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HERFST

Opeens is het herfst! Dat is wel even 
wennen: van 35 graden even geleden 
naar 6 graden nu (in de morgen van 22 
september)!  De meeste zomergroenten 
zijn geoogst. Bij de een was de oogst 
fantastisch, bij de ander viel het wat 
tegen (o.a. door slakkenvraat aan het 
begin van het zaaiseizoen). In de herfst 
is de sfeer op de tuin veranderd en het 
ruikt ook anders, naar paddenstoelen en 
rottend blad. Met elkaar geeft dat een 
echte, lekkere herfstgeur.
Mooi, die atalanta’s die in de zon genie-
ten van rottend fruit! In de herfst trek-
ken ze naar Zuid-Europa om te overwin-
teren.

OOGSTMARKT
De Oogstmarkt was ook dit jaar weer 
een groot succes! Leuke stands (26 stuks) 
met een grote variatie aan spulletjes en 
prachtig weer (op één dikke bui na). Was 
er vorig jaar wat weinig te eten, dit jaar 
kon je volop smullen van de meest ex-
clusieve taarten en ander lekkers. Ook 
de open tuinen trokken heel wat be-
kijks en, uiteraard, de nieuwe bijenstal 
(de twee infoborden hangen nu ook). 
De biertafels zijn heel goed bevallen, 
eindelijk van die oude stoelentroep af! 

Wat veel werk scheelde is dat de stand-
houders zelf een tafel en eventueel een 
‘onderkomen’ moesten regelen. 
Wat wél gemist werd was het toilet. De 
meeste bezoekers met hoge nood von-
den het bos niet zo’n aantrekkelijk alter-
natief. 
We kijken terug op een mooie dag. Dank 
aan Lobke Brouwer, Rhodé de Heer en 
Marja Hennequin die ervoor zorgden 
dat alles vlekkeloos verliep. Leuk dat 
wethouder Sjaak Kruis de markt en het 
bijenproject ook nog even bezocht! Hij 
was onder de indruk en zo hoort het 
ook!

BIJENWEITJES
Samen met vtv Zuigerplas hebben we 
bij Natuur- en Milieufederatie Flevoland 
een aanvraag ingediend voor de aan-
koop van zaden voor insecten en van 
zonnebloemen. Als we de bijdrage krij-

gen komt er voor ieder lid van Zuiger-
plas (130 leden) en VMT (ruim 100 leden) 
een zakje zaden beschikbaar om op de 

eigen tuin te zaaien. Jonge, aankomen-
de moestuinders krijgen een zakje met 
zonnebloemenzaad. We kopen de zaden 
los, dat scheelt enorm in de prijs (een 
kant en klaar zakje kost al gauw rond 
de 3 euro. Het was ook leuk om sámen 
een aanvraag in te dienen. En nu maar 
duimen.

VOGELS
Frans van der Stoep, Arie Beeftink en 
Francois Hogenboom hebben jarenlang 
al onze nestkasten gecontroleerd. Frans 
en Arie gaan er, na al die jaren, mee 
stoppen. We kunnen ze niet genoeg be-
danken voor hun grote inzet!! 

Francois Hogenboom gaat gelukkig 
door! Hij gaat de boel wel wat vereen-
voudigen. Kasten die moeilijk bereik-
baar zijn worden van de lijst (waar er 
nu zo’n 60 stuks opstaan) geschrapt. 
Francois wil het aantal terugbrengen 
naar pakweg 30 stuks, kasten die op 
ooghoogte hangen zodat je er niet meer 
met een trap bij hoeft te klimmen. 
Mocht je een kastje op willen hangen, 
zorg dan ook voor dat de voor- of zijkant 
open kan. Daardoor worden de controle 
en het schoonmaken een stuk eenvou-
diger. 

AFRASTERING
Een groot deel van de afrastering is ver-
nieuwd en/of geplaatst en dat scheelt 
al heel wat reeënvraat. Het is de bedoe-
ling dat we voor het laatste deel een 
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aanvraag indienen bij de gemeentelijke 
Motiemarkt (eind 2022 – begin 2023). Bij 
de Motiemarkt zijn initiatieven van per-
sonen en verenigingen zoals de onze, 
welkom. De gemeenteraad beslist uit-
eindelijk over de aanvraag. Omdat we er 
van uitgaan dat vrijwilligers weer hel-
pen, vragen we alleen een bijdrage voor 
de materialen aan.

VLEERMUIZENHOTEL

Tijdens de soortenzoekdag op en om 
ons complex bleek tijdens een vleer-
muizenexcursie, dat er heel wat dwerg-
vleermuizen(zijn zo klein dat ze in een 
luciferdoosje passen) boven ons com-
plex eten zoeken (honderden insecten 
per nacht per vleermuis!). Jeroen Rein-
hold van Landschapsbeheer Flevoland 
deed de suggestie om voor die dwerg-
vleermuizen een vleermuizenhotel te 

plaatsen op ons complex. En dat leek 
ons, als bestuur, een aardig idee. We 
hebben een aanvraag ingediend bij 
Kern met Pit. Timmeren doen we zelf, 
het gaat alleen om de materiaalkosten. 
Omdat spechten graag gaten hakken 
in zo’n hotel (in het Bultpark zitten er 
zeker 8 grote gaten in de buitenwand!) 
gebruiken we aan de buitenkant be-
tonplex en verder ruw douglashout. De 
vleermuizen hangen dan aan de wan-
den.

INFOBORDEN

De bijenstal en Tap voor Tuinders zijn al 
even klaar. Wat er nog ontbrak waren 
de twee infoborden over bestuiving en 
drachtplanten. Die borden zijn, nog net 
voor de Oogstmarkt, aangebracht. Ze 
zien er prachtig uit en zijn nog informa-
tief ook. Tegen het eind van het jaar, de 
datum is nog niet bekend, willen we het 
project openen, op min of meer dezelfde 

manier als vorig jaar de vernieuwde en-
tree. De borden worden betaald uit een 
gemeentelijke bijdrage.

SEDUMDAKJE
Op de Tap voor Tuinders ligt een Sedum-
dakje. Ondanks de droogte en de hitte 
is de begroeiing (vetplantjes in diverse 
soorten) prachtig gebleven. Een aanra-
der dus! Jammer dat het niet wat meer 
in het zicht ligt. Helaas kon dat niet om-
dat dan het dak te laag werd.

VLAG
In de late herfst verhuizen de bijen van 
de oude stal naar de  nieuwe stal. Om-
dat bijen onrustig kunnen worden als 
de imker aan het werk is staat er, dankzij 

onze bijenkoningin Bertine de Bes, een 
paar meter voor de stal een paal met een 
waarschuwingsbordje. Aan de paal zit 
een vlaggenhouder: is de imker aan het 
werk dan zijn de bijen wat onrustig dus 
hangt de vlag dan uit ter waarschuwing. 

Vormgeving www.cicerocolor.nl Dirk Lodder

De volgende 
nieuwsbrief vind 
je eind november
in je digitale 
brievenbus.

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
    
 

                           
                 
 
 

                                               

 
                                
 
 
 

 


