Nieuws vanuit het bestuur april 2022
Wat een activiteit! De natuur barst uit zijn voegen en het tuinieren ook!
De basisschool gaat op korte termijn aan de slag met het verzorgen van hun tuin.

notenboom
De boom begint mooi uit te lopen. Af en toe een plens water is nog steeds nuttig en noodzakelijk.

Gemeenschappelijke werkdag
Tijdens de vorige gemeenschappelijke werkdag op 22 januari zijn de heggen op en om de tuin
gesnoeid. Zoals al eerder aangegeven willen we vaker zo’n gemeenschappelijke werkdag organiseren
en de eerstvolgende gelegenheid is 21 mei.
Dan wordt er ook weer met de bosmaaier gewerkt, kan er gekeken worden naar de
gemeenschappelijke paden en hagen, de gemeenschappelijke tuin bij de picknicktafel en misschien
kunnen we dan een handje helpen bij wat de tuin van de school (er wordt binnenkort gestart met de
leerlingen van Het Talent) moet worden. Neem waar mogelijk nuttig gereedschap mee.
datum 21 mei
tijd

(vanaf) 10.00 uur

Bosmaaien Data: 30 april, 21 mei, 11juni, 2 juli, 23 juli, 13 augustus, 3 september, 24 september, 22
oktober

Bouwen

Niet alleen de vogels zijn de afgelopen tijd druk doende geweest met het
bouwen van nesten. De workshop van Ger van vorig jaar is overduidelijk
een grote stimulans gebleken, allerhande vormen van bouwen met
wilgentenen geven de tuin een compleet nieuw aanzicht.
Er ontstaan hekjes, draagconstructies voor boomtakken, installaties om
bonen, peulen en kapucijners te dragen en soms regelrechte follies.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er naast de veelheid aan stijlen ook de
nodige variatie is in details en afwerking. Misschien is het tijd voor een
uitverkiezing van het mooiste vlechtwerk?
Hierbij in elk geval een kleine indruk. In werkelijkheid zijn ze natuurlijk
allemaal veel mooier!

Vogelexcursie 9 april 2022

Ineens vliegt daar een donkere schim langs. “Kijk”, zegt Peter van
Beers (onze gids voor vandaag), “Een keep, dat is bijzonder deze
tijd.” Even later kijken we allemaal naar het vogeltje met de
bijzondere naam en een minstens zo bijzonder uiterlijk. Dat was
niet het enige hoogtepunt maar wel een van de vele hoogtepunten
van onze wandeling rondom de moestuin op zoek naar vogels.
Dat zijn meer verschillende soorten dan je je misschien zou kunnen
voorstellen maar we hadden ook wel veel geluk. Naast de keep
zagen (en hoorden) we de zanglijster en niet te missen de tjiftjaf.
We zagen natuurlijk (?) roodborstjes, winterkoninkjes, vinken. Op
het veld zaten de houtduiven vlakbij de holenduiven. Het puttertje
vluchtte weg toen we kwamen, maar het paartje torenvalken bleef
lange tijd rustig zitten zodat we rustig het verschil tussen man en
vrouw konden bestuderen.

En soms begon het
ineens te regenen
om dan later weer
over te gaan in een stralend blauwe hemel. En we
werden nat (flink nat), maar we droogden ook weer
op en toen we op de tuin terugkwamen was daar
Birgit met thee, koffie en erg lekkere (verantwoorde)
koeken.
Plannen van de kenniscommissie voor een volgende
excursie in de maand mei zijn er ook al.
Je kunt je weer inschrijven voor 8 mei, ’s morgens om 7.30 uur op de tuin. Geef via de mail
(moestuinlent@gmail.com ) even door als je graag mee wilt onder vermelding van excursie 8 mei.
Net als vorige keer is het beschibare aantal plaatsen beperkt, dus wees er snel bij!

Vernieling
Er zijn de laatste tijd weer wat dingen vernield bij de tuin. Het sleutelkastje met de sleutel voor het
toilet is bijvoorbeeld tijdelijk niet bruikbaar. Daarmee is ook het toilet niet toegankelijk. Er wordt
gewerkt aan het oplossen van het probleem.
Graag jullie aandacht voor vernieling. Bij constateren van vernieling graag een berichtje naar het
bestuur. Zie je mensen bezig met vernieling dan kun je ze zelf proberen aan te spreken maar je kunt
ook direct bellen met de politie van Lingewaard: 09008844

