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Juni is er! De maand waarin alles kan, zaaien, stekken, oogsten…. de mooiste tuinmaand! Op naar de
langste dag van het jaar……
We hadden het nog even zwaar het afgelopen voorjaar met de
extreme koude en de sneeuw. Onze vingers jeukten om te
beginnen op de tuin en in de kas…..We moesten echt geduld
hebben.
We hebben sowieso een heftige winter achter de rug met in
januari 2 heftige stormen, waar zeker bij de 2e storm met
windkracht 11 veel schade is aangericht aan de kassen op ons
complex. Verder hebben een aantal tuinen onder water
gestaan, grote plassen.
Heel wat kassen hadden flinke glasschade. De wind heeft goed
huis gehouden. Het was vreemd om te zien dat de wind de ene
kas vol gepakt had en de andere niets mankeerde. Inmiddels
zijn de kassen weer gerepareerd.

De afgelopen tijd hebben wij ook weer nieuwe tuinders mogen verwelkomen. Er staat nu nog 1 tuin
leeg, zegt het voort. Voor de nieuwe tuinders: pik uit alle goedbedoelde adviezen datgene wat je het
meeste aanspreekt! En vraag, tuinders praten graag over tuinieren!

Zwerm bijen
Een paar weken geleden ging er op zondagochtend een zwerm bijen vandoor bij imker Piet op ons
complex. In de maand mei is dit een veel voorkomend verschijnsel.

Imker Piet op tuin 18 waar de zwerm geland was

Een bijenvolk heeft maar één bij die zich voortplant, de koningin. Bijenvolken vermeerderen zichzelf
door zich voor een deel af te splitsen. Voordat dit kan gebeuren moeten er op een gegeven moment
nieuwe koninginnen geboren worden. Dat gebeurt meestal op het hoogtepunt van het voorjaar.
Zodra de temperatuur hoog genoeg is beginnen de bijenvolken met het kweken van veel jonge bijen.
Eerst komen er duizenden werksters bij, later ook enkele honderden darren, de mannetjes. Omdat
de mannetjes veel meer tijd nodig hebben om geslachtsrijp te worden dan de koninginnen, worden
pas na het verschijnen van de mannetjes enkele nieuwe koninginnen gekweekt.
Net voor het uitkomen van de nieuwe koninginnen vertrekt een groot deel van het volk, samen met
de oude koningin, die een nieuwe plek gaan zoeken om te wonen. Dit zijn de zwermen. In het ‘oude’
volk, waar de zwermende bijen uit vertrokken, worden een paar nieuwe jonge koninginnen geboren.
Is het volk dan nog steeds sterk, dan kan ook de eerste daarvan vertrekken met een zwerm bijen
(kleiner dan die van de oude koningin), en soms nog wel
een.
Is het volk niet sterk genoeg meer om zich zo veel luxe te
permitteren, dan worden de extra jonge koninginnen
(poppen) door het volk gedood, soms zelfs in directe
tweestrijd tussen de jonge zusterkoninginnen. Met het
oude volk op de oude plek krijgt zo’n jonge koningin een
droomstart, in een voldoende groot volk. Het volk leeft
op een succesvolle plek, omdat het volk anders nooit zo
groot geworden zou zijn dat het kon zwermen.
Koningin is zeer groot!

Koken met eigen oogst

Ketjap kip met rabarber

Ingrediënten 4 personen


1 kg kippenbouten


6 el ketjap manis



6 el vloeibare honing



6 el zonnebloemolie



300 g verse rabarber



300 g rijst (variaties mogelijk)



1 struik paksoi

Bereiden
1. Verwarm de oven voor op 190 °C. Dep de kip droog met keukenpapier. Meng de ketjap met de 2/3
van de honing en de helft van de olie. Bestrijk de kip ermee en bestrooi met peper en zout.
Leg de kip met het vel naar onderen in de ovenschaal. Bak in ca. 20 min. in het midden van de oven.
Snijd de rabarber in schuine stukken van 4 cm. Meng met de rest van de honing.
2. Kook ondertussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Neem de kip uit de oven,
keer de kip en schep de rabarber erbij. Zet nog ca. 25 min. in de oven. Schep niet meer om,
dan blijft de rabarber heel.
3. Snijd de paksoi in repen. Verhit de rest van de olie in een wok en roerbak de paksoi 4 min. en
voeg peper en zout toe. Serveer de kip en rabarber met de rijst en paksoi.

Rabarber oogsten kan t/m 21 juni, de langste dag. Daarna heeft de plant
tijd nodig om weer energie voor de rest van het jaar op te doen.

En er is bijna weer honing van ons eigen complex, houdt het winkeltje
in de gaten.

WEDSTRIJD
DE HOOGSTE ZONNEBLOEM
VAN DE NOORT BONNEN 2018

Na het succes van de wedstrijd van vorig jaar, is er dit jaar ook weer
een hoogste zonnebloem wedstrijd!
Tussenstand wordt regelmatig per e-mail doorgegeven
Eerste meting eind juni, laatste meting 31 augustus
Prijsuitreiking tijdens de eerstvolgende jaarvergadering

Er doen 30 tuinders mee aan de wedstrijd! Alle deelnemers hebben hetzelfde zaad
ontvangen bij de inschrijving. Het is handig als de deelnemers de zonnebloemen van het
wedstrijdzaad merken, zodat de goede zonnebloem gemeten wordt!!

Things to do:

-

Heggen knippen zijn zo snel gegroeid de afgelopen weken.
Ook de buitenrand onder de heg graag schoonhouden van
onkruid. Door een geknipte heg ziet de hele tuin er gelijk een
stuk opgeruimder uit, zeker de moeite waard.

-

Respecteer de buren rond het complex en je buurtuinders en gebruik geen apparaten die
veel herrie maken na 19 uur en niet op zondag!

-

En wederom: In het kader van tuinieren met de maan, maandag 18 juni as is weer de
jaarlijkse dag om onkruid te wieden! Het onkruid dat gewied wordt op 18 juni vóór 13.00 uur
komt dit jaar niet meer terug. Op die specifieke dag merk je ook dat het onkruid makkelijker
loslaat en het met de hele wortel te verwijderen is.

Berichten van het Bestuur:
-

Donderdag 22 februari 2018 was de ledenvergadering. De opkomst was weer groot, de
kantine zat vol!!

-

Het winkeltje is regelmatig open en er worden veel
dingen verkocht: natuurlijk potgrond, zaden,
tonkinstokken en honing (indien beschikbaar). Het
winkeltje is open op werkdagen van 9.00 tot 10.00
uur. En op zaterdag tijdens de werkbeurten van
9.00 tot 11.00 uur.
En anders staat er een bord buiten waarop staat bij
welke tuin u terecht kunt voor het winkeltje. De
meeropbrengst van de verkopen komt ten goede
aan de vereniging.

-

De gemeente Rotterdam heeft overeenstemming bereikt met de SVIN (Stichting Volkstuinen
in Nederland) over het beheer van de volkstuinverenigingen in Rotterdam. Tevens zullen zij
de huur van alle verenigingen innen. Het loopt nog niet soepel, omdat er nog geen
overeenstemming is over een aantal zaken. Het Bestuur maakt zich hierin sterk voor de
vereniging. Kijkt u eens op de site www.tuiniereninrotterdam.nl. Deze site van de SVIN
(Stichting Volkstuinen in Nederland) is nog in ontwikkeling, maar de moeite van het bekijken
waard.

-

De Noort Bonnen heeft zich aangesloten bij de Initiatiefgroep Volkstuinbelangen Rotterdam.
We zullen u de nieuwsbrieven hiervan voortaan doorsturen.

-

Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, geheel naar de huidige tijd, te bekijken op
computer, mobiel en tablet. In het kader van de AVG, de nieuwe Europese privacywet, zult u
op de website tzt de mogelijkheid krijgen u aan- en af te melden voor de nieuwsbrieven.
De oude website heeft virusbesmetting en is offline gehaald, er is nu alleen een
contactpagina te zien tot de nieuwe website de lucht in gaat.

Heeft u tips, ideeën of wilt u een verhaal kwijt in de nieuwsbrief, laat dat dan weten via een briefje in
de brievenbus. Vermeld uw naam, tuinnummer en telefoonnummer en we nemen snel contact op.
Of u stuurt een mail naar: nieuwsbrief-denoortbonnen@outlook.com

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen, Tasmanweg 124, Hoek van Holland
www.denoortbonnen.nl

Volkstuinvereniging De Noort Bonnen

Contactpersoon voor de nieuwsbrief: Martha van den Heerik, tuin 36

