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Verslag werkmiddag 7 september
Door Annette Abbink

12 oktober a.s. is er
weer een werkmiddag

Deze werkmiddag begon anders dan andere keren, want de organisator/coördinator was er
fysiek niet bij aanwezig. Paul Faber was namelijk geveld door een najaars-griep. Hij
vertrouwde de aanwezige vrijwilligers het werk geheel zelfstandig toe. Paul heeft echter, u
kent hem misschien, zo’n groot verantwoordelijkheidsgevoel dat hij met zijn zieke lijf nog
zelf de lijst met activiteiten die op het programma stonden kwam brengen. Daarbij
overhandigde hij bovendien een zware rugzak met frisdrank en koek voor in de pauze.
Een buurtbewoner kwam vragen of de wilg aan de waterkant ook gesnoeid kon worden, want
dat was vorig jaar overgeslagen. Toen konden we helaas niet bij de boot, want er was niemand
aanwezig die een sleutel had van het botenhuis. Gelukkig hebben Henk en Heero achteraf
beloofd de wilg alsnog te snoeien vanaf het water (toch?).
Een beetje uitgelaten door de vreemde situatie gingen we aan de slag met het lijstje van Paul
in de hand. Voor zover ik weet was er geen fototoestel in de buurt. Er is dus helaas geen
beeldmateriaal van deze ijverige mensen. Hieronder vindt u daarom de aanwezigen en hun
activiteit met naam en toenaam genoemd.
Wim Duijn (tuin 32) nam de taak op zich om geheel zelfstandig in tuin 16 aan de achterkant
de rietkraag te knippen en het onkruid weg te halen. Bovendien heeft hij de deelnemers van
deze middag geïnventariseerd voor het jaarverslag. In de pauze bleek hij ook heel handig de
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grijze kat, die we Muis hebben gedoopt, zachtaardig doch resoluut bij het pauze-lekkers
vandaan te kunnen houden.
Lex en Lieke Spiegelenburg (tuin 11) hadden hun sterke zoon Maarten meegebracht en dit
gezin heeft hard gewerkt achter op het complex om de wilg daar te snoeien en al dat
groenafval af te voeren. Tevens hebben ze, samen met José Nijssen (tuin 25) de zware tegels
daar bij de achterste tuinschuur gelicht om het hoge onkruid te kunnen verwijderen.
Aaron van Putten (tuin 39) had een accu-graskantenmaaier mee en heeft op diverse plekken op
het complex hiermee het kweekgras onder handen genomen, onder andere bij de bijenkast en
een stukje vooraan op tuin 44, van Bertus.
Verder stond het terras voor de kas en naast de schuur (de fietsenstalling) op de lijst om
onkruidvrij te maken. Hier heeft het overige deel van de aanwezigen zich op gestort, te weten
Veronique Duijn (tuin 32), Els Everaers (tuin 10), Olaf van der Hoeven (tuin 24), Gül
Comertpy (tuin 33), mevrouw Holleman (tuin 21) en ondergetekende. Het resultaat was
ernaar; ons complex ziet er begin september weer representatief uit.
Het waren een paar gezellige uren, die steeds onderbroken dreigden te worden door een
regenbui. Maar we hebben standgehouden. Er werden tuintips, recepten en andere
levenswijsheden uitgewisseld. U heeft iets gemist als u er niet bij aanwezig was. Gelukkig is
er nog een werkmiddag gepland, en wel op 12 oktober a.s.

Borage of komkommerplant. Deze soort wordt goed bezocht door bijen!
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Waar het om draait is:
‘Hoe krijgen wij méér nuttige dieren op onze moestuin?’
Help de natuur
Vroeger en ook nu nog bestreed en bestrijdt men dieren in de moestuin wel met gif. Maar in
onze biologische moestuin willen wij geen chemische bestrijdingsmiddelen meer gebruiken.
De kunst is nú om op de moestuin de meer lieve dieren in te zetten tegen de minder lieve
dieren. Hoe krijgen wij méér nuttige dieren op de moestuin – dát is de strategie bij het
natuurlijk en het ecologisch moestuinieren. Geef de natuur de kans om te helpen met jouw
probleem op te lossen. Soms zal het nodig zijn de natuur daarbij een handje te helpen. En ook
zal het nodig zijn om geduld te hebben – en dat is niet altijd makkelijk – om de natuur die
gelegenheid te bieden om ons te helpen.

Daarbij hoort dus dat wij voorzieningen treffen voor de juiste dieren in de moestuin. Vaak
hebben die dieren een steuntje in de rug nodig om ons als moestuinier bij te kunnen staan.
Bijvoorbeeld: zangvogels kunnen insecten bestrijden, roofvogels kunnen muizen bestrijden.
Daarom zijn dan soms nestkastjes nodig om die vogels aan te trekken. Of bijvoorbeeld
sommige insecten kunnen andere schadelijke insecten bestrijden. Daarom lok de juiste
insecten door de juiste bloemen aan te planten, tevens ook om bestuivers als bijen aan te
lokken. En plant de juiste heggen om vogels en roofinsecten dekking te bieden.

Kortom: ‘Reik de natuur de helpende hand!’
Bron: http://www.debiologischemoestuinvereniginghengelo.nl/dieren-in-de-moestuin/

Heeft u nestkastjes voor vogels, een insectenhotel of vleermuiskast over? Op de
werkmiddag willen we ze graag ophangen.
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Jong leven op tuin 27
‘Leven en laten leven’

Johan Buma was begin september op zijn tuintje bezig met van alles en nog wat en toen het
tijd voor hem was om naar huis te gaan dacht hij: “Laat ik de zak met plastic afval even uit de
witte bak halen en in de plastic container bij het winkelcentrum deponeren”.
Toen Johan de zak uit de bak had gehaald zag hij een nestje met zes piepkleine veldmuisjes
zitten en ze leefden nog ook.
Het was zo’n mooi gezicht dat Johan voorzichtig de afvalzak met plastic weer in de
afvalemmer liet zakken en het jonge spul lekker liet groeien.
Hier de foto:

Wist u dat..
•

Er wortelloof-afval gedumpt is op een van de tuinen? Het is gestort op iemands tuin
op bramenstruik-afval (aan de slootkant) wat nog afgevoerd moest worden naar de
groenbak aan huis. De benadeelde tuinier stelt: zij houdt zich aan de regels en
verlangt dat (uiteraard) ook van de andere medetuinders. Dus: NIET op andermans
tuin komen.

•

Knoflook het best rond deze tijd van het jaar in de grond gestopt kan worden?

•

U, als u gereedschap leent uit de schuur, dat schoongemaakt terug dient te zetten?

•

Alle Nieuwsbrieven van de afgelopen jaren op onze website www.tpink.nl terug te
vinden zijn?
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De laatste tuinkeuring van 2019
Opruimen!
Op donderdag 31 oktober vindt alweer de laatste tuinkeuring van dit jaar plaats door de
keuringscommissie. Dit is de opruimfase, waarbij erop gelet wordt dat de tijdelijke opstallen
worden afgebroken. Alleen de permanente opstallen kunnen blijven staan. Die mogen
maximaal 1,2 meter hoog zijn. Dit geldt dus ook voor de bonenstokken.
Tijdens deze laatste keuring zal ook worden gekeken naar de walkant. Wij verzoeken u met
name het riet aan de slootkant te verwijderen. Als u daar problemen mee heeft dan wordt u
verzocht dat te melden aan het secretariaat, dan zoeken we naar een oplossing.
Alle losliggende spullen die in de winter overlast kunnen veroorzaken (bij storm en
dergelijke) dienen te worden verwijderd of vastgelegd. Bovendien vragen wij u de komende
weken extra te letten op het onderhoud van het middenpad.
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