
Goudse Smultuin 
www.goudsehout.nl                            

Wil je meer info over de tuin, kijk dan op onze site: www.goudsehout.nl  of mail naar: boissevainclaire@gmail.com                                   
Alle inbreng  of contact is welkom ! 

Groeten en misschien tot ziens, namens de vrijwilligers, 
Claire, Maria, Annemarie, Fatiha en Liesbeth                                                      2014-2019 

	

 

Nieuwsbrief voorjaar 2019 
----------------------------------------------------------------------------------- 
Beste bezoeker van de  Goudse Smultuin, 
Het Smultuinteam is vanaf medio Maart voortvarend aan de slag gegaan, elke maandagochtend 
vanaf 10 uur kunt U ons  in deze tuin treffen. We merken dat er dit voorjaar veel bezoekers van 
alle leeftijden langs komen, ook zijn er 2 groepen van de Vindingrijkschool hier wezen kijken en 
natuur-beleven!  
 

• Als je nu rondkijkt dan is er al van alles te zien en ook te ruiken en proeven, 
m.n. in de kruidentuin waar veel is aangevuld met nieuwe kruiden zoals dragon, 
anijs, karwij, venkel, stevia en kervel. 

• De capucijners vallen goed op, ze zijn in korte tijd meer dan 1 meter gegroeid 
en zullen binnenkort gaan bloeien ( paars met donkerrood) 

• Het aardbeienbed is in bloei, goed gewied en we hopen dat we dit jaar de 
slakken en kikkers voor zijn.We hebben veel aardbei-plantjes kunnen 
weggeven en gaan dat binnenkort weer doen, ze staan dan bij het hek. 

• De vier kroosjespruimbomen hebben mooi gebloeid en goed gezet, voor het 
eerst in 4 vier jaar! Ook de morellen- boom heeft als groene kersjes. 

• Ook de bessen, bramen en frambozen beloven een mooie oogst, zodat we 
weer een pluk- en jamfeestje kunnen organiseren 

• Vorige maand zag de tuin helemaal blauw van de vergeet-mij-nietjes, nu 
wordt oranje binnenkort de hoofdkleur (goudsbloemen komen nu al in 
bloei,bloemblaadjes zijn lekker in thee en in de kruidenboter) 

• Het “buitengebied” voor en achter het fietsenrek is alweer groter geworden. 
Daar mogen de wat wildere planten en struiken hun gang gaan, er is 
vooral aan de wilde bijen en vlinders gedacht. 

• In de hoge zaaibak zijn zonnebloemen en lathyrus gezaaid ; 
bezoekers worden uitgenodigd om wat water te geven bij droog 
weer en tuinkruiden te knippen. 

• We ontdekken tijdens het werk vaak hele leuke kruipende diertjes 
als padden, spitsmuisjes,salamanders , naast allerlei insecten en 
torretjes.De vogels geven ons  regelmatig een gratis concert 

 
N.B. Zondag 16 juni vanaf 12:00 uur is er een opendag in deze tuin!  Er zullen 
ook activiteiten voor kinderen zijn.van 1-3 uur:Stokbrood bakken boven hete as gevuld met 
eigengemaakte kruidenboter en een bouwspel met houtblokken 
  
Op dezelfde dag houdt ook de Heemtuin haar Open dag en wordt er door de IVN waterdiertjes 
gedetermineerd: een mooie combi: zegt het voort. 
 Meer nieuws op onze site www.goudsehout.nl tot gauw! 

        Claire Boissevain 


