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Het tuinseizoen is alweer in volle gang, we hebben net de langste dag van het jaar gehad!
De nachten zijn warm en de grond is lekker opgewarmd. De regen van de afgelopen weken heeft de
tuin goed gedaan. Helaas ook het onkruid, dat schiet de grond uit.
Na de regen kwamen ook alle (naakt)slakken weer tevoorschijn . Niks is erger dan ’s morgens op je
tuin komen en geconfronteerd te worden met enorme vraatschade door slakken. Er zijn op het
complex enorm veel naaktslakken. Zij hebben geen natuurlijke vijanden. De huisjesslakken worden
gegeten door egels, merels en kikkers. Het blijft een eeuwige strijd tegen de slakken.
De afgelopen tijd hebben we ook weer nieuwe tuinders mogen verwelkomen. Voor de nieuwe
tuinders: pik uit alle goedbedoelde adviezen datgene wat je het meest aanspreekt! En vraag, tuinders
vertellen graag over tuinieren en delen graag hun ervaring!

Hommelnest

Hommels zijn een beschermde diersoort en mogen niet
gedood worden. Wees zuinig op een hommelnest, na
14 weken is het klaar en verlaten. Op onze tuin zit er
een hommelnest onder de composthoop in een oud
muizennest.
De meeste hommelnesten worden vanaf eind maart
gebouwd. Een gemiddeld hommelvolk heeft een
levensduur van 14 weken en aan het eind van de zomer
bestaat een nest uit 200 tot 250 hommels, hoewel
aardhommelvolken groter zijn: tot 450 individuen.
Op het eind komen er geen jonge werksters meer uit en zal het hommelvolk snel kleiner worden. Op
den duur raakt het nest verlaten. Zelden wordt een voormalig hommelnest een volgend jaar voor de
tweede keer bezet.
Geen last
In principe zult u geen last van de hommels ondervinden, want ze zijn niet geïnteresseerd in onze
producten. Hommels leven hun eigen leven en vallen mensen niet lastig, zoals wespen dat wel
kunnen doen. Soms kan een hommel zich wel eens vergissen, maar dan is ze ook zo weer weg.
De werksters (de kleine hommels) verzamelen al het
stuifmeel en nectar voor het nieuwe broed (waar
mannetjes en nieuwe koninginnen uitkomen). Ze
vliegen de hele dag heen en weer tussen het nest en
bloemen.
Hommels steken zelden, alleen als ze zich ernstig in
het nauw gedreven voelen. Bijvoorbeeld als ze klem
komen te zitten. Dit komt zelden voor. Een steek is
vervelend, maar is meestal snel over met een beetje
anti-insectenzalf.
Niet schadelijk
Hommels zullen geen schade aanbrengen aan de constructie of isolatie van huizen. Ook in
spouwmuren zijn ze niet schadelijk, want hommels kunnen niet knagen. Ze nestelen daarom
uitsluitend in een al bestaande holte.
Hommels, vooral steenhommels, vestigen zich graag in een spouwmuur. De ruimte is precies groot
genoeg voor het kleine hommelvolkje. U zult verder niets van de hommels merken: geen
onaangename geuren of ongedierte.
Eenjarig
Een hommelvolk is eenjarig. Als er in het najaar nachtvorst optreedt, zullen de meeste hommels dat
niet overleven. Alleen de nieuwe koninginnen hebben zich vet gegeten en zoeken een (ander) veilig
holletje voor de winter. Zo kan in de volgende lente het hele verhaal weer opnieuw beginnen.

Goede bestuivers
Hommels zijn goede bestuivers van allerlei planten en fruitbomen. In kassen worden ze speciaal
gekweekt om tomaten en paprika’s te bestuiven. Het zijn dus ook voor de mens nuttige diertjes! Laat
ze dus rustig hun gang gaan.

Zet hommelplanten in uw tuin of op het balkon en geniet
van het zomerse gezoem van hommels! Hommelplanten
zijn planten met stevige bloemen, zoals vingerhoedskruid,
salie, wilde marjolein, munt, kattenkruid, petunia,
viooltjes, lupine, smeerwortel, longkruid, dovenetel,
helmkruid. Hommels houden vooral van planten met
witte, lila, paarse of blauwe bloemen.

Overwinteren
Hommelkoninginnen kruipen in het najaar volgegeten weg om te overwinteren. U kunt helpen door
een grote bloempot omgekeerd neer te zetten onder struikgewas. Zet deze bijtijds neer, ruim voor
de herfst.
Maak in de bodem een gat voor de ingang en
steek er een stukje tuinslang door (als
bescherming tegen inregenen). Leg een stukje
karton en/of wat bladstrooisel onder de
bloempot voor het eerste begin van het nest.
De kans is groot dat een hommelkoningin in
uw bloempot overwintert! En dat ze in de
lente haar nest in de bloempot start.
In het afgelopen voorjaar heeft een betrokken buurtbewoner op onze tuin 36 een hommelkast
geplaatst. Hopelijk vindt een hommelkoningin in het najaar deze plek om te overwinteren.

Koken met eigen oogst

Volkoren spaghetti met tuinbonen en zalm

Ingrediënten:
-

1 citroen
Bakje ongebrande amandelen
1 teen knoflook
3 bosuien
Volkoren spaghetti
Olijfolie
500 gram gedopte en geblancheerde tuinbonen
200 gram gerookte zalmblokjes
50 ml water
Boursin (optioneel)

1. Boen citroen schoon. Rasp de gele schil van de citroen en pers de vrucht uit. Hak de amandelen grof
en snijd de knoflook fijn. Snijd de bosui in ringetjes. Kook de spaghetti volgens de aanwijzingen op de
verpakking beetgaar. Rooster de amandelen (voorzichtig) in een koekenpan zonder boter of olie 3
min. Laat afkoelen op een bord.
2. Verhit de olie in een koekenpan, voeg de knoflook en tuinbonen toe en bak 1 min. Voeg het water
toe en verwarm 4 min. tot het water verdampt is. Voeg de bosui toe en bak 1 min. mee. Roer de
zalmsnippers erdoor.
3. Meng de spaghetti met de tuinbonen en de zalm. Voeg het citroenrasp toe en breng op smaak met
het citroensap en peper en zout. Roer eventueel de Boursin er nog door om het romiger te maken.
Verdeel de spaghetti met de tuinbonen en zalm over diepe borden. Garneer met de amandelen.
https://www.ah.nl/allerhande/recept/R-R653518/spaghetti-met-tuinbonen-en-zalm

Berichten van het Bestuur:
Hulpdiensten op het terrein:
We hebben nu een plattegrond met de namen van de paden
erop en de kassen zijn met nummerstickers beplakt, zodat het
voor de hulpdiensten ook duidelijk is waar iemand te vinden is
in geval van nood. Deze plattegrond hangt op het
mededelingenbord bij de ingang.
Als u bezwaar heeft tegen het plakken van een nummer op uw
kas, dan horen wij dit graag. In dat geval verzoeken wij u
vriendelijk zelf uw kas duidelijk te nummeren, zoals aangegeven
in het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging,
Tevens hangt er sinds kort een City AED (van de Gemeente Rotterdam) in de Meropestraat 33, dicht
bij de volkstuin. Uit de tuin rechtsaf over het bruggetje tweede blok huizen links huis op de hoek bij
Vanessa's Hair Creations aan de buitenmuur.
Er is een reanimatie app beschikbaar van het Rode Kruis. Onder het kopje overzicht staat allerlei
informatie en met de app kan je ook onmiddellijk 112 bellen.
App is op onderstaande site te downloaden.
https://www.rodekruis.nl/ehbo/gratis-ehbo-app/

Schooltuinen:
Het plan is om weer schooltuinen te realiseren op het braakliggend stuk gemeentetuin op ons
complex. Dit wordt opgepakt door de Stichting Milieu Dichterbij, Hoeks welzijn en de projectgroep
voeding en gezonde leefstijl. Dit kan alleen doorgaan als de hoekse scholen hieraan hun
medewerking willen verlenen. Het zou erg leuk zijn als er nieuw leven op het lege terrein komt.
Kijk voor meer informatie over de Stichting Milieu Dichterbij op de volgende link:
https://mailchi.mp/0e2df1a190b3/nieuwsbrief-parels-van-schiedam-juni-2019-i-natuurmilieu?e=d4f453d116

Japanse Duizendknoop:
Ook in Hoek van Holland zijn er plekken waar de Japanse Duizendknoop woekert. Ontdekt u deze
plant op ons complex, wilt u het dan melden bij het Bestuur.
Lees in onderstaande nieuwsbrief van SVIN (stichting Volkstuinen in Nederland) meer over deze
woekerende plant. Gelukkig gebruikt Rotterdam het middel Roundup NIET in de bestrijding!
Het probleem van de eikenprocessierups in hun nieuwsbrief is hier minder actueel.
https://mailchi.mp/117f1937cdff/japanse-duizendknoop-en-eikenprocessierups?e=ffce770ac0

Haringparty:
Op zaterdag 6 juli om 14.00 uur is het haringparty in de kantine. Wees welkom!
De haringen zijn € 1,= per stuk.

Things to do:
-

Heggen knippen en de onderrand aan de buitenkant onkruidvrij maken. Hierdoor ziet niet
alleen je eigen tuin, maar ook het complex er veel verzorgder uit.

-

Koffie drinken in de kantine, iedere ochtend tussen 8.30 en 9.30 uur, alle door-de-weekse
dagen! Koffie € 0,50 met een koekje.

-

Oogsten! Daar doen we het voor immers.

-

Denk aan de levende dieren op het complex. Laat in een hoekje een hoop bladeren liggen
voor de egels, de kikkers en de padden. Ruim niet al het afgevallen fruit op, maar laat wat
liggen voor de egels, vogels en insecten. Pas op met het gebruik van netten. Vogels kunnen
er in verstrikt raken. We hebben zoveel opbrengst dat je best wat kunt missen aan de vogels.

-

Zaaien van 2-jarigen kan nu, dan kunnen ze als planten de winter in en heeft u volgend jaar
bloeiende planten! Denk aan: stokrozen, campanula, muurbloem, vingerhoedskruid,

-

Let op de druiven, ziekteverschijnselen zo snel mogelijk bestrijden.

-

Eind mei/en de maand juni is het de
tijd dat bijen gaan zwermen. De
koningin vertrekt met een deel van
het volk en gaat op zoek naar een
nieuwe nestplaats. U kunt ze zien
vliegen, maar uiteindelijk zoeken ze
een plek, die helaas niet altijd even
praktisch is in onze ogen.
Ziet u op het complex (of elders) een
bijenzwerm, laat het dan weten aan
het bestuur of stuur een bericht
naar nieuwbrief-denoortbonnen@outlook.com. Dan kunnen we de imker vragen om de
zwerm op te halen. Hij zal ze een bijenkast aanbieden waar de koningin zich met haar volk
kan vestigen.
Als u de zwerm niet verstoord, is er geen gevaar, laat ze zelf in ieder geval met rust.

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
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