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van het
bestuur
Door Bert Talboo
Het tuinseizoen is inmiddels flink
op stoom en alles groeit en bloeit
dat het een lieve lust is.
En dat geldt niet alleen voor de
planten, de vogels en de insecten, maar gelukkig ook voor het
verenigingsleven op De Bongerd.
Er zijn in de afgelopen periode tal
van activiteiten georganiseerd,
zoals lezingen, workshops,
etentjes en een BBQ.
Ook de tweewekelijkse stekkiestafel op zaterdag is een succes.
En er staan nog veel zaken op de
agenda, die ook in deze uitgave
de revue passeren ter informatie.
Dankzij de inzet van een aantal
tuinders wordt het weer een
levendige vereniging; maar er
blijft behoefte aan meer vrijwilligers die aan dergelijke
activiteiten mee willen werken.
Dus schroom niet en meldt u aan
via het bestuur of via:
activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl

Bedankt alvast!

TIMMERPERSONEN
ZIJN GEVONDEN!
Het is gelukt! Er zijn 2 timmerpersonen gevonden, die in het najaar een
workshop willen gaan organiseren.
Eerst hebben we op 23 april met elkaar kennis gemaakt en besproken wat de
plannen zijn en hoe we aan het werk willen gaan. Ook hebben we een keuze
gemaakt van het soort huisjes die we willen maken. Daarvoor hebben we
alvast een paar voorbeelden en tekeningen bekeken. We hebben ook
afgesproken om op zondag 28 mei zelf een vogelhuisje te gaan maken.
Op 28 mei kwamen we weer bij
elkaar met hout, gereedschap en
veel geduld om te proberen om
er iets moois van te maken.
Er werd druk gezaagd en geschuurd om de plankjes op het
juiste formaat te krijgen, maar
uiteindelijk besloot Sharon om
alle plankjes mee te nemen en
ze op haar werk met de machine op de juiste maat te zagen.
Inmiddels liggen de materialen klaar en kunnen we de workshop gaan
geven.

Noteert u alvast in uw agenda: op 8 oktober 2022 wordt er een
workshop ‘vogelhuisjes maken’ gegeven voor iedereen vanaf 12 jaar.
Onder de bezielende leiding van Sharon, Karin en Shreyas.
________________________________________________________

Verslag van de
lezing over heemplanten, insecten en
groente verbouwen
op 18 juni j.l.
Eerst kwam Marga aan het
woord: zij liet mooie plaatjes zien
van de diverse planten die op
De Bongerd groeien en hoe lastig
het is om een onderscheid te
maken tussen gekweekte – vooral
om de kleur – en echte wilde
planten.

Daarna kwam Harry vertellen
over de insecten die hij waargenomen heeft en gaf een aantal
voorbeelden van mooie exemplaren. Ook liet hij zien dat er van
de zweefvliegen heel veel soorten
zijn en dat je zelfs met de app
(waarneming.nl) Obsidentify niet
altijd de juiste kunt vinden; daarvoor heb je een specialistisch
boek nodig om de juiste echt te
identificeren.

Waar we op moeten letten is
welke zaden we kopen om ons
tuinpark.meer natuurlijk te
laten worden.
Het gaat erom dat we zaden
kiezen die passen bij ons eigen
landschap en dat we gaan proberen om de exoten niet toe te laten
op het algemeen groen. Verder
moeten we ook zorgvuldig zijn
bij het kiezen van de zadenkweker, omdat de zaden gegarandeerd biologisch en gifvrij moeten zijn, anders gaan de insecten
dood door de resten van bestrijdingsmiddelen. Dus geen goedkope zaden van de supermarkt of
van de bouwmarkt.

Daarna liet Harry zien hoe het
meetpunt ‘nacht-insecten’ werkt
en vertelt hoe je zo’n meetpunt
inricht en hoe je alle gegevens
moet verwerken. Als u zelf
waarnemingen wilt doen en
doorgeven dan is het heel goed
om dit via de app ‘Obsidentify’ te
doen. Als je deze app gebruikt,
dan worden alle data verzameld
en komen jouw observaties ook in
een grote database terecht.
Op deze manier krijgen ze een
overzicht van alle insecten, dieren
en planten die in onze omgeving
voorkomen.
Als laatste kwam Gerrit Jan aan
de beurt en hij vertelde over het
evenwichtig verbouwen van
groenten en vooral het belang van
de wisselbouw. Hij wees op het
belang van het laten rusten van de
bodem door een jaar lang niets te
verbouwen op een stuk land,
maar het te laten begroeien met
wilde planten en verder met rust
te laten. Hiervoor deelde hij de
tuin in parten, waar ieder jaar een
andere groente in gepoot werd
(wisselteelt).
Hierdoor put je de grond niet uit
en zorg je ervoor dat ziektes niet
in de bodem komen.
Gerrit Jan heeft beloofd om nog
een keer een lezing te houden
speciaal voor de nutstuinders en

voor de verblijfstuinders die ook
groenten verbouwen.
Als laatste gaf hij nog een lijst
mee met alle boeken, die we
kunnen gebruiken om ideeën op
te doen om beter met de grond
om te gaan.
Shreyas de Jong

Op 4 juni hebben
we in de tuin van
Emi een fijne
workshop huidcrème maken
gehad.

In de mooie tuin van Emi werden
we welkom geheten. We kregen
een beker lekkere thee en de
workshop begon.
Op tafel stonden de spullen met
de uitleg. Het ging voornamelijk
om verschillende soorten oliën
en wat deze voor werking
Lees verder op de volgende pagina

hebben. Daarnaast ook bijenwas
die er voor zorgt dat de olie een
vaste vorm aanneemt. Alle ingrediënten die we nodig hadden om
de crème te maken waren van
biologisch oorsprong.

Fotowedstrijd
bloemstillevens
Via Nana (tuin 35) werd J&O
op de hoogte gebracht van de
fotowedstrijd in het Dordts
Patriciërshuis.
Deelnemers kunnen op eigen
initiatief meedoen aan de wedstrijd van het Dordts Patriciërshuis, een klein museum aan de
haven van Dordrecht.
Uiterlijke inzenddatum is
30 september 2022.

Veel tuinders vroegen of er een
wedstrijd zou kunnen worden
gehouden over wie de mooiste
tuin in ons volkstuincomplex
heeft.
Omdat er zoveel verschillende
soorten tuinen op ons complex
zijn, is er besloten om dat in een
aantal categorieën onder te
verdelen. Wij zijn op de volgende
categorieën uitgekomen:
•
•
•
•
•

Emi legde duidelijk uit hoe je
deze ingrediënten kan toepassen
om de balsem te maken.
Vervolgens hebben we met elkaar besloten welke ingrediënten we wilden gebruiken. Daarna
begon het magische proces dat
de balsem opleverde. Roeren in
een pot. Een beetje van dit en
een beetje van dat en voilà, het
was gelukt. Dit mengsel werd in
een klein potje geschonken en
langzamerhand stolde dat.
We kregen ieder een potje mee.
Een fijne sfeer zorgde ervoor dat
iedereen het naar zijn zin heeft
gehad.
Wil je ook eens mee doen met
een workshop? Let dan op de
Nieuwsbrieven en flyers en
schrijf je in.

Ineke Grosmann

___________________________

Deze wedstrijd is ter ere van het
10-jarig bestaan van het museum. Inspiratie voor deze wedstrijd zijn de bloemstillevens van
Cornelis Kuipers en de foto’s van
Bas Meeuws (zie zijn website).
Opdracht van de wedstrijd is een
foto-stilleven, samengesteld uit
bloemen en groenten in een vaas
naar keuze.
Bij de inzending van je foto moet
ook een bijpassend verhaal
worden ingeleverd. De wedstrijd
is een knipoog naar de manier
van schilderen in de 18e eeuw.

mooiste bloementuin
mooiste nutstuin
leukste en/of gekste tuin
de meest wilde tuin
een tuin in opbouw.

In de loop van de maand juli
zullen deskundige juryleden over
ons complex lopen en vragen of
zij uw tuin mogen bekijken.
Hopelijk kunnen we de uitslag
eind juli bekend maken.

Wij zijn nog op zoek
naar juryleden.
Wil u zich aanmelden?
Dat kan via
activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl
_________________________________

Voor de spelregels en overige
informatie zie
‘dordtspatriciershuis.nl’.
Ga via de balkjes links bovenin
naar ‘Actueel’ onder het kopje
‘Nieuws’.
______________________________

__________________________________________

Deze keer een keur aan foto’s van insecten op De Bongerd (gemaakt door Harry Moeskops) en foto’s
van planten op de Loodsoever (gemaakt door Marga Bögels). Deze collage toont aan dat - voor wie er
oog voor heeft - er veel te ontdekken valt op ons mooie tuinpark. Geniet van deze fraaie plaatjes!

Havikskruid

Doodskopzweefvlieg

Snuitkeverwants

Duitse schorpioenvlieg

Akkermelk distel

Kattenstaart

Voorjuffer

Beemdkroon

Koeienoog

Allium
Ze zijn vaak te vinden, zowel in de sier- als in de
moestuin: de Allium.
Uien, prei, knoflook behoren allemaal tot de Alliumfamilie.
Vaak vermomd als trommelstokjes met een bolletje aan
het eind van de steel, soms als gele of witte sterretjes,
soms als enorme bollen, maar altijd een betrouwbare
bloeier.
In mijn tuin staat een vaste prei die elk jaar weer opkomt
en zorgt voor een vermakelijk schouwspel als het velletje
van de bloem op het punt staat te scheuren. Het duurt
maar een paar dagen, maar is altijd weer een feest om te
zien hoe de bloem haar mutsje afzet.
Later in het jaar geven deze reuze exemplaren een
fantastische show met hun skelet.

______________________________________________

Ravage in het
boekenhuisje!
In de afgelopen weken is het enkele malen voor
gekomen dat jongelui een enorme troep hebben
gemaakt in het boekenhuisje. We verdenken een
drietal jongens van een jaar of 10/12, aangezien er
beelden op camera zijn vastgelegd van jongens die
op de fiets aankomen en even later weer vertrekken.

Ziet u jongens bij de entree die zeggen dat ze hun
oma komen bezoeken, wees dan alert. Tuinders
hebben deze smoes gehoord, toen ze drie jongens
tegenkwamen en er al een vreemd gevoel bij hadden!

Voor dit jaar staan nog de volgende activiteiten gepland.
We houden u op de hoogte van de
activiteiten via de Nieuwsbrieven,
flyers op het park, het digitale
informatiebord bij de entree en de
website.

10 SEPTEMBER
•
•

Fruitproeffestijn, taarten
proeven
Rommelmarkt

17 SEPTEMBER
•
•

Stekjestafel
Lezing Amsterdam Noord
in vogelvlucht

JULI______________

OKTOBER__________

16 JULI

1 OKTOBER

•

•

Stekjestafel

Stekjestafel

23 JULI

8 OKTOBER

•

•

•

Voorbereiding van
mozaïeken, ontwerp en
behandeling put voor het
plakken, start uitvoering
plakken
(zie artikel in de vorige
Nieuwsbrief voor meer
informatie)
Wedstrijd gekste, meest
bijzondere, mooiste
bloemen/groentetuinen

Workshop vogelhuisjes
timmeren

15 OKTOBER
•

Stekjestafel

22 OKTOBER
•

Afsluitingsfeest
met pannenkoekenwedstrijd voor kinderen
en vaders

AUGUSTUS________

Heeft u vragen over de geplande
activiteiten, heeft u ideeën over
andere activiteiten?

6 AUGUSTUS

Neem dan contact op via:

•
•

Stekjestafel
Uitvoering mozaïek, plakken
en voegen van mozaïek

activiteiten@volkstuinparkdebongerd.nl

__________________

13 AUGUSTUS
•

Lezing over insecten op
onze volkstuin

20 AUGUSTUS
•

Stekjestafel

SEPTEMBER_______
3 SEPTEMBER
•

Stekjestafel

STEKJESTAFEL
IS EEN SUCCES!

VRIJWILLIGERS
zijn zeer
welkom!
Wilt u bij een of meer
activiteiten helpen?
Graag! Meld je aan via
bovenstaand mailadres!

__________________

De planten- en stekjestafel op de
eerste en derde zaterdag van de
maand is een succes! De plantjes
en stekkies vinden gretig aftrek
bij collega-tuinders!
___________________________

Voorbereiden
mozaïeken
betonnen put
op 23 juli!
We zijn nog op zoek naar
gekleurd glas (inleveren bij Gert)
en vrijwilligers!
Ter inspiratie een foto van een
vergelijkbaar object in Egmond
aan Zee:

Algemeen werk

.,,…

Er werd afgelopen zaterdag weer hard gewerkt op diverse plekken
aan verschillende taken. Een korte foto-impressie:

Het is nog lang niet zover, maar
goed om te weten dat de najaarsmarkt voor10 september staat
gepland. Alle tijd dus om je goed
voor te bereiden.
•

•

•
•
•
•

Heb je zelf fruit geteeld,
jam gemaakt of plantjes
geweekt?
Doe mee!
Maak je zelf cupcakes?
Doe mee!

Ben je creatief en maak je
leuke potjes of vaasjes?
Doe mee!
Maak je zelf sieraden?
Doe mee!
Heb je nog tuingereedschap in de aanbieding?
Doe mee!
Heb je nog andere leuke
ideeen?
Doe mee!

Kortom: doe mee!
Iedereen is welkom!
We maken er samen een
succes van!

__________________

Met ruim 60 gasten en eten van bijzonder
hoog niveau kan van een zeer geslaagde
activiteit worden gesproken.
Het mooie weer werkte zeker mee en
de stemming zat er al snel in. Er werd door
menigeen de microfoon gepakt en soms
onverwacht goed gezongen! Wat een talent!
De foto’s geven een impressie van deze
gezellige bijeenkomst; voor herhaling vatbaar!
Met dank aan het clubhuisteam onder leiding
Van Carolyn, Maik en Elly voor
het vele werk!

Bescherm de wilde b

een geheugensteun voor ons allemaal:
De hoogte van de haag aan de
voorzijde is maximaal 1.20 m. !
De zijhaag maximaal 1.80 m. !

Plannen om dit verder uit te werken
wordt de komende tijd ter hand
genomen.
Heb je suggesties laat het ons
weten.

Beschermen van
de wilde bijen
De komende jaren wil Amsterdam
het aantal bijenkasten terugdringen. Zo langzamerhand bedreigen de honingbijen de wilde bijen.
Meer dan de helft van de Nederlandse wilde bijen staat op de lijst
van bedreigde diersoorten.

Wij rekenen op uw medewerking.
****

Vleermuizen

Foto: de positie van de groenstrook

****

Compost
verwerken

Veel mensen zijn in de afgelopen
tijd honingbijen gaan houden,
omdat het natuurlijk geweldig is
om je eigen honing te maken.
Het uitgangspunt is dat er maar
4 bijenvolken op 4 vierkante
kilometer kunnen leven.
Meer honingbijen verdrijven de
wilde bij.
Het betekent dat er op ons park een
beperkt aantal bijenkasten mag
staan.
Wij gaan ons de komende tijd
beraden hoe wij de wilde bij een
steuntje in de rug kunnen geven.
****

De hagen
Door de afwisseling van zon en
regen lijkt de volkstuin te exploderen. Zo ook de hagen. Nog even

In week 27 kunt u Jerry Verhagen
tegenkomen. Hij doet onderzoek
naar de diverse soorten vleermuizen
op de volkstuinen in Amsterdam.
Na 8 weken (week 35) gaat hij nogmaals bij ons langs om de vleermuizen te inventariseren.
Hij sluit af met een aanbeveling
waarin hij aangeeft welke plekken
geschikt zijn voor vleermuiskasten.

Wij zijn op ons complex op zoek
naar een plek waar wij compost
kunnen verwerken. Dat is nog niet
zo makkelijk te realiseren, omdat
algemene groene ruimte maar
beperkt aanwezig is.
Wij blijven hopen op een wonder of
een advies van een van onze
tuinders.

Wellicht volgt er een presentatie
van zijn bevindingen later in het
jaar.
****

Buurtinitiatief
Om de buurt rondom het Kadoelenpad veiliger te maken is er een
buurtinitiatief gestart.
Spontaan willen buurtbewoners
naast de veiligheid, ook aandacht
voor ontmoeting en ecologisch
beheer van het groenstrook (aansluitend op ons toegangshek).

Wordt vervolgd!
****

Aanplantactie
Onder de bomen van de parkeerplaats is onlangs een groep enthousiastelingen bezig geweest met het
planten van heemplanten om de
entree van De Bongerd aantrekkelijker te maken.

-----Korte--------berichten---

Voor de BBQ is alleen houtskool,
gas of elektra toegestaan.
****

Boekenhuisje

AEDcursus
Na de vakantieperiode zullen we
een datum bekend maken waarop
de AED-cursus zal worden gegeven.
Nog even geduld dus!
****
****

Zeldzame
planten gespot
Bij de Westvis is door het niet
maaien van het gras spontaan de
zeldzame Moeraswespenorchis
waargenomen.

Spreekuur bestuur
Iedere 1e en 3e zaterdag van de
maand is het bestuur aanwezig in
de bestuurskamer voor vragen en
overleg met de tuinders.
Van 10.15 - 12.00 uur bent u daar
welkom.
****

Verslag Bondsvergadering
De stukken over de afgelopen
Bondsvergadering treft u binnenkort aan op de website:
www.volkstuinparkdebongerd.nl
****
Ook het Bevertjesgras laat zich nu
zien. Ook deze plant is zeer zeldzaam. Wij zijn er trots op dat er in
korte tijd al zoveel moois op de
Westvis is waar te nemen.
Hulde voor de beheerders en mensen van het Algemeen werk die
zorgzaam de Westvis beheren.

Verbranden van
hout verboden
In de Algemene Leden
Vergadering is
vastgesteld
dat het
verbranden
van hout en
het gebruik van een buiten/binnenhoutkachel NIET is toegestaan.

Het vernielen van zaken in het
boekenhuisje door jongeren is bij
toeval door tussenkomst van
Anna Hoekstra een stap in de
goede richting gekomen. Zij heeft
de jongeren aangesproken en deze
hebben zich gemeld bij het bestuur.
****

Zuinig met water
Let er op dat bij droog weer
spaarzaam met water wordt
omgegaan.
Een regenton is een uitstekend
hulpmiddel en is voor redelijke
prijzen te koop.
Om het water te kunnen beheersen
is een hulpstuk te koop dat wordt
geplaatst in de regenpijp met een
zomer- en winterstand. Hierdoor
kan de ton niet overlopen en wordt
het teveel aan water afgevoerd via
dezelfde regenpijp.
****
Meer Korte berichten op de volgende
pagina

Toegangshek
Het hek aan het begin van de
parkeerplaats zal in de komende
tijd eindelijk definitief worden afgebouwd en in werking worden
gesteld.

Elektrisch
gereedschap

****

Brugdekken
Bij veel van de bruggen is slijtage
geconstateerd. Op 13 juli a.s.
krijgen we een expert op bezoek
om deze slijtage te beoordelen en
te adviseren hoe verder te gaan.
Het voorlopige idee is om 1 brug
geheel te vervangen en de resterende, goede planken te gebruiken
voor de reparatie van de andere
bruggen.

In de ALV is gestemd over een

De regels zijn bekend en staan ook
op het scherm aan de ingang.
____________________________

Bestuursbesluiten
Er wordt een mobieltje aange-

****

Zwembaden zijn
niet toegestaan

tieve test voor de werkkaarten
t.b.v. het Algemeen werk. U leest
hierover meer in de volgende
Nieuwsbrief. Het zal erop neerkomen dat we terug gaan naar de
regels zoals die al jaren bestaan.
Alleen tuinders/partners kunnen
Algemeen werk verrichten en hun
kaarten laten afstempelen.
Bij niet gemeld verzuim wordt
een bedrag van € 70,- in rekening
gebracht!
****

Vermijd in de komende zomermaanden zoveel mogelijk het gebruik van elektrisch gereedschap.

Zo behouden we een uniform
gezicht en kunnen we in de loop
van de komende jaren volgens
hetzelfde principe verder gaan.

Er wordt gewerkt aan een defini-

schaft met een noodnummer, dat
gebeld kan worden als er problemen zijn op het park.
Ook is er dan een mogelijkheid het
hek “op afstand” te bedienen.
****

Wij wijzen erop dat indien u een

Wij wijzen erop dat het gebruik van
zwembaden, behalve kleine kinderbadjes (zie voor de afmetingen de
reglementen), niet is toegestaan.

waardebepaling aanvraagt middels
een opzegformulier, dit een definitief besluit inhoudt voor het stoppen van de huur van uw tuin en
deze na de waardebepaling in de
verkoop gaat. Tussentijdse waardebepalingen worden niet gedaan.

****

****

eventuele 6e klusbeurt. Wij komen
voor de najaars-ALV met een lijst
waarop u kunt intekenen voor een
klus die u in eigen tijd kunt uitvoeren.
****

Wij wensen u
allemaal mooie
zomermaanden toe
met veel zon, plezier
en
verdraagzaamheid.
Het bestuur

Augustus/septemberuitgaves van de
Nieuwsbrief worden
gecombineerd!
De volgende (gecombineerde)
Nieuwsbrief verschijnt rond
26 augustus en sluit voor uw
bijdragen op 19 augustus.
_______________________________

