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ALV 
Door het Coronagedoe kon de ALV dit voorjaar niet doorgaan. Inmiddels zijn de 
maatregelen wat versoepeld en kunnen we als vereniging alsnog de ALV organiseren en 
wel op 31 augustus in kerkcentrum Het Anjer. We zitten beneden in de kerk omdat in de 
bovenzaal niet voldoende afstand gehouden kan worden. We houden alleen de ALV, 
zonder pauze en zonder praatje na de pauze. Wie weet, volgend jaar beter! 
 
 Inloop om 19.30 uur. Houd je er rekening mee dat de koffie of thee in de hal (en niet 
 in de kerk) opgedronken moet worden? De ALV begint om 20.00 uur. De stukken 
 worden je ruim op tijd toegestuurd per mail. Heb je geen mail? Laat dit even weten 
 (Peter Kouwenhoven, telefoon ‘s avond 22 65 75) dan krijg je de stukken per post. 
 
BESTUURSVERKIEZING 
Een belangrijk onderdeel van deze ALV is de bestuursverkiezing. Mary Smulders, nu 
voorzitter, heeft aangegeven af te treden. Ze is niet herkiesbaar. De afgelopen tijd is het 
bestuur intensief op zoek geweest naar nieuwe bestuursleden. Marja Hennequin toonde 
belangstelling en heeft inmiddels meerdere vergaderingen meegedraaid als ‘algemeen 
bestuurslid’. Ook Bertine de Bes vergaderde al een paar keer mee met het bestuur. Zij 
heeft aangegeven wel secretaris te willen worden. Peter Kouwenhoven is ruim 10 jaar 
secretaris en heeft aangegeven wel eens wat anders te willen binnen het bestuur. Hij heeft 
aangegeven wel voorzitter te willen worden. Het bestuur ondersteunt de kandidatuur van 
deze kandidaten. 
 
 Wanneer jij ook interesse hebt in een functie binnen het bestuur dan kun je dat 
 schriftelijk kenbaar maken aan de huidige secretaris, Peter Kouwenhoven, tot een 
 uur voor de aanvang van de ALV. 
 
We hopen je te zien op 31 augustus! 
 
OOGSTMARKT 
Ondanks de onzekere tijden lijkt het erop dat we ook dit jaar weer een Oogstmarkt kunnen 
organiseren en wel op ZONDAG 27 SEPTEMBER van 11.00-15.00 uur. Tegenwoordig 
moeten we daar een (dure!) vergunning voor hebben. Een hele heisa, maar inmiddels is 
die aangevraagd. Ook is er een aanvraag voor mooi weer ingediend. 
 
 Als iedereen komt hebben we ruim 20 standhouders!  
 
Wil ook op de Oogstmarkt staan? Neem dan contact op met Lobke Brouwer 
(lobbie79@hotmail.com) of Rhode de Heer (rhode73@hotmail.com).We hebben de 
indeling zo gemaakt dat er tussen de standjes voldoende ruimte is. Je zorgt zelf voor een 
tafel met toebehoren. Slim om een stoeltje of zoiets mee te nemen. Je zorgt zelf voor de 
opbouw en inrichting van je stand. Uiteraard zorg je (er zelf) voor dat bezoekers aan jouw 
stand voldoende afstand houden. 
LET OP: van de standhouders wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ter bestrijding van 
de kosten. 
 
OPEN TUINEN 
Tijdens de Oogstmarkt kun je je tuin openstellen voor het publiek. Je ontvangt dan mensen 
op je tuin en je leidt ze rond. Lijkt je dat leuk? Neem dan contact op met Marja Hennequin 
(marjahennequin@gmail.com). Ook op de tuin houd je afstand. 
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RONDLEIDINGEN 
Ook bezoekers, die een rondleiding willen, zijn uiteraard welkom. Je kunt met Ilse 
Suijkerbuijk naar de bijenstal, Angela Feringa leidt belangstellende rond over het complex. 
Meld je bij het standje van Angela, net na de ingang rechts. 
 
HEB JIJ EEN BIJZONDERE TUIN EN/OF TEEL JE BIJZONDERE GEWASSEN? 
Laat het ons weten (tot 31 augustus p.a.kouwenhoven@gmail.com) en er wordt contact 
met je opgenomen. Leuk om jouw tuin, bij wijze van spreken, met andere te delen. 
Eventueel kan dat in de vorm van een kort interview, je mag ook zelf een stukje schrijven 
voor een van onze nieuwsbrieven. 
 
REEËN OP DE TUIN 
Reeën op de tuin was ‘s winters de gewoonste zaak van de wereld maar zomers? Je zou 
toch zeggen dat er buiten het complex voldoende te eten is. Toch bezoeken ze (Een? 
Meerdere?) steeds vaker ons complex, waar ze zich te goed doen aan allerlei lekkers (ze 
hebben op zich wel een goede smaak) zoals aardbeien, bonen, andijvie, bietenblad, 
lathyrus enzovoort. Niet zo fijn. Het er der verschijnen wapperende plastic zakjes om ze af 
te schrikken, worden bonen afgeschermd met vitrage en blikkeren cd’s aan een touwtje in 
de zon (klassieke cd’s helpen beter blijkt uit onderzoek, dan popcd’s. Het is maar een 
weet). 
Afrasteren heeft niet veel zin, reeën nemen behoorlijk hoge barrières moeiteloos. 
Overigens zijn er ook weer een paar konijnen gesignaleerd op het complex. 
 
DODE HOMMELS 
Onder de lindebomen op het grasveld lagen (helaas) tientallen dode hommels. Een 
mysterie? Volgens de Bijenstichting niet. Hoewel sommige mensen veronderstellen dat in 
de lindebloesem een giftig stofje zit voor de hommels is dat volgens de Bijenstichting niet 
het geval. Maar wat is er dan wel aan de hand? De lindebomen trekken, o.a. door hun 
geur, veel insecten aan. Prima natuurlijk, maar soms is er niet voor alle insecten 
voldoende stuifmeel/nectar te halen in de bloemen, vooral in/na een periode van droogte 
is er minder nectar voor al die insecten. Met name hommels gebruiken tijdens het vliegen 
en verzamelen veel energie. Als er onvoldoende dracht is lijden ze honger en kunnen ze 
dus dood gaan. En dat was het geval onder onze lindebomen. 
 
FIETSEN OP HET PAD 
De paden op ons tuincomplex zijn niet al te breed. Op zich prima, zo blijft er meer tuin over 
om op te tuinieren en het scheelt in het maaiwerk. Maar soms worden de paden wel erg 
smal en zijn ze bijna niet meer te maaien. Dat gebeurt bijvoorbeeld als beplanting te ver 
uitsteekt over het pad maar ook als je je fiets in het pad zet. Sla een paal (1 of 2) op je tuin 
in de grond en je hebt je eigen gratis privestalling! 
 
BIJENSTAL 
Onze bijenstal is aan een opknapbeurt toe. De ‘gebruikers’ om ze zo maar even te 
noemen, Ilse Suijkerbuijk en Jan Priem, hebben met een paar bestuursleden om tafel 
gezeten en hebben afgesproken dat zij de stal een opknapbeurt zullen geven. Het bestuur 
stelt de beits en kwasten beschikbaar. Ook wordt de omgeving wat aangepakt (onderhoud, 
snoeien). Er wordt bekeken of het realiseren van een afdak (waaronder het beter werken 
is, bovendien staan de kasten dan beschutter) mogelijk is. Tevens is het voornemen om 
alle bijenhouders op ons complex op te nemen in een appgroepje. In de appgroep zal ook 
een bestuurslid plaatsnemen. 
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ORCHIDEEËN 
In het gras van ons ‘manifestatieterrein’ (tjonge zeg, is dat niet wat overdreven?) groeiden 
en bloeiden meerdere soorten wilde orchideeën. Ons tuinlid Jan Marbus wees ons daarop. 
Bij  het maaionderhoud werd en wordt er rekening mee gehouden zodat ze rustig kunnen 
bloeien en uitzaaien. Het zaad is stoffijn. Het kan alleen kiemen op geschikte groeiplekjes 
op het complex of daarbuiten (de wind kan het over grote afstand meenemen). 
  
HAKSELAAR 
Met steun van De Groene Sluis en een eigen bijdrage konden we een hakselaar aankopen 
en dat is gebeurd. Door het virusgedoe vonden instructie en aflevering pas later plaatst 
maar inmiddels is dat alles achter de rug en heeft het apparaat naar volle tevredenheid 
proefgedraaid. 
 
WEER 
‘Als de eerste week van augustus heet is, bedenk dan dat de winter dan lang wit is’. 
‘Vorst in september, zacht in december!’ 
 
 


