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te regelmaat gemaaid door Alex Vente,
Harry de la Paz, Geert Ritzema, Ante
Brizic en Willeke Wels, zodat het terrein
goed toegankelijk is en blijft. Het maaien gebeurt zorgvuldig zodat ‘speciale’
planten, zoals wilde orchideeën, soorten als vogelmelk en dergelijke kunnen
doorgroeien en zich kunnen uitbreiden.
De maaiers zijn blij dat onze tuinders
op ons complex de paden goed vrij houden (geen uitstekende takken, stekelige
struiken en dergelijke) en de grasvelden
schoonhouden.

ZOMER

Op 21 juni begint de zomer, de meeste moestuin gewassen zijn geplant of
gezaaid. Spannend wat het wordt qua
groei en oogst. Wat dat betreft ben je
maar voor een klein deel afhankelijk van
je eigen zorg voor de planten, het weer
kan een grote ‘spelbreker’ zijn. Zo heeft
de week met vorst in afgelopen lente,
qua temperatuur toch niet bijzonder extreem of zo, weer heel wat bloesem bevroren (o.a. van mijn perzik, net als vorig
jaar). Op mijn tuin is ook een prachtige,
rijk dragende vijg bevroren! Nou lopen
ze vaak vanuit de wortel wel weer uit,
maar het duurt weer een tijd( je) voor je
de eerste vijgen kunt oogsten.
Genoeg pessimistisch gepraat: het
bestuur van VMT wenst iedereen een
prachtige zomer met lekkere, verse
groenten en vruchten, mooie boeketten
en veel tuinplezier.

BLIJ MET DE ‘MAAIPLOEG‘
We kennen vele vrijwilligersgroepen die
meewerken aan het onderhoud van ons
mooie VMT – complex. Eén van die groepen is de maaiploeg.
Van de 3 hectare oppervlakte is 1 hectare algemeen terrein, dat voor een flink
deel uit grasvelden en graspaden bestaat. Veel van dit gras wordt met vas-

De maaiers hebben plezier in hun werk
en wij van hen. Mede door hun inzet
kunnen we allen blijven genieten van
ons prachtige complex!

ENTREE

Natuurlijk heb je gezien dat de entree
een metamorfose heeft ondergaan. Op
dit moment (13 mei) is de basis gelegd
en meer dan dat. Tegen de ‘achterwand’
(de afscheiding tegen de takkenwal) komen nog verschillende borden met info
over ons complex (insecten, zoogdieren,
vogels, onkruiden op de tuin, grondbewerkingen, info over onze vereniging
en het complex). Op het bord tegen het
info huisje komen gereedschappen te
hangen, gereedschappen die handig zijn
voor het onderhoud van je tuin. Enne:
niet iedereen weet het verschil tussen
een schoffel en een hak, tussen een spade en een schop. Op onze oproep om oud
gereedschap te doneren kwamen heel

wat reacties binnen. Zo hebben we op dit
moment al vier harken en vier schoffels
maar ook een loodzware sneeuwschuiver uit 1910 waarvan het nut op de tuin
nog niet zo duidelijk is maar ook een takkenschaar en een drietand (mag je ook
cultivator noemen).
Als de ondergrond wat opgedroogd is
kan worden ingezaaid. Achter de Bank
der Herinneringen (gemaakt van eikenplanken, afkomstig van een boom uit de
Veste!) komt nog een kleine tuin met
dahlia’s waarvan geplukt mag worden
door de echte liefhebbers.
En in het VMT biebje zijn de eerste natuur- en (moes-)tuinboeken neergezet!
Hartelijk dank, leden van VMT (John,
John, Karin, Louis en Karel) die hielpen
om het infopaneel te verplaatsen (lood en loodzwaar!) en natuurlijk Karel Houterman, die heel wat planken gezaagd
en geschroefd heeft en die als een soort
‘Vincent van VMT ‘de boel geschilderd
heeft. En Rob (planten hagen) en Greet
(een vers bakkie in de pauze): ook bedankt.

VOS

Op en bij de tuin van de familie Helder
werd een vos gesignaleerd. Nou is dat
geen zeldzaamheid op ons complex,
maar deze vos was flink gewond aan
een van zijn achterpoten. En niet alleen
dat, hij roofde ook nog eens de laatste
kip van de familie Helder. Later werd de
vos dood gevonden.

AFRASTERING

De kwaliteit van onze afrastering laat
hier en daar behoorlijk wat te wensen
over. Stukken zónder afrastering, afgerotte palen, sluipweggetjes: je vindt het
allemaal. Ons bestuurslid Marja Hennequin nam op zich om alles de inspecteren. Dat heeft geleid tot een gericht
‘herstelplan’ waarmee nog dit jaar een
begin zal worden gemaakt op de werkochtenden.
Gekozen is, hoe kan het anders, voor
verantwoorde palen, in dit geval onbehandelde palen van de tamme kastanje
waarvan de onderkant in de teervervanger wordt gezet voor een grotere duurzaamheid. Met het herstel van de afrastering hopen we ook de reeën te weren
die ons complex beschouwen als een
goed gesorteerde cafetaria.

Palen van de tamme kastanje en robinia/acacia worden, vanwege hun
duurzaamheid, wel Europees hardhout genoemd. Ze zijn ruw geschild
en sommige palen zijn behoorlijk
krom. Dat laatste komt door de
groeiwijze van de tamme kastanje. De tamme kastanje is overigens
geen familie van de paardenkastanje. De vruchten van de tamme kastanje zijn eetbaar, van de paardenkastanje niet.

het gras minder te maaien en lang uit te
laten groeien en dat is te zien.
Door het lange gras is een pad gemaaid.
Door het gras te laten groeien krijgen
sommige plantensoorten meer kans en
sommige van die soorten zijn weer interessant voor insecten zoals vlinders, die

LANG GRAS

bijvoorbeeld eitjes leggen op de grashalmen, en rupsen die overwinteren tussen
de lange halmen en kleine zoogdieren.
Je kunt het lange gras beschouwen als
een extra stukje mininatuur en een aanvulling op de VMTnatuur op ons complex.
Oudere leden herinneren zich nog wel
de tijd dat de voormalige dierenweide
nog gewoon een dierenweide was. Later
is een deel gebruikt om er een aantal
nieuwe tuinen in te richten met behulp
van een subsidie van het Rijk. Regelmatig worden er vragen gesteld over het
stuk dat er nog over is. Er is wel eens
gesproken over een nieuwe uitbreiding
maar daarvan is afgezien vanwege de
kosten, maar ook omdat het tuinanimo
(nu groot) ook weer kan afnemen (we
hebben wel eens een leegstand van 30%
gehad terwijl je wel voor de hele complex oppervlakte huur aan de gemeente
moet betalen!). Er is eerder besloten om

WEER

Tot slot nog een paar weerspreuken. Je
kunt zelf controleren of ze kloppen.
‘Hoor je in juni de donder kraken, dan
doet de boer goede zaken’(en dat gaat
natuurlijk ook op voor de oogst van ons
moestuinders). En nog een spreuk voor
juli: ‘In juli zonnebrand wenst een ieder
op zijn land!’. En zo is het maar net.

De volgende
nieuwsbrief vind
je eind juli begin augustus
in je mailbox.
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