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SOORTENDAG
De door de gemeente georganiseerde 
Soortendag vond dit jaar op en bij ons 
complex plaats. Prachtig weer, mooie 

excursies en geïnteresseerde mensen, 
kortom een geslaagde dag.
Er werden bijna vierhonderd(!) ver-
schillende planten en dieren gespot. 
De belangrijkste resultaten: 100 plan-
tensoorten, 98 nachtvlinders en ander 
klein spul, 37 soorten mossen en korst-
mossen, 14 dagvlinders en 11 soorten 
bijen en wespen. Verder onder andere 
9 vliegen en muggen, 8 kevers, 7 vogel-
soorten en verder nog zoogdieren, libel-
len, weekdieren, sprinkhanen en krekels. 

KORTERE DAGEN
Op 21 juni viel de langste dag: 8 uur sche-
mer – donker en 16 uur (bijna) licht. Het 
is duidelijk te zien dat de dagen alweer 
korter worden. Dat is wel even wennen 
hoewel naar bed gaan als het licht is ook 
niet alles is. Op/rond 21 september valt 
de herfst. Dan zijn de lengte van dag- en 
nacht in evenwicht, allebei 12 uur.

OOGSTMARKT
Op zondag 25 september organiseren 
we weer een Oogstmarkt. We hebben 
de datum naar de standhouders door-
gestuurd en dat leverde al heel wat re-
acties op. Leuk! De Oogstmarkt vinden 
veel bezoekers de leukste markt van Le-
lystad. Of dat zo is ...? Feit is dat, als het 
weer een beetje meewerkt, het een heel 
leuke markt is die veel mensen trekt.

We hebben inmiddels 3 biertafels met 
toebehoren aangeschaft. Marja Henne-
quin wist een mooi adresje en ze had 
gelijk. De oude, verweerde, niet meer 

schoon te krijgen en soms kapotte stoe-
len zijn door Karel Houterman afge-
voerd naar de stort.
Uiteraard is het bedoeling om ook dit 
jaar weer tuinen open te stellen. Zie je 
dat zitten, lijkt het je leuk of vind je het 
enig, mail dan even naar Marja Henne-
quin : marjahennequin@gmail.com 
We houden je op de hoogte.

BIJENSTAL EN TAP VOOR 
TUINDERS
De bijenstal is inmiddels klaar hoewel 
de bijen nog overgezet moeten worden. 
Maar dat kan, volgens imker Ilse Suijker-
buik, pas als ze minimaal 5 dagen niet 
meer gevlogen hebben. Dus dat wordt 
laat in de herfst, zeker als we een mooie 
herfst krijgen (het bestuur is druk bezig 
om te proberen dat te regelen). John 
Greeve, Jan Woertel en Rob de Bie heb-
ben hebben zich ingezet bij de bouw. 

De stal is geschilderd (door Albert Lan-
geveld, Jan Priem en Ilse Suijkerbuijk) 
met oplosmiddelenvrije lijnolieverf. De 
buitenkant is olijfgroen, de binnenkant 
oker. De stal was net klaar toen een win-
terkoninkje begon met het bouwen van 
een nestje in een beschut hoekje. 
Het water van de Bijenstal wordt opge-
vangen in 2 grote vaten van 1000 liter: de 
Tap voor Tuinders. Dat water is bedoeld 
voor tuinders in de buurt. Wim Meppen 
zorgde voor een keurige overloop van het 
ene vat naar het andere en bevestigde 
aan ieder vat een uitloop waar je heel ge-

HAN GROENHUIS IS 
OVERLEDEN 
Een aantal weken geleden is een 
van onze oudste leden (Han was 
al vanaf 1981 lid!!) overleden. Voor-
al moestuinders, die al langer een 
tuin op onze complex hebben, ken-
den Han. Aardige vent en altijd be-
reid om je met tips en goede raad 
terzijde te staan. Het is vreemd om 
Han niet meer op het complex te 
zien! We zullen hem niet vergeten!
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makkelijk je gieter onder kunt zetten. Op 
het dakje staan 24 Sedumcassettes. Een 
lust voor het oog al moet je wat moeite 
doen om het te bekijken. 
Bertine de Bes, de bijenkoningin van 
VMT, plantte de afscheiding in. Vooral de 
kamperfoelie doet het prachtig.

Wat moet er nog gebeuren?
Karel Houterman, die ook de vaten voor 
de Tap ophaalde, en Rob de Bie zijn van 
plan om nog een dikke tak van de boom 
naast de Tap af te zagen zodat er meer 
zon op het Sedumdak valt. Verder moe-
ten er nog 6 opsluitbanden geplaatst 
worden en worden er in het najaar een 
of meer fruitboompjes geplant. Verder 
komt er nog wat info te hangen bij de 
Tap en Bijenstal. 
Al met al was het een flinke klus.

ZAAIEN
Sommige kort groeiende gewasjes, dus 
groentes die na korte tijd oogstbaar zijn, 
kun nog zaaien. Als we een mooi najaar 
krijgen (zie eerder) dan lukt het wel. En 

zo niet, dan ben je een paar dubbeltjes 
aan zaad kwijt.

GEBARSTEN TOMATEN
Tomaten kweken buiten de kas lukt vrij-
wel nooit meer omdat de vruchten, en 
natuurlijk net als ze op hun mooist zijn, 

besmet raken met phytophtora, aard-
appelziekte. Een schimmel waarvan de 
sporen allen kunnen kiemen bij behoor-
lijk hoge temperaturen en nat blad. Op 
droge bladeren kunnen de sporen niet 
kiemen. Ook de planten in de kas kunnen 
aangetast worden dus NIET over het blad 
maar op de grond water geven.
Let op: al je in één keer teveel water geeft 
loop je grote kans dat de vruchten gaan 
barsten. Op zich niet zo’n ramp wat ze 
smaken nog steeds prima maar dankzij 
de wond rotten de vruchten snel weg.

NIEUWE 
BESTUURSLEDEN
Angela Feringa stopt na de volgende 
ALV. We hebben besloten om, als dat 
lukt, haar bestuursfunctie op te split-
sen in twee delen. Dat betekent dat we 
2 nieuwe bestuursleden zoeken. Inmid-
dels (half juli) zijn we  in gesprek met 
twee kandidaten. Ze gaan in ieder geval 
een vergadering ‘meedraaien’. We ho-

pen natuurlijk dat ze daarna zo enthou-
siast zijn dat ze nooit meer weggaan!

RUZIE EN ONENIGHEID
Wim Meppen heeft, op ons verzoek, twee 
uiterst fraaie nestkasten getimmerd. We 
hebben ze opgehangen aan de Tap en Bij-
enstal. Onder de mezen (potentiële ge-
bruikers van de kasten) op ons complex 
is grote onrust en onenigheid ontstaan 
omdat ze, nu ze de nieuwe kasten heb-
ben gezien, eigenlijk niet meer in een ge-
wone nestkast willen nestelen. Wie had 
dat kunnen denken. Het blijkt dat niet 
alleen leden van VMT maar ook de vaste 
bewoners van ons complex, in dit geval 
dus de mezen, gehoord willen worden. 
Het wordt er allemaal niet eenvoudiger 
op! Hopelijk trekt de ruzie weer bij. Wim 
raadde al aan om de huur te verhogen 
maar of dat helpt... 

TIP
De bramen in het wild rijpen in een flink 
tempo. Laat de bovenste (vogels) en de 
onderste (vossen) zitten en oogst de 
middelste vruchten.
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