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van het
bestuur
Door Bert Talboo

Ledenvergadering
voorjaar 2022

De voorjaarsvergadering 2022
was goed bezocht en een aantal
aanwezigen had zich goed voorbereid en stelde kritische vragen
over verschillenden onderwerpen.
En dat is zoals het hoort; want
deze ledenvergaderingen zijn
juist bedoeld om het contact
tussen bestuur en tuinders te
onderhouden en te versterken.
Want alleen samen kunnen we
de vereniging en het volkstuinpark in stand houden.
Gelukkig konden we de nieuwe
bestuursleden aan de vergadering voorstellen en werden zij
“goed bevonden”.
Dat betekent dat we bijna weer
een volledig bestuur hebben.
Bijna, want helaas is de functie
van penningmeester nog steeds
vacant. Dus als u zich geroepen
voelt, neem contact op met
bestuur. U bent meer dan
welkom!

Het voltallige bestuur bijeen onder de oude en de nieuwe vlag van de
Bond van Volkstuinders, links met het nieuwe logo van de Bond.
Een bijna historisch foto, want op deze foto is Paul Tolsma nog in zijn
functie als penningmeester aanwezig.
Lees verder op de volgende pagina

Dat de Bondsvlaggen op de wand
waren opgehangen was niet toevallig. Na afloop van de goed
bezochte vergadering kwam de
voorzitter van de Bond, Eric van
der Putten, nog verslag doen van
de regelmatige contacten die de
Bond heeft met de gemeente.

Algemeen
werk op
Kabouterland

Dat was overigens niet de enige
reden van zijn aanwezigheid.
De belangrijkste reden was het
benoemen van Paul Tolsma tot
erelid van de Bond, iets wat tot
dan toe alleen was voorbehouden aan (voormalige) leden van
het Bondsbestuur. Een bijzonder
gebeurtenis dus!

Door Shreyas de Jong

Op een aantal zaterdagen in mei 2022 is
met hulp van de
tuinders van het
Algemeen werk heel
veel gedaan aan
het Kabouterland.
Waarom werd er hier
zo hard gewerkt?

Paddenpoelen
De Bongerd is van plan om in 2024 het keurmerk ‘natuurlijk tuinieren’ van
het AVVN te verwerven. Daarvoor moet het tuinpark aan een aantal zaken
voldoen, zoals o.a. paddenpoelen op het algemeen groen van het tuinpark.
De uitgelezen plaats om deze
paddenpoelen te maken is op
Kabouterland, waar de poelen als
natuurlijke inham van de omliggende sloten al klaar liggen om
gebruikt te worden.
Rechts:
Bondsvoorzitter Eric van der Putten

Voor die officiële benoeming
werd Paul in het zonnetje gezet
en toegezongen vanwege zijn
vele verdiensten voor tuinpark
De Bongerd in de afgelopen
decennia. Maar daarover leest en
ziet u meer in de speciale
uitgave van “het boekje” dat u
hierbij in een aparte PDF
ontvangt.

In 2020 is hier al mee begonnen en
hebben Mieke en Shreyas de
poelen afgesloten met gaas om te
voorkomen dat er vissen in zwemmen die alle eieren van padden en kikkers opeten. Dat was een stoere klus
omdat je je niet makkelijk in de blubber van de sloot staande kunt houden,
maar zij stonden voor niets en hebben de klus geklaard.
Helaas werden we in het seizoen erna
getroffen door de coronacrisis, waardoor regelmatig werken op het Kabouterland niet goed mogelijk was.
Daarom zijn we in 2022 met vereende
krachten begonnen om het Kabouterland met meer aandacht aan te pakken.

De eerste stappen
In het voorjaar is een groepje gevormd van Wieke, Gonny en Shreyas om de
werkzaamheden te stroomlijnen en er voortgang in te krijgen. Wij hebben
besloten dat de eerste stappen erg arbeidsintensief zijn, maar wel belangrijk
en vooral volgehouden moeten worden.
We zijn samen met het Algemeen werk begonnen met het allesoverwoekerende kleefkruid zoveel mogelijk weg te halen, voordat het gaat bloeien
en zaden maakt. Gelukkig waren de kippen heel blij met ons initiatief en

namen ze het kleefkruid dankbaar
in ontvangst. Daarnaast zijn er op
diverse plekken verdwaalde niet
inheemse struiken weggehaald en
is er een deel
van het gras weggestoken. Dit is
een zware klus omdat de grond
heel hard is en doorwoekerd met
wortels. De uitgestoken plaggen
zijn bijna allemaal achter de
winkel bij de beschoeiing gelegd.
Op de vrijgekomen stukken grond
zijn inheemse planten geplant, die
tevens bijen en insectenplanten
zijn.

Geen zwaar materieel
Om te voorkomen dat de grond
van Kabouterland teveel inklinkt
en onbewerkbaar wordt, is besloten om op het Kabouterland niet
meer met zwaar materieel te
werken, dus geen trekker of
zware karren, maar ook geen
maaimachines.
Dat maakt het werken in het
begin wat zwaarder, want alles
moet handmatig gebeuren zoals
gras weghalen en riet knakken,
maar als dat eenmaal gebeurd is
dan is het zeer hanteerbaar en
worden opkomende planten
gespaard en kunnen nieuwe
planten makkelijker gepoot
worden.
Later in het jaar (augustus –
september) als de padden en
kikkereitjes zijn veranderd in
padden en kikkers, wordt er een
begin gemaakt met het uitdiepen
van de poelen (zitten vol afgevallen bladeren en blubber) en het
weghalen van overbodig riet
zodat de sloot vrij blijft en goed
kan doorstromen. Daarna kunnen
we allemaal (dieren en mensen)
uitrusten en langzaamaan in
winterslaap gaan.
Het eerste succes is al een feit,
want aan het begin van het
Kabouterland zijn al een paar
orchideeën gesignaleerd.
Op deze manier willen we van het

Kabouterland samen met de
paddenpoelen een zoemend
geheel maken met veel afwisselend bloeiende planten met
veel bijen en insecten.

Heel veel dank aan alle
harde werkers van het
algemeen werk, die zoveel
werk hebben verricht.
___________________________

LEZING OVER BIJEN
EN INSECTEN
Op 14 mei om 14.00 uur hield
Henk van Alst in het clubhuis
een lezing over insecten en
bijen. Het was heel interessant
en boeiend, omdat hij een
aantal zaken vertelde die niet
erg bekend zijn.

Het mooie was dat hij vertelde
over een aantal bijen met hun
gewoontes en manieren waarop
ze leven, hoe ze een insectenhotel gebruiken en hoe ze overwinteren.
Bij iedere bij vertelde Henk ook
welke predator erbij hoorde en
hoe deze ervoor zorgde dat de
betreffende bij geen nakomelingen kreeg. Wel jammer van die
bijen want die zijn bedreigd,
maar het is natuurlijk zo: eten of
gegeten worden!
Het bleek ook dat fruittelers
graag gebruik maken van solitaire
bijen, omdat ze de bloemen in de
fruitbomen zeer efficiënt bestuiven en daarmee de opbrengst
van het fruit verhogen.
Alles samen was het een heel
goede lezing met veel informatie
en het publiek was Henk ook erg
erkentelijk voor zijn bijdrage aan
onze kennis van bijen.
Er werd nog lang nagepraat en er
werden nog vele vragen gesteld.

Lees verder op de volgende pagina

Tijdens de lezing zat er een hele
jonge tuinder, die de hele lezing
geboeid bleef luisteren en we
hopen dat hij later net zoveel
over bijen en insecten weet als
Henk.

Bond onderstaande kortingsactie:

Speciaal voor leden van
de Bond van
Volkstuinders geldt
een exclusieve korting
van 20% op kaarten voor
de voorstellingen van
23 juni t/m 10 juli.
Kijk op onze website voor
meer informatie over de
voorstelling en een link om
direct plaatsen te boeken.

Als u de lezing nog na wilt kijken
dan kunt u terecht op de website van De Bongerd, waar de
hele lezing staat en ook nog
informatie over insectenhotels.

Buurjongetje bezoekt het
boekenhuisje in voorbereiding op
het Stout Konijn-Dwaalspoor.

___________________________

Met korting
naar het
DeLaMar
theater!
Binnenkort staat ‘Volkstuin
Complex’ in het DeLaMar
theater in Amsterdam.

Marga Bogels
______________________________

Om dat we alles goed moeten
voorbereiden is de uiterste

inschrijfdatum 20 juni a.s.
Inschrijven = contant betalen
(€ 25,-- p.p.)

25 juni 2022
gaan alle
tuinders
samen eten!!
Kook een beetje meer dan je
nodig hebt en neem het vanaf
18.00 uur mee naar het clubhuis.
Daar staan tafels waar al het eten
neergezet kan worden.
Je kunt drinken kopen aan de
bar.
Om 19.00 uur gaan we beginnen
met eten. Proef ook het eten
van iemand anders.

We ontvingen daarvoor via de

__________________________

Voor dit jaar staan de volgende
activiteiten gepland. Het is nog
een voorlopige planning, maar
dan kunt u er toch al rekening
mee houden in uw agenda.
We houden u op de hoogte van de
activiteiten via de Nieuwsbrieven,
flyers op het park, het digitale
informatiebord bij de entree en de
website.

AUGUSTUS________
6 AUGUSTUS
•
•

Stekjestafel
Uitvoering mozaïek, plakken
en voegen van mozaïek

13 AUGUSTUS
•

Lezing over insecten op
onze volkstuin

20 AUGUSTUS

JUNI______________

•

SEPTEMBER_______

•

3 SEPTEMBER

18 JUNI

•

•
•

10 SEPTEMBER

Stekjestafel
Informatie/lezing over
heemplanten door
Marga Bögels en
Harry Moeskops
(zie derde kolom voor
meer informatie)

JULI______________

•
•

activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl

VRIJWILLIGERS
zijn zeer welkom!
Wilt u bij een of meer activiteiten
helpen? Graag! Meld u aan via
bovenstaand mailadres!

__________________

Stekjestafel

11 JUNI
Stekjestafel

Neem dan contact op via:

Stekjestafel

Fruit proeffestijn, taarten
proeven
Rommelmarkt

Lezing over heemplanten op zaterdag
18 juni van 13.30
tot 15.00 uur
Op 18 juni is er een lezing en
presentatie van foto’s over
heemplanten, verzorgd door
Marga Bögels en Harry
Moeskops.

17 SEPTEMBER
•
•

Stekjes tafel
Lezing Amsterdam Noord in
vogelvlucht

2 JULI
•
•

Stekjestafel
BBQ met live muziek

16 JULI
•

Stekjestafel

23 JULI
•

•

Voorbereiding van
mozaïeken, ontwerp en
behandeling put voor het
plakken, start uitvoering
plakken
(zie artikel op de volgende
pagina voor meer informatie)
Wedstrijd gekste, meest
bijzondere, mooiste
bloemen/groentetuinen

25 JULI
•

Maaltijd langste dag/
tuinders samen eten

OKTOBER__________
1 OKTOBER
•

Stekjestafel

8 OKTOBER
•

Workshop vogelhuisjes
timmeren

15 OKTOBER
•

Stekjestafel

22 OKTOBER
•

Afsluitingsfeest
met pannenkoekenwedstrijd voor kinderen
en vaders

Heeft u vragen over de geplande
activiteiten, heeft u ideeën over
andere activiteiten?

Zij willen graag hun ervaringen
met jullie delen. Op tuinen 37 en
39 experimenteren zij al heel wat
jaren met inheemse planten.
Harry Moeskops fotografeert
insecten en Marga Bögels vangt
de bloemen met haar lens.
Na afloop van de lezing is het
mogelijk om tuinen 37 en 39 te
bezoeken!
___________________________

OPROEP
Op 23 juli starten wij met
de voorbereiding voor
het mozaïeken van de
betonnen put die bij de
bomenrij staat.

-----Korte--------berichten--Bahhh!!!

Geen houtkachels
van 1 april tot
1 oktober!
Tijdens de voorjaarsvergadering
van 21 mei is met meerderheid
van stemmen besloten dat er
tijdens het tuinseizoen van 1 april
tot 1 oktober geen houtkachels
mogen worden gestookt, omdat
de overlast te groot is.

****

Er wordt een AED
aangeschaft;
cursisten gezocht!
Fijn,….. beste tuinders,
Lekker eten en drinken en dan de
rotzooi neerleggen voor een
ander om op te ruimen.

Daarvoor gaan wij:
•
•
•
•
•

een ontwerptekening maken
de put voorbehandelen met
primer
mozaïek op gaas plakken
resultaat lijmen op put
voegen van mozaïek

Wie wil helpen met deze
creatieve klus?
Je kunt je opgeven voor een
onderdeel of voor het hele
creatieve proces.
Wij kijken er naar uit gezamenlijk een kunstobject te maken.

Irritant als je niet even een
muntje haalt voor €1,- om de
zak in de pers te gooien.
Maar ja, zo kan het ook, nietwaar?? Bahhh!!
Het bestuur.

****

Tuinbeurt ruilen
Het kan gebeuren dat de datum
die u hebt uitgekozen om
Algemeen werk te doen, toch
niet zo goed past. In dat geval
zoekt u een tuinder die met u wil
ruilen.

Alle soorten en afmetingen van
het glas zijn welkom.
Het glas kan ingeleverd worden
bij de werkplaats van Gert.

ZORG ER DAN WEL VOOR dat u
de werkkaart van de persoon die
u waarneemt kunt presenteren
aan de voorman/vrouw om te
laten stempelen en ook andersom als u de geruilde beurt inhaalt
zorg dan dat u de kaart van de
tuinder voor wie u compenseert
paraat heeft.

___________________________

****

Wij zijn op zoek naar
gekleurd glas om in het
mozaïek te verwerken.

In de
voorjaarsvergadering
is ook besloten een AED
aan te schaffen.
Met een AED
kunnen daadwerkelijk mensenlevens worden gered.
Nu kan zo’n instrument in principe door iedereen worden
bediend, maar de kans op een
succesvolle reanimatie wordt een
stuk groter als deze wordt bediend door iemand die daar een
cursus voor heeft gevolgd.

Daarom zoeken wij tuinders
die zo’n cursus willen volgen,
uiteraard op kosten van de
vereniging.
Tijdens de vergadering hebben
zich al enkele geïnteresseerden
gemeld, maar we streven naar
ca. 10 personen die hieraan
meedoen, om zodoende de kans
te vergroten dat er altijd wel
iemand met een voltooide cursus
aanwezig is op het complex.
Interesse? Meld je aan via
bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl

****

_____________________________________________________________

Nog tot eind juli live te volgen!
Volg het leven van elf verschillende
vogelsoorten in Nederland. De website
van de Vogelbescherming toont live
beelden uit diverse nestkasten.
Via de website Beleef de Lente is nog tot eind
juli het wel en wee van verschillende vogelsoorten live te volgen!
_____________________________________________________________

______Uit ons archief

Bericht van Harry Moeskops:
“Gisterochtend heb ik het eerste
zeldzame insect op De Bongerd
gefotografeerd: de Lichte Haakbladroller (tot nu toe vielen alle
gefotografeerde insecten in de
categorieën: algemeen en vrij
algemeen). Dan volgt zeldzaam
en tot slot zeer zeldzaam.
Toch wel een mijlpaal te
noemen.”

Paul Tolsma
(rechts op de
foto)stond ruim
20 jaar geleden
letterlijk aan
de basis van
ons tuinpark.
Van een troosteloze vlakte
wist hij een
groene oase te
maken met alle
voorzieningen
zoals wij die
nu kennen.
Van het clubhuis (op de
onderste foto)
zijn de contouren al goed
herkenbaar!

_______________
De volgende
uitgave van de
Nieuwsbrief
verschijnt op 8 juli
en sluit voor uw
bijdragen op
1 juli!

_____________________________________________________
bericht ++++ nagekomen bericht ++++ nagekomen bericht
_____________________________________________________

gezocht:

bouwcommissieleden
De Bouwcommissie controleert de
staat van de huisjes en geeft
adviezen over bouwsels, kassen en
schuren. Bij verkoop wordt een
waardebepaling gedaan volgens de
reglementen van De Bond.
De Bouwcommissie beoordeelt de
aanvragen voor het nieuw bouwen
en verbouwen van tuinhuizen,
schuurtjes, kassen en andere
bouwsels volgens de richtlijnen
van de Bond. Daarnaast zorgt deze

commissie voor een waardebepaling
van de opstallen bij overdracht
van een tuin aan een nieuwe
huurder. Tenslotte houdt de
commissie toezicht op een
aantal technische/veiligheidsaspecten op de tuinen.
Heb je interesse? Neem dan
contact op met het bestuur via:
bestuur@volkstuinparkdebongerd.nl

einde bericht ++++ einde bericht ++++ einde bericht ++

