
      
Langepad 2. 2911BM. Nieuwerkerk a/d IJssel                                                                                                                                             
 

1 
Ontmoetingstuin Hitland 
p/a Henk van den Bergh. 
Talingstraat 20. 2903 ET Capelle a/d IJssel 
Bankrekening: NL56INGB 0007 7061 47 
KvK. 6 888 2009 
 

Nieuwsflits mei 2019. 

Voorterrein 

Op zaterdag 6 april zijn de Lavendel planten in de grond gezet. In de week hier 

vooraf was het voorterrein geëgaliseerd en 2 brede stroken grond gefreesd. De 

lavendel planten hebben in het begin veel water nodig om de wortels goed te 

laten aanslaan.  Bij het regelmatig schoffelen van het onkruid moeten er mooie 

bloemen struiken kunnen ontstaan.  Toegezegd is dat het gras op het 

voorterrein om de 3 weken wordt gemaaid met een lichte maaimachine zodat 

het een speelweide kan worden. Hierdoor krijgt de Ontmoetingstuin in het Park 

Hitland weer een mooi project erbij.  
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Nachtvorst 

De koude week in april heeft helaas nog vorstschade veroorzaakt op de jonge 

plantjes. Het werd voor de tuinders weer opnieuw opkweken en in de koude 

grond planten bij een hogere nacht temperatuur. 

Kind Ouder tuin 

Op de Kind Ouder tuin vinden ook driftige plant activiteiten plaats. 

             

De Voedselbank 

Op de Voedselbank is met ondersteuning van vrijwilliger Dennis de 

Voedselbank opgeschoond en voorzien van fruit struiken. De bakken en grond 

zijn onkruid vrij gemaakt en enkele nieuwe stoelen zijn er geplaatst. De paden 

zijn voorzien van houtsnippers. Nu in april is de voedselbank thematuin gereed 

om te worden verzorgd door de gebruikers en vrijwilligers. De plannen voor het 

planten van bonen en courgettes zijn nu georganiseerd in volle gang. De tuin 

afscheidingen zijn voorzien van fruitstruiken en aardbeien. Op het midden 
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worden dit jaar bonen tegen een stalenhek geprobeerd. Gele narcissen zorgen 

voor een beetje kleur in het voorseizoen.  

In april heeft onder leiding van Kassem een groep Capelse vluchtelingen een 

bezoek aan de tuin gebracht. Mogelijk dat zij ook komen meewerken als 

vrijwilliger op de Thmatuinen.   

  

De stichting De Doorbraak heeft zijn tuin voorzien van nieuwe bakken met 

struiken en groenten.  
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De Kruidentuin wordt vanaf dit jaar gesponsord door de Horeca Vakschool 

Rotterdam. Dit is een unieke kleinschalige school voor Basis, Kader, MAVO en 

HAVO vakopleidingen in Horeca, Bakkerij en Recreatie gevestigd aan de 

Noordsingel. De school heeft ook een gezellig restaurant waar de leerlingen 

hun kennis in praktijk kunnen brengen tijdens lunches en diners. 

        

AED Wens van gebruikers en bezoekers. 

Een gezamenlijke wens is een centrale AED unit rondom het gebied van de 

Ontmoetingstuin te hebben voor het snel te hulp kunnen schieten. Het aantal 

bezoekers en gebruikers van Park Hitland is hoog. Een unit op de 

Ontmoetingstuin zou een centraal punt kunnen zijn waar veel mensen 

passeren. Het recreatieschap heeft toegezegd een bijdrage te willen leveren. 

Nu nog de juiste locatie en uitvoering voor de AED Unit. 
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De WOP Landbouwtuin is ingedeeld in Pompoenenvelden, Aardappelveldje, 

Courgette, Uien en frambozenstruiken langs het hek. Nieuwe vrijwilliger Franz 

de Jong heeft voor zijn Deense augurken een klein stukje grond op de WOP tuin 

langs het pad gekregen zodat hij met scooter mobiel zo min mogelijk moet 

lopen.  

De Chinese Thematuin wordt opnieuw ingedeeld met nieuwe groenten en 

bloemen soorten in het Ying Yang symbool.  De oude Chinese tuin had zoveel 

mogelijk groenten en kruiden op de tuin staan. Dit jaar zal Knoflook, Bieslook, 

Daslook, Kalimeris incisa (zomerster), maggi, Hinchoi, Pepers, Tomaten, Paprika 

en Paksoi naast bloemen te bewonderen zijn. Hiervoor zijn nog vrijwilligers 

nodig. 
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De Bezige Bijen zijn druk met honing te verzamelen. Rond 15 mei gaat de imker 

de raten “slingeren”. Het zal een verassing zijn hoeveel potjes honing er 

geoogst kunnen worden. Op zaterdag 18 mei 2019 zal de imker, heer Den 

Deugd, een kraampje inrichten met potjes honing uit de bijenkasten en uitleg 

geven over het leven van een bijenvolk.

 

Voor 18 mei is er een Open Dag georganiseerd. Er worden rondleidingen aan 

de bezoekers gegeven, er is een High Tea, Molukse en Surinaamse hapjes, 

verse soep en Tuincentrum Zwinkels komt met een bloemen en plantenkraam.     

We krijgen 2 kramen van het Recreatieschap Hitland en zoeken nog vrijwilligers 

die rondleidingen willen verzorgen. 

De High Tea is bedoeld voor leden en bezoekers, begint vanaf 13.00 uur en 

kost 5 euro. Het maximum aantal deelnemers is 30 personen. Het is 

noodzakelijk u hier ruim van tevoren voor op te geven bij Yvonne, Nel of Josje 

i.v.m. de inkoop. Er ligt een lijst in de berging.   

 

     


