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BIJEN 
Op het volkstuinencomplex 
‘De Grifthoek’ heeft tijdens het 
groeiseizoen, van half maart 
tot half september 2017, langs 
de slootkant achter het 
verenigingsgebouw, als proef 
een kast met bijen gestaan. De 
vliegroute was ideaal, want 
als er veel te halen valt/was 
(nectar), vliegen de bijen druk 
en snel af en aan. Dit betekent 
dat er naar mijn waarneming 
geen mens last van de bijen 
heeft gehad omdat de aan- en 
afvliegroute over het weiland 
ging. Het was voor de bijen en 
mij een goed seizoen. Er was 
een goede honingopbrengst in 
de zomer van 2017 en naar 
mijn waarnemingen hebben 
de bijen, vooral de bramen- en 
aardbeienbloesem flink en 
goed bestoven. 

Ik denk dat de Europese 
Honingbij veel goeds brengt 
voor de bestuiving (lees 
opbrengst) in het algemeen en 
zeker op een 
Volkstuinencomplex. Ik hoop 
dan ook weer eind maart 
2018 een kast met bijen neer 
te mogen zetten. Een bij 
hoort erbij.  

Henk van Boeschoten, 
imker. 

‘Where there are fruits & nuts, 
there are beekeepers!’

Van de voorzitter 
Volkstuin 
Een volkstuin is een particuliere tuin die niet bij de eigen woning ligt. Volkstuinen 
zijn er in vele soorten en maten: van traditionele moestuinen waar groenten, fruit en 
kruiden op verbouwd worden, tot siertuinen met bloemen en heesters en zelfs fruit 
bomen. Daarnaast kent de volkstuin allerlei tussenvormen waarin nuttige gewassen 
en siergewassen door elkaar worden geteeld, als het maar op de biologische manier 
is. 

Geschiedenis 
In 1838 verhuurt een organisatie Maatschappij tot nut van het algemeen in Franeker 
haar eerste tuin. In België worden de eerste tuinen in 1861 door Pieter Bortier in 
Giste aangelegd. Rond de eerste wereldoorlog richten volkstuinders van uit 
emancipatiestreven de eerste tuinverenigingen op. Reeds toen moesten volkstuinders 
al opkomen voor hun belangen. In 1928 stichten volkstuin verenigingen het 
Algemeen Verbond van Volkstuinverenigingen in Nederland (AVVN) op een 
landelijke organisatie was nodig om de belangen van de tuinders te behartigen. In de 
jaren 50 waren de meeste volkstuinen  echte moestuinen. En langzaamaan kwam de 
siertuin op. Volkstuinnieren is nu een vorm van openlucht recreatie of dat nu spitten, 
snoeien, planten of oogsten is, uitrusten en genieten na gedane arbeid. 

Tegenwoordig 
Volkstuinparken liggen door het gehele land, vooral  in of aan de rand van steden. In 
Nederland tellen wij 240.000 volkstuinen en bijna 1000 tuinverenigingen. Door 
natuurlijk  tuinieren dragen de volkstuinders er toe bij, en doen er alles aan om een 
waardevol grondgebied te beheren. 
Wij zijn ook zeer tevreden met onze drie complexen, al zijn er zo hier en daar nog 
wat wensen. Ik wens ieder lid een goed en vruchtbaar jaar toe, en zie iedereen graag 
op de tuinen terug. 

AGENDA 

17 maart is er voor 
de nieuwe leden een 
bijeenkomst op de 

Grifthoek!

1
TENTOON-
STELLING  

op  
1 september 2018 

(Inname dag 31 
augustus 2018 van 
18:00 - 19:00 uur))

2
DENK AAN 

Zaden, plantjes en 
mest kopen.  

Wees voorbereid! 
Het voorjaar is in 

zicht!
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Toch winter? 

Toch 28 miljard meer? 
Wat is dat nou. Net een stukje over beginnende voorjaar 
zitten typen gebeurt dit. Het gaat winter worden. Wat 
doe je er mee. Winter, als ik ergens een hekel aan heb is 
het winter. Voorheen, al wat jaren terug, binnen werk. 
Dat was er genoeg. Klaarmaken van in het najaar 
gerooide planten en in kuub kisten in de schuur gezet. 
Maar handel. Alles gelijk stil. Geen tuin aangelegd. Dus 
geen plant gepoot. Geen telefoon die rinkelt. Een 
enkeling komt bijpraten onder het genot van een bak 
koffie. Zo was het was het vele jaren geleden. Nu is het 
toch anders. Maar de hekel aan de winter blijft. Anderen 
die snakken ernaar. Wat zijn die blij. De schaatsen uit het 
vet, stond er vrijdag met een foto erbij van een schaatser 
die al stond te controleren, zijn ze scherp genoeg. En 
maar hopen. Zoals er velen zullen zijn. Ook de ijsbaan bij 
ons in De Bilt. Blij misschien? Een beetje minder in de 
rode cijfers. Want geen ijs geen inkomsten op die paar 
leden dan na. Ik weet nog toen ik ooit ook nog van die 
Friese houten doorlopers schaatsen had en voor de eerste 
keer naar de Blooker vijver ging. 

Er was in mijn herinnering een flink pak 
sneeuw gevallen. En er was iemand 

geweest die had een stuk op 
de vijver schoongemaakt. 
Wel tot aan het midden toe. 

En geschaatst dat ik heb. Als 
je weet hoe groot die vijver is 

moet het wel heel lang geleden zijn.  
Er zijn nu toch wat voorbereidingen getroffen voor 
temperaturen onder nul. Er staan planten op mijn balkon 
die dat minder leuk vinden. En dus maar op de grond 
gezet met een stuk afdekzeil ernaast. Je weet maar nooit. 
Moeder natuur onvoorspelbaar en gaat 
gewoon zijn eigen gang. 

Ook de roodborst bracht weer een bezoek 
aan mijn balkon en vloog heel nieuwsgierig 
van bak naar bak. Ik denk, je weet toch nog 
wel waar je vorig jaar je kinderen 
grootbracht. We zullen zien of hij het heeft 
onthouden of misschien wel een ander 
nestplaatsje op zoekt. Ik lig op het zuiden dus 
de middagzon is ook voor hem. 

De toch wel wat hoge temperatuur de laatste weken 
heeft ook andere vogels tot andere gedachten gebracht 
want het is avonds een heerlijkheid op het balkon te 
genieten van alle fluit ballades. 

Ik hoor net weer het bericht en dat 
voorspelt ook voor de zondag nog 
een enkele bui maar dan gaat de 
wind richting de oosthoek en krijgen we een week 
met temperaturen onder nul. Goed ook voor de kachel 
maar daar zijn ze nou net ook niet blij mee. Gaskraan 

dicht en truien aan en maar kou 
lijden. Ik herinner nog hoe we 

over gingen van kolen naar 
gas. Dat was me toch een 
verbetering. Toen niet 
wetende wat voor een 

gevolgen dat zou kunnen 
hebben. Maar wat gaat het nu  

            dan worden. Een balkon met 
zonnepanelen. Zou kunnen. Wanneer de techniek zich zo 
ontwikkeld dat ze meer stroom afkunnen leveren is het 
misschien een mogelijk. Maar op korte termijn. 
Minister zijn is dan ook geen makkelijke job. Ik weet ook 
niet of hij nog kan slapen. Hij moest echt wat zeggen en 
of hij het er mee eens was is maar de vraag. 
Hij zal het best geweten dat het op zijn pad kwam toen 
hij het ministerschap aannam. Er zal best over gesproken 
zijn bij de voorbereidingen. Voorlopig zitten we er maar 
mee. We gaan toch, winter of niet 
warme truien of niet, op naar het 
voorjaar. Net als sneeuwklokjes,  
krokusjes en narcissen kunnen 
we (wanneer het niet te gek 
wordt) ertegen en gaan we toch 
ook weer genieten van een 
mooi voorjaar.  

Cees 
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Goedendag medetuiniers, 
Nog even wachten en dan ….? 

De lente staat voor de deur en we kunnen bijna niet wachten om de handen uit de 
mouwen te steken.                                                          
Er zijn natuurlijk nog een paar vervelende klussen te klaren, zoals rommel opruimen – 
spitten – compost opbrengen en bemesten, maar dan…. kan het leuke werk weer 
beginnen.     

Alle bestelde zaden en goederen zijn binnengekomen en zijn afgelopen 3 maart uitgegeven. De pootaardappelen 
komen wat later en die worden 24 maart a.s. uitgegeven.                                                                    

Diegene, die in het bezit van een kas is kan alvast beginnen met het zaaien van bv spinazie en het zaaien en 
voortrekken van allerlei vroege gewassen.                                                                                                           

Omdat we meer willen bieden aan de leden hebben de tuincommissie en de inkoopcommissie het plan opgevat om 
tijdens bepaalde openstellingen van ons “winkeltje” en op sommige uitgiftdata  
(31 maart – 14 april -12 mei – 19 mei en 26 mei) onder het genot van een lekker kopje koffie/thee, advies te geven 
over allerlei zaken bv. bemesting etc.                                                                                                        

Een leuk vooruitzicht is …, wij hebben van één van onze toeleveranciers (Mathijs van Houtum - Bio Kultura) het 
voorstel gekregen om een lezing te houden over biologische compost/bemesting en de voordelen hiervan. Ik heb met 
Mathijs afgesproken jullie te polsen en bij voldoende belangstelling een (paar) avonden te organiseren.  

Enkele belangrijke data: 
24 maart : Uitgifte van bestelde de bestelde meststoffen – goederen en groenteplantstekken (kas) 
21 april : Uitgifte groente/vruchtplantstekken (volle grond) 
12 mei : Uitgifte Vruchtplanten – extra uitgifte groenteplantstekken (volle grond) 
Plaats : Clubhuis VAT Zeist op het Grifthoekcomplex 
Tijd : van 10.00 – 12.00 uur 

Wij hebben onze stinkende best gedaan om alles weer in goede banen te leiden. We staan open voor positieve kritiek en 
we staan het volgend jaar weer voor u klaar. 

De inkoopcommissie : 
Henk Pouw  
Hans Weijers  
Angela Heins      
Arie  Goedhart  
Bert Dorrestijn &  
Wim Groen
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Even voorstellen:    
Geurte Harskamp 
Goedendag medetuiniers, 

Als nieuwe tuinier en sinds kort als 
aspirant secretaris van onze vereniging wil ik mij graag 
even aan u voorstellen. Ik ben Geurte Harskamp en 
woonachtig in Zeist-West waar ik met echtgenoot woon. 

Sinds vorig jaar februari heb ik een tuin op de Grifthoek. 
Wat een enorme verrassing was dit om aan de ‘beurt’ te 
zijn! Een lang gekoesterde wens ging in vervulling. Van 
jongs af aan ben ik een echt buitenmens. Ik vind het 
heerlijk om buiten te zijn en in de tuin te werken. Het 
ontspant mij en ik voel mij in balans komen na mijn 
intensieve werkdag(en). Voor mij is tuinieren mijzelf weer 
hervinden. Maar ja, bij ons huis hebben wij een kleine tuin, 
te klein om er iedere dag in te kunnen werken. Het 
ontbreekt mij aan ruimte om zowel groenten als bloemen 
te telen. Het is heerlijk tuinieren op het toegewezen stuk 
tuin en erg gezellig om met medetuiniers dezelfde 
tuinliefde te delen. 

De liefde voor tuinieren heb ik vanuit mijn kindertijd 
meegekregen. De eerste 9 jaar van mijn leven woonde ik 
samen met mijn ouders, broer en zussen in de Betuwe. Wij 
woonden tussen 2 boerderijen in en hadden een grote tuin, 
een moes- en bloementuin. Mijn ouders verbouwden 
allerlei groenten en aardappelen voor eigen gebruik waar 
wij het hele jaar van konden eten. Fruit, melk en eieren 
haalden wij bij de boer, onze buurman. Al heel jong had ik 
een klein eigen tuintje. Ik vond het geweldig. Na ruim 50 
jaar geen moestuin te hebben gehad, komen veel 
herinneringen over het tuinieren met mijn ouders naar 
boven en ik ben onder de indruk van de levendigheid 
ervan. In deze gaat het zeker op dat wat jong is geleerd 
inderdaad oud gedaan kan worden! Het is mooi te zien hoe 
nu onze kleinkinderen drukdoende zijn in mijn tuin en in 
hun kleine stukje tuin. 

Ik wens iedereen inspiratie qua planning in deze 
wintertijd, een groeizaam voorjaar, een kleurrijke zomer 
en een verrassende oogst toe. Ik verheug mij op alle 
komende tuindagen en jullie als tuinvrienden daar op 
de één of andere manier te treffen én ik verheug mij op 
de samenwerking met het bestuur. 

Met hartelijke groet, 

Geurte Harskamp
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