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Geluidsoverlast
Het is inmiddels alweer een paar weken geleden
dat het tuinseizoen 2020 langzaam en
onopgemerkt zijn intreden heeft gedaan.
Corona
Deze Corona-maatregelen zijn nog steeds van
kracht:
- U ontvangt geen bezoek op de tuin met
uitzondering van familieleden waarmee u samen
onder één dak woont.
- Bezoekers zijn niet welkom op het park.
- U houdt 1,5 meter afstand van andere tuinders.
- U bent niet met méér dan 3 personen op de
tuin.
- De kantine en de winkel blijven gesloten.
- Was en ontsmet regelmatig uw handen.
- Sluit het toegangshek als u het park verlaat of
betreedt met uw eigen sleutel, raak het
toegangshek niet aan of gebruik
wegwerphandschoenen.
- Wanneer u zich ziek voelt, hoest of verkouden
bent, blijft a.u.b. thuis.
Werkbeurten
Werkbeurten kunnen worden ingehaald op een
later tijdstip, lukt het dit jaar niet meer, dan
worden de werkbeurten alsnog volgend jaar
ingehaald. Indien mogelijk kunt u ook op
maandag- woensdag- en vrijdagmorgen werkuren
maken, hiervoor kunt u zich melden bij Rob
Bergman.
De aftekenmap voor de werkbeurten ligt naast de
winkel in het postvak.

Artikel 13 van het Huishoudelijk reglement.
Geluidsoverlast, laten we hier rekening mee
houden tijdens het open tuinseizoen!
Wist u dat…
Op het volkstuincomplex is een waterleidingennet
aangelegd wat eigendom is van de vereniging.
Op dit leidingennet zijn aftakkingen gemaakt voor
elke tuin welke, doormiddel van een tussenkraan,
verbonden zijn met een waterput met watermeter
op uw tuin.
De tussenkraan is eigendom van de vereniging
en mag daarom alleen door leden van de
commissie bouw en werk worden bediend.
De waterput en de leidingen op de tuin zijn
eigendom van het lid die de tuin huurt.
Problemen met waterleidingen en/of waterput op
uw eigen tuin, lost uzelf op en komen voor
eigen rekening.
Vraag het bestuur om de tussenkraan, bij
calamiteiten op uw tuin, te sluiten tot de
problemen zijn opgelost.
Problemen met het gemeenschappelijke
waterleidingnet meldt u bij de secretaris en/of bij
nood direct bij een bestuurslid.
Namens het bestuur,

Bestuursoverleg

Succesvolle Plantjesdag 11 april 2020

Het Bestuur heeft dagelijks met elkaar contact via
e-mail en Whatsapp. Elke maand heeft het
bestuur een onlinevergadering van ongeveer 1,5
uur.

Liefhebbers van plantjes en bloemen (zaailingen)
hebben dit jaar ondanks de coronamaatregelen
een bestelling kunnen doen via e-mail. De
vrijwilligers hebben de bestelling van bloemen en
plantjes voor de tuin neergezet, leden konden
daarna het bedrag overmaken per bank.
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De courgettes, puntpaprika’s en groene pepers
waren alras uitverkocht en werd er een alternatief
bijgevoegd.
Voor leden die niet per email konden bestellen,
kregen een bloemen en plantjes
verassingspakket voor de tuin geplaatst.
Tijdens de bestelronde is het opgevallen dat de
verplichte tuinnummers soms niet of op verborgen
plaatsen aanwezig zijn. Dat maakte het bezorgen
wel wat lastiger maar het is gelukt alle
bestellingen af te leveren.
Zo zie je maar dat er altijd een mouw is aan te
passen aan de coronavirusmaatregelen.
Uiteindelijk was de plantjes- en bloemetjesdag
een groot succes.
Met dank aan de geweldige inzet van de
zaaiwerkgroep!

Bijennieuws, april 2020

Weerspreuk
Meiregen genoeg en ’t weer is mooi,
dan ’t het hele jaar lang brood en hooi

De eerste kas inspectie is op 26 Maart gedaan.
Een aantal kasten hadden nog niet genoeg nectar
binnen kunnen halen en hebben nog steeds
suikerdeeg om van te eten.
Op 3 of 4 April worden de eerste honingkamers
op de bijenkasten gezet (er komen dagen aan
met temperaturen boven de 15 graden) en vullen
wij de overtollig uitgenomen ramen met
invertsuiker in de broedkamer kast weer aan met
nieuwe schone kunstraat ramen. De honing die
wordt gemaakt is dus alleen van dit jaar en niets
kunstmatigs. Tussen de honingkamer en de
broedkamer komt een rooster
(koninginnerooster), zodat de koningin geen eitjes
kan leggen in de honingkamer en de honing
zuiver blijft.
De winterbijen zijn bijna allemaal vervangen door
nieuwe bijen.
De koningin legt nu wel honderden eitjes per dag.
Na 21 dagen worden de nieuwe bijen geboren.
Het volk gaat explosief groeien.
We plaatsen ook een darrenbroed raam. Een
darrenbroedraam is een raam waar de bijen zelf
de cellen bouwen, echter dit zijn grotere cellen en
daar worden onbevruchte eitjes ingelegd, zodat
hier een dar (mannetjes bij) uit groeit. Als deze
cellen verzegeld zijn met een wasdekseltje halen
wij dit raam eruit, daar er in darrenbroed heel veel
mijten zitten die schadelijk zijn voor de
ontwikkeling van het bijenvolk.
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Nieuw bruggetje bij de bijentuin

Voor het vervolg van het gedicht, zie
onderstaande link

Ingezonden door Wil Verberg
https://detaalrecycler.jimdofree.com/hoofdpagina/
maar-de-lente-wist-het-niet/

‘Geeft een beetje hoop’
Ed heeft deze foto eind maart gemaakt en ingezonden.

Foto: Serge Berkhout
MAAR DE LENTE WIST HET NIET…
Het was begin 2020...
De mensen hadden een lange donkere winter
achter de rug,
Februari was een hele onrustige maand geweest
met veel stormen en veel regen
De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets
wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens voor
wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...
Het was Maart 2020...
Ineens kwamen de mensen bijna niet meer buiten
en dat over de hele wereld, landen gingen op slot,
de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde,
het was zo surrealistisch!
De straten waren leeg, de meeste winkels waren
gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant
van de weg...Iedereen wist wat er aan de hand
was
Maar de lente wist het niet
En de bloemen bleven uitkomen
En de zon scheen…De eerste mooie lentedag
sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen weer terug
En de lucht werd oranje en blauw
Het werd later donker en 's ochtends vroeger licht

Foto: Ed Oosterwiek

Aanleveren kopij voor de nieuwsbrief
U kunt uw nieuwtjes en inbreng, voor de
nieuwsbrief 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 mei kunt u
aanleveren tot 18 mei.
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