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Bijen 

Het gaat slecht met de bijenstand in Nederland en dat is al langer 
het geval. Zonder bijen gaat er een hoop natuur verloren en volgens 
berekeningen van Albert Einstein zou de mens zelfs maar vier jaar te 
leven hebben zonder bijen.... Hier zit vast een kern van waarheid in. 
De bestuiving en vruchtvorming van veel gewassen gebeurt door 
honingbijen. Bijen houden op een volkstuin wordt hiermee steeds 
meer bittere noodzaak. 

Sinds enige tijd is er geen imker meer op Ons Belang en dat hebben 
veel tuinders gemerkt. Er zijn vragen gekomen of er weer een imker 
terug kan komen. En dat kan. Er is een imker die graag op ons 
complex bijen wil gaan houden. Deze imker is zeer kundig en lid van 
de juiste verenigingen. Hij werkt met de Buckfast bij, dit is een erg 
vriendelijk bijenvolk. In het verleden is gebleken dat het op een 
juiste manier houden van bijen op ons complex geen problemen 
veroorzaakt. 

Volgens ons huishoudelijk regelement moeten leden, die op de tuin 
bijen willen houden lid zijn van een bijenvereniging en zij dienen 
hiervoor toestemming te hebben van het bestuur. 
Omdat er ongetwijfeld ook leden zijn die bedenkingen hebben bij 
het houden van bijen op de tuin, gaat het bestuur het volgende 
proces volgen: 

1. De beoogde tuin waar de bijenkasten geplaatst gaan worden 

(tuin 159) wordt door de imker vast enigszins in redelijke 

staat gebracht. Er komen, tot er een definitief akkoord is 

gegeven, geen bijen op deze tuin.  

2. Er komt een voorlichtingsbijeenkomst waarbij de imker 

toelichting geeft over het houden van bijen en waar vragen 

gesteld kunnen worden. Datum en tijd volgen. 

3. Er wordt een voorstel uitgewerkt door het bestuur en er 

wordt een overeenkomst opgesteld tussen de imker en de 

vereniging. 

4. In de komende Algemene Leden Vergadering wordt over het 

voorstel gestemd en wordt een besluit genomen.   

 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 
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Column  
Puffend plof ik neer op mijn tuinstoel in de schaduw die niet eens koel aanvoelt. Jeetje wat is 
het warm! Eigenlijk veel te warm om iets te doen in de tuin. Maar ik wil niet klagen, want de 
warmte heeft er wel voor gezorgd dat de slijmerige slakken spoorloos verdwenen zijn!  Yes! 
Eindelijk! Bah 
 
De warmte en de droogte zijn dan wel goed tegen de slakken, maar de planten kunnen er 
minder goed tegen. Er zijn wel wat plantjes gesneuveld bij mij...en vele planten zijn erg laat met 
vruchten geven. Terwijl om me heen de meeste mensen de courgette inmiddels hun neus uit 
komt, heb ik uiteindelijk 4 courgette kunnen oogsten, de plant groeide maar niet.  
Ik slenter wat door m'n tuin en doe hier en daar wat lichte arbeid terwijl de zweet druppeltjes 
op m'n voorhoofd verschijnen en zie tot mijn blijdschap dat de tomaten en komkommers wel 
lekker gaan. Met trots bewonder ik ze. Ik bind weer wat takken op en haal wat dieven weg en 
neem de rode blij mee naar huis. Toch nog iets wat gelukt is dit seizoen. 
 
Ik zet de sproeier heel even aan, want alles schreeuwt om water. Dikke diepe scheuren in de 
grond.   Ik plof weer in mijn tuinstoel neer en kijk tevreden toe hoe de sproeier een regenboog 
tevoorschijn tovert. Zelfs de merel komt even vlak bij de sproeier zitten wroeten in de grond. 
 
Hopelijk hebben we allemaal genoten van het mooie tropische weer! 
We hebben de ergste hitte nu wel gehad en gaan richting wat lagere  
temperaturen. In een paar dagen is er al heel wat water uit de lucht gevallen!   
Ik hoor de plantjes juichen! Maar de temperatuur is nog heerlijk!  

Hopelijk genieten we van een lange fijne nazomer!  Cynthia 

 

Bezoek gemeente Rotterdam 
Op verzoek van het bestuur hebben twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam ons complex 
onlangs bezocht. Dit omdat de gemeente bezig is om een nieuwe huurovereenkomst op te 
stellen en wij graag onze kant van het verhaal willen vertellen. En dat er wat gaat veranderen is 
duidelijk.  Aangegeven werd dat het plan is om in november 2022 alle VtV besturen uit te 
nodigen om de nieuwe plannen toe te lichten. Dan worden ook de (nieuwe) eisen aan de 
vereniging en de tuinen toegelicht en vrijgegeven. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: 
toekomstige tarieven, omgevingsvergunning per tuin, taxatie commissie en (tegen gereduceerd 
tarief) de tuinen laten passeren bij de notaris. Waarschijnlijk gaat de gemeente al het groen zelf 
onderhouden. Wat dat precies  in gaat houden (redactie: en of dat haalbaar is…. ) moet nog 
blijken.  
Besturen zijn verantwoordelijk voor de handhaving naar aanleiding van de (nieuwe) regels en 
eisen. Twee maal per jaar zal er een overleg plaatsvinden tussen de gemeente en VtV bestuur 
om de voorgang en de onderhoudsplannen te bespreken.  
Het plan gaat nog naar de gemeenteraad. 
Wij kunnen ons gelukkig prijzen hoe we het met elkaar op Ons Belang voor elkaar hebben.  De 
medewerkers hadden verschillende complexen bezocht en ons complex was voor hen een 
plezierige verrassing.  
Bij de afsluiting van het bezoek gaf een van de medewerkers  
aan dat als hij een moestuin zou nemen, hij er bij ons een wilde  
hebben. Daar doen we het voor en dat compliment nemen we  
graag in ontvangst :-) Het was een goed gesprek en we hebben  
onze vereniging van zijn beste kant laten zien.  Via de nieuwsbrief  

houden we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 
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Volkstuinfair Ons Belang  
Op 3 september was de 1e editie van de Volkstuinfair Ons Belang. Er stonden 16 kramen waarin 
onder andere 2e hands spullen, speelgoed, brocante, tuintijdschriften, keramiek, handwerk, 
dvd’s, bloemen, sierfruit, jam, en bloemstukjes verkocht werden. Het was niet heel druk, maar 
wel héél gezellig. Mensen struinden langs de kramen en de spullen wisselden tijdens een gezellig 
praatje van eigenaar. De wedstrijd pompoengewicht raden was een succes. Said Vuyk ging met 
de prijs (een heerlijke pot jam) naar huis. Hij had 17 kg ingevuld. Haast goed… Het juiste gewicht 
was 16,8 kg. Iedereen heeft alles keurig opgeruimd na afloop. Super! Na afloop konden we op 
het terras nog gezellig napraten. We willen iedereen hartelijk bedanken voor de hulp en de 
inzet. Het was fijn dat de kantine langer openbleef. Na alle enthousiaste reacties zijn we van plan 
om volgend jaar weer een Volkstuinfair te organiseren. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULE 1 
De wedstrijden van de Formule 1 zijn in de kantine te bekijken.  
Er is inmiddels een leuke groep kijkers. Houdt het  
mededelingenbord in de gaten ! 

 
Compostbakken 
Op zaterdag 27 augustus gaf Ron van Brakel op zeer kundige wijze een enthousiast en 
inspirerende workshop compostbak maken en onderhouden op zijn tuin. Omdat deze bak 
verplicht is bij Ons Belang wilden wij er graag van alles van weten. Hij vertelde ons waar de bak 
moet staan, wat je er in mag doen en wat juist niet en hoe je hem moet onderhouden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Patricia maakte een film en dat is te bekijken op YouTube:  

https://youtu.be/GkRjjPdfcf4 
en op de TV in de kantine. Bij de activiteitencommissie is eveneens een  
hand-out verkrijgbaar, waar je alles na kan lezen.  
 
ac.onsbelang@gmail.com 

https://youtu.be/GkRjjPdfcf4
mailto:ac.onsbelang@gmail.com
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Klimop 
Klimop kennen we allemaal, het groeit te 
pas en te onpas. Maar wist u ook dat het 
helende en desinfecterende 
eigenschappen heeft?  Klimop verhoogt de 
doorbloeding van de huid, stimuleert de 
vorming van nieuwe huid en verminderd 
zwellingen.  (P.S. een enkeling is er 
allergisch voor, hou daar rekening mee!) 
Het blad van de klimop heeft nog meer 
eigenschappen: 

• Jeuk, huiduitslag of schimmelinfecties; 

wassen met klimopwater of maak een 

crème van klimop. 

• Voetschimmel; een voetbad met 

klimopblad. 

• Kloven en barstjes; hand- of voetbad 

met klimopblad. 

• Bevroren ledematen, brandwonden, 

etterende wonden, wonden die niet 

willen helen, reumatische pijnen; een 

verband met klimopwater nat maken 

en op lichaamsdeel bevestigen. 

Wanneer het is opgedroogd verversen.  

• Verkoudheid; een washandje gedrenkt 

in klimopwater op de keel of op de 

longen. 

• Eksterogen, likdoorns, wratten; 

voetbad met klimopblad of blad 

kneuzen en bevestigen. 

• Spinnen- en insectenbeten; blad 

kneuzen en wrijven over de pijnlijke 

plek. 

Recept klimopwater en eer info: 
http://kruidenmassages.nl/klimop.html 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Egels 
 
Naast de bij gaat het ook  
slecht met de egel. In 10 jaar tijd is 50% van alle 
egels verdwenen. Kom daarom in actie en maak 
van je tuin een thuis voor egels. Er zijn overigens 
egels gespot op ons terrein en dat is hoopvol. 
Vraag het egelhuispakket met tips en 
bouwtekening gratis aan bij Natuurmonumenten 
en ontvang het direct per e-mail! 

 
https://www.natuurmonumenten.nl/aanvragen/egelpakket 

 

Commissie Raad en Daad 
Helaas hebben 4 van de 5 leden van de commissie 
Raad en Daad aangegeven te stoppen met deze 
commissie. Het bestuur betreurt dat ten zeerste, 
maar bedankt deze leden voor de poging om op 
deze manier een actieve bijdrage te leveren aan de 
vereniging.  Persoonlijke redenen en wederzijds 
verschillende verwachtingen en inzichten hebben 
een rol gespeeld. Het bestuur gaat op zoek naar 
nieuwe kandidaten. Als u interesse heeft horen we 
dat graag ! 
 

Bestuur 
Eef Nauta heeft aangegeven te stoppen als 
bestuurslid. Eef heeft in begin 2019 het ontstane 
bestuursvacuüm binnen de vereniging samen met 
3 andere leden opgevangen door de bestuurstaak 
tijdelijk op zich te nemen. Bij Eef dus inmiddels 
alweer 4 jaar!  Er is in die periode veel werk 
verricht, waarvoor hartelijk dank!  
 
We wensen Eef alle goeds toe!  

 
 
 
. 
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