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____________________________________________________ 
 

v a n  h e t         
b e s t u u r 
Door Bert Talbo 
 

U komt toch ook naar 
de ledenvergadering 
op 13 mei? 
Zaterdag 13 mei is het weer zo 
ver: onze voorjaarsvergadering! 
Uiteraard in ons gezellige club-
huis. We starten om 13.00 uur. 
 
Als het goed 
is heeft u de 
uitnodiging in 
de vorm van 
het bekende 
boekje een 
paar weken 
geleden            
ontvangen 
(helaas door 
wat technische productieproble-
men iets later dan gepland, waar-
voor onze excuses).  
 
Bent u verhinderd, dan kunt u al-
tijd een medetuinder machtigen 
voor u een stem uit te brengen. 
Het formulier is naar u gemaild! 
___________________________ 

Heeft u iets te 

melden waar u uw 

medetuinders een 

plezier mee kunt 

doen?             

Laat het weten via de Nieuwsbrief!           
De Nieuwsbrief is voor tuinders, maar ook door tuinders. Gelukkig krijgt  

de redactie van de Nieuwsbrief van vele kanten steun in de vorm van tekst-

bijdragen en foto’s en lukt het iedere maand weer een goed gevulde 

Nieuwsbrief samen te stellen. Dank aan die vele tuinders voor hun bij-

dragen! Maar uiteraard proberen we de artikelen in de Nieuwsbrief zo 

divers mogelijk te maken, zodat er voor ieder wat wils te lezen valt. 

Heeft u iets te melden of ideeen ? 

Heeft u kennis van zaken die voor uw medetuinders interessant kan zijn, 

meld het via de Nieuwsbrief. Het kan gaan om het telen van gewassen, op-

kweken van zaaigoed, natuurvriendelijke onkruidbestrijding, om maar een 

paar onderwerpen te noemen. U kunt er zelf ongetwijfeld nog vele andere 

bedenken. Uw kennis kan voor andere tuinders heel waardevol zijn.                    

Dus schroom niet en laat het de redactie weten!                                                         

Of misschien heeft u ideeen voor onderwerpen die u nu mist en waar u 

graag meer aandacht voor wil zien in de Nieuwsbrief. Meld het! 

De volgende uitgave van de Nieuwsbrief verschijnt op 9 juni               

en sluit voor uw bijdragen op 3 juni!



RESTERENDE 

LEZINGEN  

IN HET EERSTE 

HALFJAAR 

 

De Werkgroep Keurmerk organi-

seert - zoals bekend -  in het 

eerste halfjaar een serie lezingen, 

waarvan een aantal inmiddels 

heeft plaatsgevonden.                     

Er is gelukkig veel belangstelling 

geweest, niet alleen van tuinders, 

maar ook van buurtbewoners. 

 

De lezingen zijn van 13.30 tot 

14.30 uur, met een uitloop naar 

15.00 uur en worden gehouden in 

ons clubhuis. 

 

Korte inhoud van 

de komende 

lezingen: 
 

Op 27 mei om 13.30 uur komt 

Henk van Alst vertellen over de 

dieren die onze tuinen bezoeken. 

Hij zal wederom een mooie 

presentatie geven. 

 

Op 17 juni om 13.30 uur gaat 

imker Annemieke Timmerman 

vertellen over de samenwerking 

en/of competitie tussen de ho-

ningbij en de wilde bij. Imkers en 

toekomstige Imkers  kunnen veel 

kennis bij haar vergaren. Maar 

ook voor niet-imkers is de lezing 

interessant om kennis te nemen 

over de relatie tussen de verschil-

lende soorten bijen. 

 

Op 1 juli om 13.30 uur houdt 

Margje Haringa een inleiding 

over de Gallen op onze planten. 

Een gal is een woekering van een 

plant ontstaan door een parasiet 

of symbiont, meestal een insect 

dat zijn eieren in de plant legt. 

 

Ook voor het tweede halfjaar 

staan weer de nodige lezingen 

gepland; daarover informeren we 

u in de Activiteitenkalender en 

uitgebreider via de komende 

Nieuwsbrieven en flyers. 

_______________ 
 

De plantjes- en 
stekjestafel 
staat er weer: 
elke eerste en 
derde zaterdag 
van de maand. 

 
Met ingang 
van zaterdag 
6 mei staat er 
weer een 
tafel waar u 
uw stekjes en 
planten kunt 
neerzetten of 
geplaatste 
exemplaren 
kunt ophalen. 

De tafel staat dit jaar niet meer         
-zoal gebruikelijk - bij de entree, 
maar voor de winkel. 
 

De tafel staat er van 10.00  
tot 12.30 uur; na afloop 
wordt u verzocht de niet 
afgehaalde plantjes en 
stekkies weer op te halen! 
___________________________  

Het was pas 1 april en de slee-

doorn op de tuin van Margreet 

stond al in volle bloei.                 

Diezelfde dag fotografeerde zij 

ook deze moedereend met maar 

liefst 12 jongen in de vijver voor 

het clubhuis. 

De lente diende zich aan, maar 

helaas werkte het weer deze 

maand nog niet erg mee en het 

lentegevoel liet op zich wachten. 

 

 

Tuincontrole 

op 17 mei! 
 
In de vorige melden we al dat de 
Tuinschouwgroep vanaf mei 
weer regelmatig controleert of 
bijvoorbeeld de paden langs uw 
tuin ontdaan zijn van onkruid!            
U heeft dus nog tot 17 mei de tijd 
om te schoffelen! 
___________________________ 



                  Bezoek              

eens                           

de tuinen  

van  

                   Mien Ruys                   

in Dedemsvaart in 

combinatie met een 

leerzame workshop. 
 

Deze bekende tuinen zijn een 

bezoekje meer dan waard.   

Er worden ook regelmatig Work-

shops georganiseerd. Een leuk 

idee voor een weekendje weg? 

 

Workshop beplantings-

plannen maken 

Zaterdag 20 mei:  

1e dag van 2-daagse workshop 

beplantingsplannen maken 

door Conny den Hollander 

 

In deze 2-daagse cursus staan 

vaste planten centraal. Hoe 

combineer je ze, rekening 

houdend met kleur, hoogte, 

habitus, blad en bloeivorm.  

 

De 2e dag is op 2 september. 

Voor meer informatie en 

aanmelden: 

www.tuinenmienruys.nl/nl/368/2

0-mei-work-beplantingsplannen-

maken 
___________ 
 

“Kijk daar lopen een paar kuikentjes, 

in die natte greppel!” Een vreugde-

kreet van één van de vogeltellers, die 

gewapend met verrekijker een inven-

tarisatie maken van de talrijke broe-

dende weidevogels in de Wilmke-

breekpolder. De vreugdekreet geldt 

een drietal kievitkuikens die de afge-

lopen week uit het ei zijn gekropen. 

Ze hebben inmiddels langdurige 

regen, nachtelijke kou en soms een 

flinke plensbui overleefd. Voedsel 

vinden ze langs de natte greppels: 

kleine wurmpjes, larven en insecten. 

Maar ze zijn niet allemaal even ge-

lukkig en behendig in het zoeken 

naar prooi. Hongerige kuikens ver-

zwakken snel en zijn dan kwetsbaar. 

Flink wat kuikens zijn inmiddels ook 

ten prooi gevallen aan hongerige 

meeuwen en kraaien. Zo gaat dat dus 

in de natuur.  

Die Wilmkebreekpolder ligt ‘om de 

hoek’ van Tuinpark De Bongerd.  

Om een blik in de polder te kunnen 

slaan, moet je de Kadoelenweg tot 

het eind uitlopen en daar rechtsaf 

gaan, de Landsmeerderdijk op.  

Vanaf de hoge dijk heb je een 

prachtig uitzicht over het zomers 

bloemrijke weiland, waar dan scha-

pen met lammeren en koeien met 

kalveren grazen.  

Het afgelopen jaar zijn er maar liefst 

51 verschillende soorten vogels ge-

zien in de polder, waarvan 11 soorten 

hebben gebroed.  

 

De grauwe gans was veruit het meest 

succesvol met broeden, maar ook 

bekende weidevogels als kievit, 

grutto, tureluur en scholekster en 

vele watervogels hebben jongen 

groot gekregen.  

Leuk om te zien waren lepelaars met 

bedelende jongen achter zich aan en 

de kleine vogels zoals witte kwik-

staart, kleine plevier, witgatje en 

watersnip. 

 Ook waren er statige ooievaars te 

bewonderen, die op hoge poten door 

het gras stapten op zoek naar kikkers, 

muizen en andere beestjes voor hun 

hongerige jongen. De ooievaars 

hebben ook dit jaar weer een nest 

gemaakt in een boom aan het begin 

van de Kadoelenweg, dus wie weet 

steken er straks een paar kopjes van 

jonge ooievaars over de rand van het 

nest.   

Wanneer u meer wilt weten over de 

vogels in de Wilmkebreekpolder, 

neem dan eens een kijkje op de web-

site www.wilmkebreek.nl van de 

“Vereniging tot Behoud van de 

Wilmkebreekpolder”. 

Tom Jongeling 

 

 

Het was een geslaagde 

rondwandeling met           

37 deelnemers op zoek 

naar vleermuizen. 
 

Op vrijdagavond 14 april was er een 

interactieve vleermuiswandeling 

samen met stadsecoloog Koen 

Wonders. Er waren veel geïnteres-

seerden, van jong tot oud.  

De wandeling begon bij Volkstuin-

park De Bongerd, waar we met onze 

ogen wijd open en onze oren ge-

spitst de vleermuis zochten.                     

De eerste vleermuis werd al gauw 

gespot boven de toppen van de 

bomen, twee dwergvleermuizen.  

 

Koen legde uit waarom Amsterdam 

een belangrijke plek is voor de 

vleermuizen en waarom ze 's nachts 

actief zijn; dan zijn er namelijk min-

der concurrenten en minder preda-

toren. Hij had een aantal apparaatjes 

meegenomen die de roep van de  

Lees verder op de volgende pagina 

http://www.tuinenmienruys.nl/nl/368/20-mei-work-beplantingsplannen-maken
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/368/20-mei-work-beplantingsplannen-maken
http://www.tuinenmienruys.nl/nl/368/20-mei-work-beplantingsplannen-maken


vleermuizen opvingen en omzetten 

in beeld, wat iedereen erg leuk 

vond. 

Na een tijd op De Bongerd gestruind 

te hebben, stelde Marga voor om 

naar de kluft bij haar huis te gaan. 

Daar hebben we achter in haar tuin 

boven de Wilmkebreekpolder nog 

drie soorten vleermuizen gehoord: 

de dwergvleermuis, de ruige dwerg-

vleermuis en de laatvlieger, die op 

De Bongerd nog niet gehoord had-

den. De meervleermuis die van open 

water houdt en misschien wel op   

De Bongerd verblijft, hebben we 

helaas niet gespot.                                 

Misschien zien we die nog bij de 

volgende wandeling!  

Emile de Jong 

______________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst en foto’s van Harry Moeskops 

Workshops                  
in 2023 
 
Nana heeft ook in de zomer en het 
najaar nog een aantal workshop in 
de planning staan, waar we u nu al 
van op de hoogte willen brengen. 
Dan kunt u de data alvast in de 
agenda vastleggen. Ze blijven na-
tuurlijk ook in de Activiteiten-
kalender staan en we komen er in 
Nieuwsbrieven en met flyers nog op 
terug in de komende maanden. 
 
Deze staan er in de planning: 
 
19 augustus: kinderworkshop 
zeemansknopen leggen 
Voor kinderen van 6 t/m 14 jaar. 
Kinderen onder 6 jaar onder 
begeleiding  
 
16 september: kinderworkshop gips 
afdrukken en muziekinstrumenten 
maken                                                        
Voor kinderen van 6 t/m12 jaar. 
Kinderen onder 6 jaar onder 
begeleiding  
 
14 oktober: workshop in de her-
haling:  droomvangers, windgongen 
en kerstversiering maken van jute. 

Op de vierkante meter: 

korstmossen 

 

Aan het begin van de vijvertuin liggen links een paar keien. Niks bij-

zonders, zou je zeggen. Of het moet zijn: vreemd die keien in de polder. 

De keien liggen al heel lang rustig op hun plek. En met het verstrijken 

van de jaren, is het een van de plekken op De Bongerd waar je 

korstmossen kunt zien. 
 

Korstmossen zijn stokoud. Ze bestaan al miljoenen jaren. 

Een korstmos is een samengaan (symbiose) van een alg en 

een schimmel. De alg zorgt via fotosynthese voor de 

aanmaak van suikers (zeg maar: energie), de schimmel 

beschermt tegen uitdroging, Uv-straling en vraat.                

Een succesvolle combinatie, want korstmossen kunnen 

eeuwen oud worden. Groeien doen ze heel langzaam, een 

paar millimeter per jaar. In Nederland komen ongeveer 

950 soorten voor. En de een heeft nog een mooiere naam  

   dan de andere.                

 

Op en bij die paar keien aan de vijvertuin vind je tien soorten: 

donker landkaartmos, gebogen schildmos, groot dooiermos, grove geelkorst, 

kapjesvingermos, kastanjebruine schotelkorst, muurschotelmos, steenpurper-

schaaltje, stoeprandvingermos en nog één met alleen een Latijnse naam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kastanjebruine 
schotelkorst 

Stoeprandvingermos 

Grootdooiermos 

Gebogen schildmos Grove geelkorstmos Kapjesvingermos 

Muurschotelkorst 



 

De tuinen rondom de Wilmke-

breekpolder zijn erg belangrijk 

voor het leven in de polder en 

omgekeerd geldt ook dat het 

leven in de tuinen zeer gebaat is 

bij de open graslandpolder.  

Zo ontstond bij de Vereniging tot 

behoud van de Wilmkebreek-

polder het idee om een rondgang 

langs tuinen rondom de polder te 

organiseren. Het lijkt ons leuk en 

leerzaam om enkele volkstuinen 

in De Bongerd mee te nemen in 

het rondje, om van tuineigenaars 

te leren hoe zij bezig zijn met hun 

tuin, met natuurvriendelijk tui-

nieren, welke soorten er te vinden 

zijn, hoe de tuinen veranderen 

met de tijd etc. 

 

Aan de andere kant van de polder 

nemen we een kijkje in de tuin 

van Michiel de Goeje, die vol 

staat met prachtige (veelal in-

heemse) planten.                            

Ook gaan we kijken in de voed-

seltuin aan het Jacob Groenplant-

soen. Deze tuin biedt (straks) veel 

eetbaars voor mens en dier en is 

in 2022 aangelegd volgens de 

principes van permacultuur.           

Hier zien we wat een voedseltuin 

is, hoe een voedseltuin de bio-

diversiteit vergroot en hoe je zelf 

zo’n tuin kunt creëren.  

 

Datum:  zaterdag 20 mei. 

We starten om 14.30 bij 

Tuinpark De Bongerd. 

Kom op de fiets zodat we 

hierna naar het Jacob 

Groenplantsoen kunnen 

rijden. 
 
 

Namens de natuurcommissie van           

de Vereniging tot behoud van          

de Wilmkebreekpolder, 

 

Miep Lenoir 

Tuinontwerper - miep@studiomiep.nl 

_________________________________ 
 

Vlaggetjes maken voor 

ons 100-jarig bestaan! 
Het mozaïekproject is afgelopen en was een eclatant 

succes. De mozaïeken hebben zelfs de voorkant van 

ons voorjaarsboekje gehaald. Hopelijk gaat dat ook 

gebeuren met het volgende project! 

 

We zoeken nog wol, katoen en lapjes die 

we kunnen gebruiken voor dit project! 

   

We gaan binnenkort starten met ons nieuwe project 

en dit keer voor het 100-jarig bestaan van Tuinpark                          

De Bongerd.  We gaan vlaggetjes maken en dat kan 

gehaakt , gebreid, van lapjes stof , maar ook met 

ander materiaal.  

Ook nu kan iedereen weer meedoen.  

Wil je meedoen of misschien wel meedenken hoe    

we dit gaan aanpakken meld je aan via 

activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl.  

Je kan natuurlijk ook je naam en tuinnummer achter-

laten in de ideeënbus in het clubhuis, dan nemen we 

contact met je op. 

Hieronder het patroon voor de vlaggetjes. We hebben 

ook een uitgebreide beschrijving beschikbaar!

mailto:activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl


BERICHTEN 

VAN HET 

BESTUUR 
 
KARRETJES METEEN 
TERUG BRENGEN! 
Heeft u gebruik gemaakt van een 
karretje om spullen naar uw tuin 
te vervoeren, breng de kar na 
gebruik dan ook meteen weer 
terug.                                                   
Andere tuinders willen ze ook 
graag gebruiken! 
 

 

 
OVERLEDEN 
 

 
Bijna daags na het verschijnen 

van de vorige Nieuwsbrief             
ontvingen wij de droevige 

berichten over het overlijden     
van twee tuinders. 

 
Rina van Geemen 

(tuin 113) 
Overleden op 7 april 2023   .  

 

Jopie Meurs 

(tuin 13) 
Overleden op 8 april 2023 

 
Wij wensen nabestaanden, 
vrienden en bekenden veel 

sterkte toe! 
 

 

Afgelopen zaterdag is in het kader 

van het ALGEMEEN WERK de 

bomenlaan beplant met planten uit 

tuin 37. 

 

 

Een geslaagde 

lezing/workshop  

 

De workshop op zaterdag 29 april 

van Dagmar van Wijngaarden 

van Kwekerij Noorder Bloemen 

was de moeite waard en heel ge-

zellig 

Zij heeft laten zien welke zaai-

methoden er zijn en op welke 

wijze wij planten kunnen ver-

meerderen. Heel informatief 

allemaal.  

Dagmar is op maandag en dins-

dag te vinden op de kwekerij die 

onderdeel is van het Leger des 

Heils, gelegen aan de Heggerank-

weg 61 en is de hele week open.  

 

De andere dagen is Dagmar huis-

arts. Een bijzondere combinatie! 

___________________________ 

De FOTO-
WEDSTRIJD 
 
In de vorige Nieuwsbrief informeer-
den wij uitvoerig over de fotowed-
strijd met het overkoepelende 
thema  “De vier jaargetijden”.              
Een jaar lang kunnen maandelijks 
foto’s worden ingestuurd die ge-
maakt zijn op De Bongerd en betrek-
king hebben op het lopende seizoen.              
En dan laten wij het aan de fantasie 
van de fotograaf over hoe het thema 
in beeld te brengen. ] 
Deze hele maand en tot 21 juni is 
“lente” dus nog het thema. 
 
De maand april leverde helaas maar 
1 inzending op die hieronder staat 
afgebeeld, maar illustreert wel dat 
het dus niet alleen foto’s van plan-
ten, bloemen of insecten hoeven te 
zijn (maar dat mag natuurlijk wel).   
 
Aan de slag dus en maak mooie 
foto’s en stuur ze naar ons op via 
activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl 

 
 
De ingezonden foto van april is ge-
maakt door Ruud Helmers en had als 
bijschrift:  
“Een helder voorjaarszonnetje en 
een fris briesje leveren een abstract 
beeld op in onze vijver”. 



 

Deze Activiteitenkalender is met veel 

zorg opgesteld, maar kan in de loop 

van het jaar altijd door omstandig-

heden wijzigen of aangevuld worden.                           

Hou deze kalender dus elke Nieuws-

brief-uitgave in de gaten om volledig 

op de hoogte te zijn en niets te 

missen. 

De FOTOWEDSTRIJD is de enige 

activiteit die het gehele jaar door 

loopt. Ter herinnering staat die dus 

elke maand vermeld (zie ook voor 

informatie over de fotowedstrijd de 

april-uitgave van de Nieuwsbrief. 

 

MEI_______________ 

GEHELE MAAND MEI 

• Fotowedstrijd 

13 MEI 

• Rondleiding 

• Voorjaarsvergadering 

20 MEI 

• Buurt Open Tuinen 

27 MEI 

• Lezing: dieren in de tuin 

JUNI______________ 

GEHELE MAAND JUNI 

• fotowedstrijd 

17 JUNI 

• Lezing over bijen 

24 JUNI 

• Midzomernacht-

activiteiten 

• Rommelmarkt 

• Wereldkeuken 

JULI_______________ 

GHELE MAAND JULI 

• Fotowedstrijd 

1 JULI 

• Lezing over 

(planten)gallen 

8 JULI 

• Rondleiding 

29 JULI 

• Lezing over vleermuizen 

AUGUSTUS_________ 

GEHELE MAAND AUGUSTUS 

• Fotowedstrijd 

5 AUGUSTUS 

• Lezing wisselteelt 

12 AUGUSTUS 

• Workshop waterbeestjes 

kijken 

19 AUGUSTUS 

• Rondleiding 

• Kinderworkshop 

Zeemansknopen leggen 

SEPTEMBER_______ 

GEHELE MAAND 

SEPTEMBER 

• Fotowedstrijd 

 

16 SEPTEMBER 

• Mooiste zonnebloem 

• Kinderworkshop 

gipsafdrukken en 

muziekinstrumenten 

maken 

23 SEPTEMBER 

• Mooiste pompoen 

30 SEPTEMBER 

• Mooiste tuinen 

 

OKTOBER__________ 
 

GEHELE MAAND OKTOBER 

 

• Fotowedstrijd 

 

14 OKTOBER 

 

• Workshop dromen-

vangers, windgongen en 

kerstversiering maken 

 

NOVEMBER 
 

GEHELE MAAND 

NOVEMBER 

 

• Fotowedstrijd 

 

DECEMBER 
 

GEHELE MAAND DECEMBER 

 

• Fotowedstrijd 

 

___________________________ 
 

 

 Wil je assisteren bij een 
of meer van deze 

activiteiten? Heel graag!             
Meld je dan aan via: 

 activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl 
 

mailto:activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl


Op zondag 9 april organiseerde 

de activiteitencommissie het 

paaseieren zoeken voor kin-

deren. Gelukkig was het een 

mooie zonnige dag, dus dat 

verhoogde de feestvreugde. 

De kinderen en hun (groot-)ouders werden om 11 uur in het 

- door Maik en Carolien leuk gedecoreerde - clubgebouw 

welkom geheten door Ineke, Neriman en Diana. 

Ineke legde uit wat de bedoeling was. De kinderen begonnen 

daarna met heel veel enthousiasme te zoeken en na drie 

kwartier waren alle paaseieren gevonden. 

Nadat we weer bij elkaar kwamen in het clubgebouw werd 

er geteld wie de meeste paaseieren had gevonden en daaruit 

kwam de volgende score: 

Kensi werd de winnares met maar liefst 94 eieren en op een 

goede tweede plaats eindigde Narin met een totaal van 47 

eieren. Zij kregen leuke hoofdprijzen! 

Aantal gevonden eieren overige deelnemers: 

Asel 37, Dizayn 35, Yusuf 21, Teije 18, Isabella 14, Noor 

13, Philippa 10, Vesper 10, Isabeau 10, Simeon 8 en Eliflina 

6. Yuna wilde haar paaseieren niet laten tellen, maar die had 

er ook een aantal.   

Alle deelnemertjes kregen een prijzenpakket mee naar huis. 

Van Jules en River werden geen paaseieren geteld, want die 

waren vroegtijdig vertrokken. Zij kunnen hun prijsjes alsnog 

ophalen door een afspraak te maken met het activiteitenteam 

via het emailadres  activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl 

Al met al was het een zeer geslaagde dag en 

hadden we samen veel plezier! 

Gezien de reacties en complimenten van zowel de kinderen 

als de (groot-)ouders was het een groot succes en er werd 

meerdere malen gevraagd of er nog meer leuke dingen voor 

de kinderen kunnen worden georganiseerd.  

Dus hierbij een oproep aan kleine en grote 

kinderen:                                                                 

KWEEK DE 

MOOISTE POMPOEN 

EN/OF 

ZONNEBLOEM! 

Wil je  dit jaar  meedoen aan de wedstrijd de mooiste pom-

poen en /of zonnebloem te kweken? Kom dan eind mei op 

zaterdag bij de stekjestafel een plantje halen en probeer 

deze  zo mooi mogelijk op te kweken.                                         

Aan het eind van de zomer komen we bij je langs op de tuin 

om je plant te bewonderen en maken dan een keuze welke 

de mooiste is. 

Je kan je ook opgeven 

bij activiteiten@volktuinparkdebongerd.nl 

________________________________________________________________________________ 
 

De kinderen kwamen bedeesd 

binnen, in volle verwachting van 

‘wat gaat er komen’.                          

We startten met een gezamenlijk 

projectje, het maken van een 

kiemschaaltje. Daarbij kregen de 

kinderen een aantal biolo-gische 

kiemzaden mee om thuis te laten 

groeien in hun eigen bakje.             

Hoe gezond en leuk!

Daarna moesten er keuzes ge-

maakt worden uit de vele 

mogelijkheden.                Het 

heette niet voor niets ‘vrije 

expressie’, de kinde-ren mochten 

zich naar har-tenlust uitleven met 

wat zij leuk vonden. 

Wat ik niet verwachtte, gebeurde. 

Alle kinderen wilden gips gieten. 

Oei! Gelukkig waren er twee 

geweldige, doorgewinterde 

assistenten aanwezig om mij te 

ondersteunen, Ada en Ruud 

Helmers. Mede dankzij hen 

verliep het  gesmeerd.  

 

Lees verder op de volgende pagina 
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 Daarna werd er geknipt en ge-

plakt dat het een lieve lust was en 

enkele  kinderen 

stortten zich op 

het maken van 

een trompet. 

Inmiddels voel-

den de kinderen 

zich op hun ge-

mak en werd het 

een echte ‘vrije 

expressie’work-

shop.                    

Tegen het eind 

van de workshop 

leefden ze zich 

allemaal uit en 

gebruikten al het aanwezige 

materiaal om trom-mels mee te 

maken naar eigen inzicht.                                       

Een herrie van jewelste, met 

plezier voor tien voor de kin-

deren. Ik vermoed niet voor het 

naast ons aanwezige bestuur, 

maar er kwamen geen klachten… 

Tussentijds genoten de kinderen 

van een glaasje limonade en een 

cup-cakeje. Na afloop kregen zij 

een boek cadeau van ‘Dolfje 

Weerwolfje’, geschonken door 

Maik en Carolien voor dit eve-

nement. Waarvoor dank, ook 

namens de kinderen, ze vonden 

het geweldig!                  Nana

_____________________________________ 
 

KINDER

HOEKJE   

 

Het speeltuintje blijft een  

bron van vermaak voor de 

kinderen.                             

Lekker schommelen, klim-

men en klauteren en zand-

kastelen bouwen! Ook voor de 

buurtkinderen ideaal! 

KLEUR  

PLAAT  

 

 
 

 

Deze maand ook weer een 

leuke kleurplaat in de 

Nieuwsbrief, die ook in het 

clubhuis opgehaald kan 

worden als je ‘m zelf niet 

kunt uitprinten. Heb je ‘m 

mooi ingekleurd, maak er 

dan een foto van en stuur 

deze voor 21 mei naar 

activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl 

Zondag 14 mei 

is het moederdag!   
Maak jij jouw mama ook blij 

met een mooie bos bloemen 

zoals het meisje op deze                                 

tekeningen? Of maak je              

een mooie moederdag-

kleurplaat van deze                 

tekening? Hij staat                     

op de laatste                    

pagina groot                     

afgebeeld!                             

En hij ligt                                

ook in het                    

clubhuis klaar! 

 

Zoek de verschillen                  

Ook al lijken deze twee                         

tekeningen sprekend op                            

elkaar, als je goed kijkt                         

zijn er 9 verschillen                                       

te ontdekken! 

Lukt het jou                            

om ze te                                    

vinden?                                

Doe je best! 



  KLEURPLAAT 
                                                                                             

 

 

 

 
Stuur een foto van je tekening voor 21 mei naar activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl en wie weet            

win je een prijsje! 

Naam: _________________________________Leeftijd __________ Tuinnummer_______



MOEDERDAG KLEURPLAAT 
vOOR MAMA VAN ………………….. 


