
Niet vergeten: rondleidersavond
Sanne, Monique, Jens, Anneke, Annelies en Tonny zijn er, 
hopelijk jij ook: de rondleidersavond op 24 september.
Op de agenda onder meer een ‘rondleidershandboek’. Half 8, 
Tuinhuisje, meld je aan: educatie@hortus.leidenuniv.nl. (Foto 
Adri Mulder, Wim Voortman in actie)

Bloeier van de week: Persicaria
‘Er was een dame die graag naam van de Persicaria-cultivar 
wilde weten die in de kuipen staan bij de voordeur van de 
winkel. Ze zijn meer dan een meter hoog en hebben roze 
bloemetjes,’ mailde Petra. Tuincollega Wouter wist het: 
‘Persicaria orientalis. Eenjarige plant die zich bescheiden 
uitzaait.’

Evelien in actie voor Vrienden en eventmanagers
Het boek ‘Plant & eter’ van Evelien Rozema maakt haar een regelmatig gevraagde spreker. Zij 
voerde de afgelopen weken het woord op een adoptantenbijeenkomst van de Vrienden van de 
Leidse Hortus én op een evenement voor eventmanagers, waar onze cateraar Van der Linden 
gerechten uit haar boek serveerde. Bovenstaande foto was de kop van een nieuwsbrief voor 
eventmanagers. Een mooie manier om de Big Picnic boodschap te verspreiden.

Herfsttijloos
Ze zijn nog in onze winkel verkrijgbaar maar het zijn niet 
voor niets droogbloeiers, de een na de ander begint z’n kop 
op te steken. Exemplaren die te ver zijn voor de verkoop zijn 
door oud-hortulana Carla Teune geplant op de bestaande 
groeiplekken in de tuin. Wilt u een herfsttijlloos, haast u naar 
de winkel.

Tonny T. in kimono
Veel van jullie reageerden ontroerd op de vorige nieuws-
brief, met het treurige overlijdensbericht van Tonny Timber-
gen en Siem Langeveld. Anneke Willemse stuurde deze foto 
van Tonny in kimono; niet dezelfde als die ze aan de Hortus 
schonk, die is donkerder van kleur. 
Dank allen voor het delen van de herinneringen aan deze 
fi jne mensen.

Open atelier: de Hortus doet mee!
Ongebruikelijk dus geniet ervan: de Hortus is komend 
weekeind volop in actie als locatie van de Open Atelier 
weekeinds. Zie onze website en kom kijken!

Julien
Tuincollega Wouter legde stagiair 
Julien Payet, aan het werk in de 
Von Siebold Gedenktuin, vast op 
onderstaande foto. Julien is 
afkomstig uit La Réunion.

Science café
Goed nieuws: het laatste Science 
café van dit jaar, op 5 oktober, is 
niet het laatste ooit. Voor 
volgend jaar, met als thema 
‘Beter met planten’, zijn ook 
twee Science café’s geprogram-
meerd. Maar 5 oktober is wel de 
laatste ronde in het Big Picnic 
project, met o.a. kunstenares 
Wieteke Opmeer, Nienke Beets 
met een presentatie over haar 
voedselspel, de mensen van Het 
Zoete Land en meer. Van 2-5 uur.
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