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Mijn hermelijnen

Op zaterdag 16 december a.s. is er weer gelegenheid
om in de kantine een kerststukje te maken. Een
gezellige bezigheid voor jong en oud.
Wilt u zelf een bakje en een snoeischaar meenemen?
Tot dan,

José Rutten

Groen etc. gevraagd voor het maken van
kerststukjes
Wie wil er groen en/of bessen doneren voor het
maken van kerststukjes op 16 december?
Op donderdag 14 december wordt er bij de winkel
een platte kar neergezet om het materiaal te
verzamelen.
Bij voorbaat dank!

Ophalen (groen)afval:
De nieuwe datums voor 2018 volgen
snel

Onlangs was het al voor de tweede keer dat ik
een hermelijn op mijn tuin zag. Het diertje
schoot als een pijl met een grote sprong over
een pad. Net op het moment dat ik die kant op
keek. Een hermelijn is zo’n 25 cm lang, is
lichtbruin en heeft een zwarte punt aan zijn
staart.
Ik vermoed dat hij onder mijn huisje een
nestplaats heeft. Dat is niets bijzonders omdat
er ook al eens konijnen onder zaten totdat ik de
eerste hermelijn zag. Een mannetjeshermelijn
heeft een groot territorium van 4 tot 50 ha. En in
dat leefgebied heeft hij soms wel 10
nestplaatsen. Vrouwtjes hebben een kleiner
leefgebied. Mannetjes bevruchten daarom soms
meerdere vrouwtjes in hun territorium. De
jongen grootbrengen, gebeurt bij mij niet.
Anders had ik wel meer sporen en uitwerpselen
gevonden. Ik ben blij met de hermelijn omdat hij
jaagt op konijnen en de muizen en ratten waar
we soms last van hebben. Voordat ik het dier
zag, had ik al het idee dat er minder muizen
waren. Nu hoop ik maar dat mijn collegatuinders niet met gif achter de (woel)muizen

en ratten aan zitten. Want als een hermelijn
een vergiftigde prooi eet, is het met de
hermelijn ook gebeurd en wordt het evenwicht
in onze micro- natuur verstoord.

Hermelijnen voelen zich, net als andere dieren, het
best thuis in een wat rommelige omgeving met
takken en verlaten holen. Water is voor hen geen
belemmering. En het Schollebos als buurman is
natuurlijk ideaal. Meer informatie is te vinden op
Wikipedia.

Wim van den Bremen
Schilderclub
Beste Volkstuinders,
De schilderclub nodigt u uit om eens een kijkje te
komen nemen bij het schilderen. Sterker nog, om
zelf eens mee te doen met een of meerdere
schilderlessen.
Papier, verf, kwasten liggen klaar voor ieder die
daar belangstelling voor heeft.
Wij zouden graag twee of drie nieuwe leden erbij
willen hebben. De eerste maand is een
proefmaand, daarna beslist u of u lid wil worden.

De schilderclub is in december niet aanwezig,
wij beginnen weer op donderdag 4 januari om
13.20 met koffie of thee en schilderen tot 15.30
uur.
TOT ZIENS
Anneke Efting-Dijkstra

Groenzoem, de belevenissen van een
biotuinier
December alweer
Vorig jaar had ik knoflook gezet. Eigenlijk
gewoon te weinig. En wat ik natuurlijk ook had
moeten doen, was wat teentjes voor dit jaar
bewaren. Dus weer moeten kopen. Vorig jaar
had ik twee soorten dat is door elkaar gegaan
en eigenlijk kon ik geen verschil ontdekken. Nu
drie soorten aangeschaft. Alleen de namen zijn
al prachtig. Wat te denken van “German
Stiffnecks” of Transylvanians” natuurlijk alleen
te gebruiken bij volle maan en bloederige
biefstukken. Tot slot “Purple Haze”, genoemd
naar een nummer van Jimi Hendrix op
Woodstock 1970, genoeg reden om hem te
proberen. Het enige stukje tekst dat ik ken is
♫ “Purper haze, Purple Haze, all in my brain” ♫
en weer poot ik een knoflookteen. Had ook nog
geprobeerd zo’n knoflookvlecht te maken maar
dat is net als zingen niet mijn sterkste kant. De
knoflook uit de supers komen voor 90% uit
China en soms uit Frankrijk maar zijn voor ons
klimaat minder of niet geschikt. Is wel gaaf om
in je eigen tuin met de riek van die knoflookbollen te oogsten. Smaak is ook mooi niet zo
scherp maar een heerlijke milde volle knoflook.
Terwijl ik ze pootte dacht ik ze zijn wel erg
verdroogd ben benieuwd of ze het nog wel gaan
doen. Twee dagen later besluit mijn hond zijn
bot in mijn knoflookveldje te begraven tijdens
deze illegale actie spit ze twee knoflookteentjes
op. In die twee dagen zijn ze al opgezwollen en
komen de eerste worteltjes al, twee weken later
staan de eerste groene puntjes al boven de
grond.
De lezing “weerbare bodem en planten” is
achter de rug. Er was een mooie opkomst, ook
van een aantal Ambrosiusleden. Het onderwerp
oergesteentemeel was interessant en ik denk
dat de gebruikers komend seizoen hun tuin er
een plezier mee gaan doen. De nabeschouwing
met leden van beide verenigingen met een
biertje erbij (mijn favoriete deel) gaf mooie
gesprekken en discussies en liep door tot in de
kleine uurtjes.

Monique, Jan, Ria en Nico nogmaals hartelijk
dank namens Petra en mij, en ik weet zeker ook
namens alle andere mosseleters, voor de
supergezellige culinaire avond.
Aad van Weel, tuin 141

Ra ra wat is dit??

'Wie weet wat dit is? Als je het kan gebruiken,
mag het gratis komen ophalen.
Wel even bellen naar 06- 12351312.

Ine Driessen
Jan de mosselman
De mosselavond verzorgt door Monique en Jan
was super, zowel qua mosselen als gezelligheid.
Zo gezellig met je medeleden. Samen hapje eten
en een praatje met leden die je eigenlijk nooit
spreekt. In tegenstelling van wat je weleens hoort
dat er geen of nauwelijks behoefte is aan
verenigingsleven, bewees deze avond toch wel het
tegendeel. Waar ik paniekvlagen voel opkomen als
ik meer dan drie kroketten tegelijk moet frituren,
bleven Monique en Jan de rust zelve. Relaxt
werden de tweekleppige door Jan, in zijn daartoe
speciaal ingerichte kookstudio, aan de
groentebouillon met witte wijn toevertrouwd. (Later
in die week zag ik heren het toilet ingaan en weer
verschrikt naar buiten komen in de veronderstelling
dat ze de verkeerde deur waren binnen gegaan).
Opgediend met stokbrood en een kruidenbotertje
erbij. Gecompleteerd met friet en vloeistoffen naar
wens verzorgd door Ria en Nico. Smullen was het,
het werd gewoon stil in de kantine, iedereen was
druk in de weer met zijn schelpen.

Weerspreuk december
Is ‘t op Kerstmis nog niet koud, dan
vraagt de winter niet veel hout

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
columns, doorgeven op:
nutengenoegennieuws@outlook.com
Voor de leden zonder e-mail: als u briefje in
de brievenbus van de vereniging doet, komt
het ook bij mij terecht.
Kopij voor de nieuwsbrief van januari, kunt u
aanleveren tot 28 december.

8e editie december 2017
Tuin 141
Aadvanweel@gmail.Com
Ondanks dat de bijen nog vlogen op 22 en 23
november, is het nu echt winterrust. De bijen
zijn samengebald in de zogenaamde
wintertros. Normaal is de temperatuur in het
broednest 35℃. In de wintertros laten de bijen
de temperatuur zakken tot ongeveer 15℃. Als
de temperatuur buiten verder zakt, houden de
bijen de buitenste laag van de tros toch op
15℃. Ze produceren warmte met hun
vliegspieren door deze te laten trillen en die
arbeid is warmte.
Als imker heb ik er alles aangedaan om ze
zo goed mogelijk winterklaar te maken.
Misschien dat in december we nog een keer
de mijten bestrijden maar dat ligt aan het
weer.
En voor ons is de winter er om ons
materiaal op orde te brengen en
verbeteringen aan te brengen.
En ons te beraden op 2018.
De Bijlage gaat ook in winterrust en ik heb
begrepen dat er andere schrijvers met
andere interessante onderwerpen komen.
Maar dat is nog niet helemaal helder dus
hou het even onder ons.
Wel is het de bedoeling volgend jaar meer
met de leden te gaan imkeren.
Mocht je daar gebruik van willen maken laat
het me weten.
Bovenstaande foto is gemaakt met een warmte
camera. Duidelijk zijn de trossen te zien als
rode plekken.

Ben benieuwd of wij ook zo`n pak sneeuw
krijgen, zou toch een keer leuk zijn.

Wens jullie alvast allemaal fijne feestdagen

Aad van Weel
Imkerij de Scharrelbij.

