Nieuws vanuit het bestuur juli 2022
Algemene Ledenvergadering 29 september
Op donderdag 29 september is er een ALV. De
vergadering is om 19.30 uur in De Warmoes, Griftdijk
Noord 11, inloop met ko e en thee vanaf 19.15 uur. We
vergaderen uiterlijk tot 20.45 uur. Daarna kunnen we in
het café en op het terras van De Warmoes nog gezellig
samen iets drinken.
Noteer het vast in je agenda. Komt allen!

Excursie insecten 19 juni 2022
Het verraste me hoeveel verschillende insecten je kunt vinden op een
paar vierkante meter. Je moet wel goed kijken!
Maar als Peter intrigerende namen noemt als prachtwapenvlieg of fraaie
schijnbok, dan wil je die ook wel met
eigen ogen zien natuurlijk.
Ook wat bekendere insecten werden
gespot, het mooie blauwe lantaarntje,
de gehakkel aurelia en zelfs de
kolibrievlinder! Een goede reden om
de rupsen wat vaker met rust te laten,
want dan krijg je meer mooie vlinders..
Het lieveheersbeestje was er, met
een tot veel stippels. Een op de twee
is trouwens het Aziatisch
lieveheersbeestje 🐞 , die te
herkennen is aan de vele stippels.
De tijd vloog voorbij, we bedankten
Peter van harte voor zijn uitleg,
genoten nog van een lekker kopje
thee of ko e, waar door Charlotte
voor gezorgd was.
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Dat we tijdens de excursie niet hebben stilgestaan bij de
coloradokever mag een wonder heten. Niet alleen kwam de
kever weer breed voor op de tuin maar in ons midden hadden
we ook de grootste keverjager van De Lentse Aarde: Fenna! Zij

heeft een bijzonder scherp oog voor insecten en vangt op meerdere
tuinen coloradokevers weg. Daarvoor hier in elk geval hartelijk dank en
een pluim van het bestuur! Het is overigens voor ieder van ons
raadzaam om geregeld even te controleren op de kevers voordat het
echt een plaag wordt.

Excursie/workshop wildplukken 19 juni 2022
Maria nam een groepje enthousiaste wanabee wildplukkers
mee op Safari in de Doornik.
Hoewel zeer enthousiast over het nuttigen van wilde kruiden
is Maria zeer precies als het gaat om de basisregels. Pluk en
eet een plant pas als je zeker weet dat je de juiste plant voor
je hebt… alle planten kun je eten, maar sommigen maar één
keer🤔 ….
Daarnaast pluk je maar een beetje, zodat er voldoende van
de plant overblijft.

We plukten hondsdraf en zevenblad voor de pesto en heel
veel verschillende kruiden, waaronder brandnetel voor de
soep….Nog wat lekkere bloemen voor de salade
(Kaasjeskruid en goudsbloem) en toen gingen we allemaal
aan de slag. Kruiden wassen, hakken en vijzelen, in de
soep roeren … en ineens was het klaar en konden we er
gezellig bij gaan zitten en alles opeten. En de lekkerste
pesto? Dat was de
hondsdrafpesto!

Heggen (onderhoud)
Overal op de tuin zijn heggen aangeplant. Daarvoor zijn verschillende planten (meidoorn maar ook
beuk) gebruikt en ze lijken allemaal goed te groeien. Voor het directe onderhoud ben je als
huurder van het aangrenzende perceel verantwoordelijk. Dat betekent dat je heg niet al te hoog
moet groeien (1 meter ongeveer) en een beetje ruimte moet krijgen in de breedte (1,5 a 2 meter).
Verzoek om af en toe je heg wat bij te houden.
Voor het onderhoud van de heggen rondom de tuin zal weer een gemeenschappelijke werkdag
worden georganiseerd.
Oogst
Er wordt al volop geoogst. De resultaten zijn ook dit jaar vaak indrukwekkend: qua hoeveelheid of
qua vorm!

Schouw
In principe loopt het bestuur twee keer per jaar over de tuin om inzicht te krijgen in het algemene
onderhoud en mogelijke knelpunten. Hopelijk kunnen we zo op tijd constateren waar problemen
dreigen. Soms zijn er omstandigheden die goed onderhoud (tijdelijk) lastig maken. Daarover willen
we dan graag in overleg met de betrokken huurders.
Belangrijkste doel van de schouw is om iedereen op zijn eigen manier, binnen de grenzen van wat
Park Lingezegen ons voorschrijft, te laten tuinieren.
Een keer per jaar is er een schouw samen met Hans van
Park Lingezegen. Dit is onlangs gebeurd.
Een paar punten die hier zijn besproken:
- In het algemeen zijn zowel het bestuur als Hans van PL
tevreden hoe het gaat.
- Aandachtspunt: Op diverse plaatsen hebben mensen nog
kunststof bindmateriaal gebruikt. Deze graag vervangen
door natuurlijk materiaal!
- Park Lingezegen gaat nog zorgen voor extra grind onder
de picknicktafel zodat onze benen niet hoeven te bungelen.
- Park Lingezegen heeft € 300 toegezegd voor de bouw
van de schuur.
- Prikkeldraad om de tuin is nog uit de tijd dat dit een
weiland was. Idee van PL is dat dit in de haag vergroeid.
- De notenboom doet het goed. Over een paar jaar heb je
er echt veel meer schaduw van want hij wordt heel breed.
- Het gaat goed met Park Lingezegen. Hans vertelt o.a. dat
er onlangs 300 appelbomen, heel veel verschillende
soorten, zijn aangekocht en in PL worden gepoot. PL is
openbaar, dus ieder mag voor eigen gebruik een stukje
oogst meenemen.

Nieuwsbrieven
Alle nieuwsbrieven kun je nog inzien op onze website: https://www.delentseaarde.nl/content/
nieuwsbrieven

