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nogal wat teken te zitten. Natuurlijk
weet je dat teken de ziekte van Lyme
over kunnen brengen (hersenproblemen, hartproblemen en meer). Vroeger
dacht men dat je alleen besmet was als
er rond de tekenplek een rode kring ontstond maar het blijkt dat je ook zonder
kring besmet kunt zijn. Neem het zekere
voor het onzekere als je geprikt bent en
neem contact op met je huisarts.

GOED MOESTUINJAAR?

Wat een vreemd moestuinjaar is het
tot nu toe. Qua weer valt er niet zoveel
te mopperen hoewel het ideaal weer is
voor de aardappelziekte (warm en vochtig) en schurft. Maar wat een slakken
‘teisteren’ onze gewassen (of wat daar
nog van over is).

Zaaisels verdwijnen na opkomst, aardappelloof krijgt nauwelijks kans om te
groeien, bonen moet je soms meerdere
keren zaaien om nog een paar planten
te krijgen, dahlia’s proberen het wel
maar worden bovengronds direct op
gegeten. Tegen reeënbezoek gaan we
ons ‘wapenen’ maar tegen slakken helpt
een afrastering niet. Zeker op struweelrijke tuinen en tuinen, die tegen de bosrand liggen is het erg. Wat er tegen te
doen is? Ik zou het niet weten! Wegvangen zou een optie kunnen zijn maar als
het er zoveel zijn mag je wel een paar
weken verlof hebben! Genoeg hierover.
Was gedeelde smart maar halve smart!

weer een paar nieuwe deelnemers gemeld (we gaan uit van 30 deelnemers!),
er wordt muziek gemaakt door enkele
tuinleden (mondharmonica, trekzak enzovoort, ondanks het drukke oefenprogramma besteden de muzikanten ook
nog eens volop tijd aan de tuin. Knap)!
Wil je ook deelnemen aan de Oogstmarkt? Meld je dan bij Lobke Brouwer
(lobbie79@hotmail.com) of Rhodé de
Heer (Rhode73@hotmail.com) . Wil je
je tuin openstellen voor belangstellenden? (mail even naar: marjahennequin@gmail.com ).

Natuurlijk kom je, als echte VMT moestuinder, regelmatig langs de entree. Dan
heb je gezien dat er schot in zit al gaat
het langzaam. Tegen de achterwand
(tegen de takkenril) komen nu nog zes
informatieborden: onkruiden op de tuin,

ALV

De ALV wordt gehouden op maandag 30
augustus in kerkcentrum Het Anker. Inloop vanaf 19.00 uur, start ALV om 19.30.
LET OP: je kunt NIET parkeren op de parkeerplaats bij de kerk ivm tv opnamen
op dinsdag.

broedvogels op het VMT complex, een
bord met info over de vereniging en een
bord over grondbewerking. Daarmee
is ons geld op. In voorjaar 2022 hopen
we, via bijdragen van derden, de laatste
twee borden (zoogdieren, insecten en
ander klein spul) te kunnen laten maken.

BIJEN

OOGSTMARKT

Natuurlijk weet je het al: zondag 26 september organiseren we weer een Oogstmarkt tenzij Covid (weer) roet in het
eten gooit. Je ben (meer dan) wellecome
van 11.00 – 15.00 uur. Er hebben zich al

ENTREE

TEKEN

In het hoge gras op de voormalige dierenweide schijnen volgens geruchten

Bij milieuvriendelijk tuinieren hoort ook
het houden van bijen (o.a. voor de bestuiving). Nou is het maximale aantal
bijenvolken op een complex zoals het
onze (3 ha groot) 12 stuks ‘stevige volken’ zoals de landelijke bijenvereniging
dat noemt. Worden dat er veel meer dan
is er voor al die bijen te weinig voedsel
beschikbaar.

PENNINGMEESTER

Anneke Schaaf is onze penningmeester.
Ze heeft aangegeven dat te willen blijven tot de ALV (daar gaan we weer: als
Covid geen roet in het eten gooit!) in
maart 2022.

Moestuinders kunnen, na overleg met
het bestuur, op hun tuin1 volkje houden.
Daarnaast kunnen er een paar volken
gehouden worden in de bijenstal.
We zijn als bestuur, waarin Bertine de
Bes niet alleen secretaris maar ook dé
‘bijenvrouw’ is) voornemens op e.e.a. te
regelen. Op de ALV wordt daarop terug
gekomen.

conclusie gekomen dat milieuvriendelijk tuinieren meer in kan houden.
We zijn bezig om daar een overzichtje
van te maken. Je kunt daar, als milieuvriendelijke moestuinder, je eigen ‘milieuvriendelijke krenten’ uitpikken.

WEER

Er bestaan honderden weerspreuken. Ze
stammen uit een tijd zonder weerberichten, zonder radio en tv. Kranten werden
er in die tijd nauwelijks gelezen. Boeren,
tuinders en vissers bepaalden, door naar
wolken en wind te kijken, wat voor weer
het werd. Weerspreuken maakten het
gemakkelijkere om het een en ander te
onthouden. Hier komen er een paar:
We zijn dus op zoek naar een nieuwe penningmeester. Natuurlijk kun je
een keer meedraaien in het bestuur en
Anneke zal de spullen op een goeie manier aan je overdragen!

KERNWAARDEN VAN
ONZE VERENIGING
‘Zo de eerste week van augustus is heet,
een lange winter staat gereed!’
en
‘Als in september de donder knalt, met
kerst de sneeuw in hopen valt!.

BIJENSTROKEN

Een paar jaar geleden hebben we voor
bijen en andere insecten een bijenstrook aangelegd. De strook is opgedeeld in stukjes van ongeveer 20 m2 die
onderhouden worden door VMT leden.
Onderhoud je zo’n stukje dan ben je vrijgesteld van de werkochtenden. We zijn
nog op zoek naar 2 vrijwilligers voor, je
raadt het al, 2 stukjes. Lijkt het je leuk/
mooi werk/nuttig? Mail dan naar Bertine de Bes (bdebes@outlook.com)

Het is maar een weet.
Doe er je voordeel mee!
Als bestuur hebben we gediscussieerd
over de ‘kernwaarden van onze vereniging’. Nou liggen die vast in ons Huishoudelijk Reglement (geen kunstmest
en geen chemisch – synthetische bestrijdingsmiddelen) maar we zijn tot de

De volgende
nieuwsbrief vind je
eind september begin oktober
in je mailbox.
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