DE OUDE BOGTEN
NIEUWSBRIEF
juni 2018
Het is alweer een paar weken geleden dat de laatste nieuwsbrief verscheen. We
willen deze in de toekomst wat vaker, maar minder uitgebreid gaan uitsturen
zodat we wat meer boven op de gebeurtenissen kunnen zitten.
Deze keer dus nog een iets langere nieuwsbrief met veel informatie over het
aanstaande lustrumfeest op 23 juni, informatie over de bijen en de hulp die we van
iedereen nodig hebben om een gezonde en levendige vereniging te blijven.
Vers van de pers:
Vandaag, 2 juni 2018 was de bekendmaking van de Raboclubkascampagne.
Vertegenwoordigers van allerlei verenigingen verzamelden zich in het centrum van
Best tegenover de Rabobank. Daar was de Raboclubkaskaravaan neergestreken
met de cheques voor de diverse deelnemers. Nadat we goed verzorgd waren met
drankjes en hapjes werden de cheques uitgereikt. Namens de Volkstuinvereniging
nam Désirée Lachmeijer de cheque in ontvangst.

We hebben maar liefst € 157,76 gekregen dankzij de vele (Rabobank)leden die op
ons gestemd hebben. Een fantastisch resultaat! We willen dan ook alle mensen die
een stem op ons hebben uitgebracht heel hartelijk bedanken: het komt onze
vereniging ten goede. En natuurlijk heel hartelijk dank aan
Rabobank Het Groene Woud die dit heeft mogelijk gemaakt! Volgend jaar doen we
weer mee!
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Afscheid nemen bestaat niet.
Tijdens de algemene ledenvergadering in april jongstleden is Ben Wikkers gestopt
als bestuurslid bij de vereniging, gelukkig blijft Ben nog actief bij de
onderhoudscommissie en zal hij vaak te vinden zijn bij de bijen. Ben
heeft het volgende voor jullie geschreven.
Een tijd van komen en van gaan.
Toen ik 4 jaar geleden een volkstuin toegewezen kreeg, om er te gaan tuinieren, kon
ik niet vermoeden dat ik ook bestuurswerk ging doen. Mijn eerste indruk was dat men
het er goed voor elkaar had. Dit in vergelijking met wat ik gewend was in de volkstuin
in N. Bergen. Een kantine waar men gezellig kon koffie drinken, water altijd bij de
hand en mest altijd voorradig.
Naar gelang je er gaat tuinieren en van alles meemaakt, ga je het geheel door een
andere bril zien. Je ziet mooie en minder mooie dingen. Je sprak er met mede
tuinders over en je hoort dan veel, maar ik bleef mijn eigen weg bewandelen.
Verschillende mensen met wie ik sprak spoorden me aan om zitting te gaan nemen
in het bestuur. Ik heb lang getwijfeld omdat ik nog maar kort op de tuin was. Na 2
jaar actief te zijn geweest als volkstuinder besloot ik om me op te geven voor
bestuurswerk.
Bij de ledenvergadering in 2016 ben ik gekozen als bestuurslid. De verkiezing van de
nieuwe bestuursleden verliep goed, echter de verkiezing van het voorzitterschap
verliep moeizaam.
Hierdoor verliep het 1e bestuursjaar moeizaam. Eigenlijk kwam er van besturen
weinig terecht. We konden na ruim een halfjaar met de gekozen bestuursleden niet
meer verder, dat heeft mij erg veel moeite gekost, want als bestuurder sta je voor
een club mensen waar je de verantwoording voor draagt. Daarom is er toen besloten
om een nieuwe ledenvergadering uit te schrijven, met behulp van een
tussenpersoon, die de vergadering zou leiden. Dit alles heeft voortreffelijk uitgepakt.
Hier is het huidige bestuur uit voortgekomen.
Het bestuurswerk kwam op volle snelheid en we hebben heel veel opgepakt.
Ook zijn er nu veel volkstuinders actief in de verschillende werkgroepen.
Ik kan mijn bestuurswerk dan ook afsluiten als een zeer waardevolle periode. Er zijn
waardevolle aanpassingen gedaan. Ik heb grote bewondering voor het huidige
bestuur en hun inzet. Mijn gezondheid en leeftijd heeft me doen besluiten om me
terug te trekken uit het bestuur. Ik dank allen die voor mij van belang zijn geweest.
Met de boodschap wees er voor elkaar. Dat is groei voor elke volkstuinder.
DAT IS MIJN BOODSCHAP

Vanuit het bestuur:
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Niet netjes.
De laatste tijd zien we geregeld dat er onbruikbare spullen uit de tuin over het hek in
de sloot worden gegooid, dit is niet de bedoeling, er zijn nettere manieren om dit af te
voeren, en we willen tenslotte allemaal een leuke, gezellige en nette tuin.
Nieuw: Werkweekeinden.
Dankzij een aantal fanatieke vrijwilligers zijn alweer veel klusjes gedaan. Jammer
genoeg zijn het vaak dezelfde mensen die zich iedere keer daarvoor beschikbaar
stellen.
In dat vrijblijvende gaan we verandering brengen want zoals iedereen weet heb je als
lid de plicht om een bijdrage te leveren aan de vereniging en teveel klusjes blijven nu
liggen.
We gaan dat als volgt organiseren: Vanaf iedere eerste vrijdag van de maand, te
beginnen op 6, 7 en 8 juli 2018, houden we een klusweekend.
Dat houden we vol tot en met oktober.
Per tuin dien je minimaal een halve dag werkzaamheden te verrichten. Dat kunnen
grote maar ook kleine klusjes zijn. Op de dag zelf worden die verdeeld.
Je kan aan de secretaris melden wanneer jou dat het beste uitkomt. Kijk
in je agenda en geef zo spoedig mogelijk door wat je keuze is.
Website.
De nieuwe website is online, neem eens een kijkje op www.oudebogten.nl. Daar staat
ook de nieuwe privacy verklaring van volkstuinvereniging De Oude Bogten.
Kleurrijk.
Het schilderen van de kantine is met de inzet van meerdere vrijwilligers klaar, maar
we hebben nog veel goede verf over, iedereen die dat kan gebruiken mag deze
meenemen. Verkrijgbaar in de kantine.
Met vriendelijke groeten, het bestuur.
Vooruitblik.
Ingolf van Doorn, een van onze leden, die leraar is op het helicon, wil voor de
nieuwsbrief af en toe een column maken.
Vanaf de volgende editie van de nieuwsbrief zal deze met enige regelmaat
verschijnen.
Ongedierte.
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De coloradokever is ook weer volop aanwezig op de aardappelplanten. In menig tuin
zie je weer tuinders die naarstig op jacht zijn naar deze veelvraat. Als je er niets
tegen doet, kunnen ze je hele aardappeloogst vernielen want één kever legt wel 800
eitjes. De eigenlijke coloradokever is goed herkenbaar aan de zwarte strepen op zijn
gele dekschilden.

Coloradokever
Heb je aardappelen staan, kijk dan iedere dag of ze op je planten zitten en plet ze.
Controleer ook de onderkant van het loof op oranje-gele eitjes. Deze zitten aan de
onderkant tegen het blad. Er is gif tegen te krijgen, maar daar kunnen bijen en wat
andere insecten ook niet tegen, dus beter niet gebruiken.
De laatste tijd zien we ook steeds meer woelmuizen op het complex die het voorzien
hebben op de jonge aanplant, hier wat tips wat je er tegen kunt doen. Onder de
woelmuizen rekenen we verschillende soorten: ondergronds levende, schadelijke
muizen. Ze hebben veel weg van woelratten maar zijn kleiner. De ondergrondse
woelmuis (Pitymys subterraneus) en de aardmuis (Microtus agrestis) zijn de
bekendste, maar er zijn ook nog andere soorten. Ze graven snel en zijn vooral ´s
nachts actief. In de tuin kunnen ze door het maken van vele gangen en door hun
vreterij schade aanrichten.
Chemische bestrijdingsmiddelen wil ik niet aanraden, maar er zijn alternatieven:
Biologische bestrijding
Een natuurlijke vijand is de vos, maar die zien we niet zo veel op de tuin.
Verder kun je de leefomgeving van de woelrat zo ongunstig mogelijk maken door:
- sloten schoon houden
- grasbermen kort te houden
- watervegetatie weg te maaien
- drainagepijpen en aflopen af te stoppen met kippengaas
- hagen rondom percelen kort te houden - afval van hout, steenpuin ed. opruimen
- in de omgeving wilde grassen en wortelonkruiden verwijderen
Als er veel kans is op muizen laat dan zoveel mogelijk bodembedekking achterwege.
Zeker in de omgeving van fruitbomen mag de mulchlaag niet te dik zijn.
Giftige zaden

En misschien heb je de volgende planten in je tuin staan
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Een alternatief voor een chemische bestrijding kunnen de giftige zaden zijn van de
kruisbladwolfsmelk (Euphorbia lathyrus) en de bolrokken van de zéér giftige Scilla
maritima.
Nog meer beestjes.
Maar er zijn ook nuttige dieren op de tuin, heeft u de bijen al gezien? Ze wonen op
tuin 5.
Ongeveer een derde van alle gewassen op de wereld is afhankelijk van bijen voor
bestuiving.
Helaas gaat het niet goed met de bijenstand, daar willen wij iets aan doen.
Sinds een paar weken staat op tuin 5 een bijenstal. Daar zijn we begonnen met 2
bijenvolken. De bijen lijken het goed naar de zin te hebben, ze zijn volop aan de slag
en wij als tuinders doen er ons voordeel mee. Zij worden verzorgd door
gediplomeerde imkers.
Vorige week is een bijenvolk gaan zwermen, dit is een natuurlijk verschijnsel dat niet
altijd voorkomen kan worden. De imkers zullen altijd proberen zwermen te
voorkomen maar ook zij kunnen verrast worden door een onverwachte zwerm.

Ben heeft meteen maatregelen genomen: hij heeft een kleine lege kast met een raam
met open en gesloten broed bij de zwerm gezet om de bijen daarheen te lokken
(bijen willen voornamelijk zorgen en gaan daarom naar het raam met het open en
gesloten broed om dat te gaan verzorgen). In de hoop dat de koningin ook die kast in
zal gaan, staat (of heeft gestaan) de kast tijdelijk open op de plaats waar de zwerm
zich bevindt. Zodra het grootste deel van de bijen de kast in zijn gegaan wordt de
kast ook in de bijenstal geplaatst.
Mocht u, als meest nabije buren een zwerm zien, wilt u dan met spoed bellen naar
Ben (06 55 18 65 55) of naar Caren (06 25 03 69 54).
Op tijden dat Ben en/of Caren bij de bijen aan de slag zijn (geweest) zullen zij bij tuin
5 een vlag hangen Bijen zijn normaal gesproken niet agressief maar houden er niet
van om gestoord te worden en zouden dan geïrriteerd kunnen reageren. Het is onze
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bedoeling om op de zaterdagmiddagen naar de bijenstal te gaan voor controle.
Meestal zullen we de bijen niet storen maar als wij dat wel moeten doen zal de vlag
dat aangeven.
Voor vragen of opmerkingen kunt u altijd bij onze imkers terecht.
De mensen die zwaar allergisch zijn voor bijen hebben ongetwijfeld zelf een
zogenaamde Epipen want bijen bezochten het volkstuinencomplex al lang voordat er
volken op het complex geplaatst werden. Immers op slechts 1km afstand staat een
bijenstal bij Philips Medical Systems en bijen kunnen gemakkelijk 3 kilometer vliegen
op zoek naar stuifmeel en nectar.
Overigens is in de kantine een Epipen aanwezig (voor extreem allergische reactie).
Meestal is er wel iemand op de tuinen van het bestuur of de technische of
kantinecommissie die de kantine kan openen of belt u anders naar Ben of Caren
voor aanwijzingen.
De imkers Ben Wikkers en Caren Herps.
Lustrumviering zaterdag 23 juni.
We beginnen de dag met een kopje koffie of thee en een plakje cake. Om 12 uur
start de open dag met schminken en schilderen voor de kinderen, er is een kleine
markt met wat standjes en Ben geeft uitleg over de bijen.
Ook is er een planten en zadenruilbeurs.
Benieuwd naar die mooie krop sla van de buurman? of wil je de kruiden van Jan wel
eens proberen?
Op 23 juni is het je kans!
We willen namelijk de tuinders in de gelegenheid stellen om zaden en/of planten te
ruilen. Dus heb je iets in de aanbieding of zoek je iets speciaals, dan is dit mogelijk je

kans.
Geef vast door in de kantine (intekenlijst) of aan één van de leden van de activiteiten
commissie (Erwin, Ludmilla, Annelies of Marion) wat je aan te bieden hebt, of waar je
naar op zoek bent. Op 23 juni vanaf 12.00 uur hebben jullie de mogelijkheid om je
slag te slaan!
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Iedereen kan nog steeds foto's insturen (1 per tuin) of afgeven voor de fotowedstrijd,
alles is toegestaan als het maar met De Oude Bogten te maken heeft. De foto's
kunnen gestuurd worden naar ac@oudebogten.nl, of inleveren in de kantine. Dit
kan tot 16 juni, daarna worden de foto's opgehangen in de kantine en heeft
iedereen de tijd om te stemmen op de mooiste foto tot zaterdag 23 juni 17:00 . De
winnaar krijgt natuurlijk een leuke prijs en de mooiste foto's komen ingelijst in de net
geschilderde kantine te hangen.

Je kunt je ook nog steeds opgeven voor de BBQ en laat dan ook meteen even weten
of je halal wenst te eten. Opgeven kan in de kantine.
Om deze dag te kunnen organiseren hebben we natuurlijk ook veel hulp nodig. Lijkt
het jou leuk om te helpen om er een onvergetelijke dag van te maken, geef je dan op
bij iemand van het bestuur.
Het was een hele lijst, hoop dat iedereen er doorheen kon komen, het is allemaal
zeer de moeite waard. Mocht je op of aanmerkingen hebben dan kun je die sturen
naar erwinlagarde@gmail.
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