 van het algemeen 
werk weer begonnen.

Voor het tweede blok heb je nog vier  
mogelijkheden:

Maandag 23 mei - 18.30 – 21.30 uur
Zaterdag 28 mei - 10.00 – 13.00 uur
Zaterdag 11 juni -  8.30 – 11.30 uur
Zaterdag 18 juni - 14.00 - 17.00 uur


