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Bestuurszaken
Op de Algemene ledenvergadering heeft het bestuur Mevr. Ineke
Snel (tuin 120) en Dhr. Willem Geraedts (tuin 118) als nieuwe
bestuursleden mogen verwelkomen. Na een inwerkperiode door
de huidige penningmeester zal in onderling overleg worden
besloten wie zich voor de functie van penningmeester of 2 e
penningmeester op de ALV in 2018 kandidaat zal stellen. Naast
de officiële benoeming van Petra Wijker-Gerssen (tuin 24) als
secretaris geeft het de vereniging de nodige bestuurscontinuïteit
en een frisse kijk op de diverse onderwerpen, die dienen te worden behandeld. Jos is als bestuurslid
toegetreden tot de commissie “viering 100 jarig bestaan”.

Winkel
Naast het verkopen van diverse meststoffen, stekken, zaden pot/tuingrond, tonkinstokken en
meerdere andere tuinartikelen, heeft ’t Winkeltje smakelijke
consumptieaardappelen te koop, soort Frieslanders, tegen een
zeer scherpe prijs. Tevens kan men hier terecht voor een
deskundig tuinadvies. En goed om te
weten, met iedere aankoop ondersteunt
u de vereniging.

Koffie
Ieder zaterdagmorgen van 10 tot 11 uur staat de gratis koffie klaar.
Naast de gezelligheid kan je ook even over je hobby tuinieren praten
en is er altijd een bestuurslid aanwezig. Handig als je wat wilt weten

over bijvoorbeeld de bouwvoorschriften, kan ik de aanhangwagen huren, is de platte wagen vrij, etc..
Kortom er is altijd wel gespreksstof, nou ja kom gewoon even langs.

TUINWISSELINGEN
Tot op heden zijn in 2017 maar weinig tuinen van eigenaar gewisseld. Het is vanzelfsprekend een
goed teken dat er geen groot verloop is. En anderzijds is de belangstelling voor het huren van een
volkstuin nog steeds groot: de wachtlijst blijft, ondanks vijf tuinuitgiftes, nog steeds op vier aspirantleden staan. We zien dat onze nieuwe leden zich al helemaal thuis voelen binnen de Vereniging en
wensen hen nogmaals namens alle leden een fijne tijd op het complex en op de eigen tuin

tuin 1B: mevr. Pronk
tuin 1C: dhr./mevr. van Rij-Vasquez
tuin 7: dhr./mevr. Geurs
tuin 28: mevr. Kolk/ dhr. Bekker
tuin 45: dhr./mevr. Huizinga

Website, Facebook
www.razendeboltuinen.nl op deze site staan leuke weetjes, recepten en het laatste nieuws over de
vereniging. Wilt u leuke ervaringen met ons delen of mooie foto’s of een leuke wist u dat? Dan kunt u
deze mailen naar het volgende emailadres: webmaster.vtv.derazendebol@gmail.com
Heeft u de mooie drone-opnames van ons tuincomplex al bekeken op de website?

Goedendag mede tuinders,
Graag willen wij ons even voorstellen voor degene die nog niet weten wie wij zijn.
Ben van Kuringen tuin 76 en Marcel Bakker tuin 1
Wij houden op de tuin bijen die mede voor de bestuiving zorgen, let wel niet alleen de bijen zorgen hiervoor ook
andere insecten!
Mochten er vragen zijn, of vind je het leuk om een keer mee te kijken is iedereen uiteraard van harte welkom.

Hieronder meer informatie over de bijen.
Over bijen
De honingbij voert zijn noeste arbeid al 40 miljoen jaar uit in hetzelfde samenlevingssysteem. Recentelijk (2014)
werden er nieuwe ontdekkingen gedaan over de oorsprong van bijen. Volgens deze ontdekkingen komt de
honingbij oorspronkelijk uit Azië en is hij 300.000 jaar geleden in Europa en Afrika aangekomen. De
honingbijensoort Apis Mellifera is nu de enige soort die in de gematigde klimaten op onze breedtegraden
voorkomt. De honingbij is al duizenden jaren nauw verbonden met het leven van de mens. Al vanaf het moment
dat de bijen zich hier vestigden is er sprake van de ontwikkeling van bijenteelt in de nabijheid van
nederzettingen. Ook toen al was honing zeer geliefd. De Egyptenaren, de Grieken en de Romeinen zagen de
waarde van bijen in, ze bewonderden en verzorgden hen.
De honingbij leeft al 40 miljoen jaar op aarde
Vandaag de dag is de honingbij, na koeien en varkens, het derde belangrijkste werkdier; ze bestuiven immers
zo’n 80 procent van onze gewassen en wilde planten – van aardbeien en frambozen tot klaver. Het zijn hun
bestuivingsactiviteiten die ervoor zorgen dat we beschikken over de diversiteit aan voedingsmiddelen die we
kennen en waarvan we zo genieten.

Volgens het onderzoek worden 71 van de 100 plantensoorten, die voor meer dan 90 procent van de menselijke
voeding zorgen, bestoven door bijen.
Het leven van de mens is niet voor te stellen zonder honingbij, maar desondanks wordt hun bestaan al jaren
bedreigd. We moeten er dus alles aan doen om ervoor te zorgen dat ze beschermd en gezond blijven zodat ze
hun belangrijke en fascinerende werk kunnen blijven doen.
zijn voornamelijk van het ras Carnica en we hebben 1 volk met Buckfast.

De bijen die wij op de tuin houden

Waaruit bestaat een bijen populatie;

Koningin
Elke kolonie heeft altijd slechts één koningin. Ze leeft maximaal vijf jaar
en is in die tijd de enige die voor nakomelingen zorgt. Ze stuurt haar
medebewoners in de bijenkorf aan met een fysiologische drug; de
koninginnenstof. Net als de werkbijen, is de koningin in eerste instantie
ontstaan uit een bevruchte eicel. Gedurende het gehele stadium van
larf worden zij door verpleegkundige bijen in een koninklijke cel
gehouden en gevoed met een dieet; de voedzame royal jelly ofwel
koninginnengelei.
Werkbijen
De meeste bijen in een bijenkorf zijn werkbijen zonder wie de
koningin en de darren niet zouden kunnen bestaan. Deze
onvruchtbare vrouwelijke werkbijen worden aanvankelijk alleen
gevoed met koninginnengelei; in hun verdere leven hebben ze
honing, nectar of stuifmeel, en een beetje water nodig. In de zes
weken van hun zomerleven voeren ze, afhankelijk van hun leeftijd,
vrijwel alle belangrijke taken uit in de korf; in het rustigere
winterseizoen wordt ze ouder.
Een jonge bij blijft maximaal de eerste drie weken van haar leven in de bijenkorf en reinigt de cellen, neemt
nectar en stuifmeel van de haalbijen aan, voedt dit aan de oude en de jonge larven, construeert nieuwe
honingraat uit was, regelt de temperatuur en de vochtigheid in de bijenkorf, en wordt uiteindelijk bewaker
bij de ingang van de korf. Pas in de tweede helft van haar leven is ze voornamelijk haalbij die de omgeving
afspeurt naar nectar, stuifmeel en water, en deze voor hen noodzakelijke lekkernijen naar de achterblijvers
thuis vervoert.
Darren
De mannelijke bijen hebben een hard leven in de gemeenschap van de
honingbijen, en niet alleen omdat ze aanzienlijk in de minderheid zijn. Nadat ze
in het voorjaar uit de onbevruchte eitjes zijn gekomen, bestaat de enige missie
van de darren uit het bevruchten van de koningin. Aanvankelijk kunnen ze hun
gemak ervan nemen, maar in mei, als de angelloze dar geslachtsrijp is, komt
daar een einde aan.
Volgend voorjaar Maart 2018 word er een informatie avond gehouden over de bijen en hoe werkt het nu
precies. Mochten er vragen zijn, of vind je het leuk om een keer mee te kijken is iedereen uiteraard van harte
welkom.
Met vriendelijke groet,
Ben van Kuringen en Marcel Bakker

PAPIEROPBRENGST
2017
Maand
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
Totaal

Gewogen
3230 kilo
2140 kilo
3020 kilo
2580 kilo
2450 kilo
3370 kilo
2520 kilo

Opbrengst
€ 113,05
€ 74,90
€ 105,70
€ 90,30
€ 85,75
€ 117,95
€ 88,20

13420 kilo

€ 675,85

Wat een opbrengst …

OPBRENGST OUD IJZER
Januari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
Oktober
November
December
TOTAAL OPBRENGST

€ 259,87
€ 44,80
€ 41,79
€ 46,50
€ 40,45
€ 51,00
€ 91,00
€
€
€
€ ………
€ 575,41

Opbrengst papier en oud ijzer tot 18 augustus: € 1251,26
We gaan zeker de opbrengst van 2016 overstijgen! Toen was de totale opbrengst
€ 1272,30

Actie Malle Pietje:
Af en toe krijgt de penningmeester (ook wel muntenman genoemd) de vraag of je ook iets uit
de oud-ijzerbak mag halen!
Zo maar meenemen is natuurlijk niet de bedoeling, maar als je iets echt leuk vindt of net even
goed kunt gebruiken……?
Vandaar onze actie “Malle Pietje”: wil je graag iets uit de oud-ijzerbak mee nemen, betaal dan
“voor wat het je waard is” door te storten op de rekening van de Vereniging (
NL73INGB0003573447) onder vermelding van “malle pietje”
Of reken je “schuld” af bij de muntenman (Jan Koolwijk, tuin 13)
Slootschouw.
De sloten op het complex dienen voor 15 oktober 2017 vrij te zijn van riet en waterplanten, dit i.v.m. de
doorstroming van de sloten. Sloothaak en baggerschep zijn beschikbaar, na afspraak met Jos, voor gebruik.

Werkgroepactiviteiten
Het bestuur wil op deze plaats allen die van tijd tot tijd acte de présence geven voor het vervullen van hun
“dienstplicht” complimenteren met hun inzet.
Algemeen zijn de werkgroepen op de zaterdag door alle opgeroepen leden ingevuld en is er hard gewerkt om
terrein, plantsoentjes, straten en vooral ook de entree schoon en aantrekkelijk te houden. Met enkele
werkgroepen is ook gebuffeld om de walkant naast tuin 67 van nieuwe beschoeiing te voorzien, een mooi
resultaat!

Twee keer per jaar wordt de Langestraat, het Westplein en de Breestraat met een borstelwagen van onkruid
ontdaan. Omdat dat de laatste keer op een doordeweekse dag werd gedaan, waren enkele leden bereid om hun
werkbeurt te gebruiken om de borstelresten op te ruimen. En enkele leden deden dit zelfs “pro deo” dus buiten
de werkbeurt om, bravo!!!
(NB: de tuinen langs deze straten dienen tot 50 cm uit het hek door de eigenaars zelf onkruid vrij gehouden te
worden).

