Nieuws
Zomervakantie 2021
Voor enkele zit de vakantie er misschien al op en anderen hebben het nog te goed.
Voor l degene die aan vakantie toe zijn…. EEN HEEL FIJNE VAKANTIE toegewenst!
In september zullen velen al wel weer van start zijn gegaan met de werkzaamheden in
de tuin/het park.
Na die eerste opstart in september willen we als SNTP voorzichtig denken aan een 1 e
activiteit.
De eerder aangekondigde Thijsse tour willen we in oktober een doorstart geven.
Als bestuur denken we dit op een veilige manier te kunnen organiseren, buiten.
Begeleiding van vrijwilligers van Thijsse’shof en een datum is geprikt.
ZONDAG 24 OKTOBER KAN U VAST IN UW AGENDA ZETTEN
We zullen wederom werken met opgave.
Opgave kan via secretaris@sntp.nl Meer informatie volgt na de persconferentie in
september wanneer duidelijk is of er geen nieuwe corona maatregelen getroffen zullen
moeten worden.
____________________
Lief en leed nieuw vanuit onze leden
Afgelopen juli kregen wij via Werner ten Cate het droeve bericht dat
Hendrik (Dieks zoals hij zich tegenwoordig liet noemen) In de
vroege ochtend van zondag 11 juli 2021 op leeftijd van 85 jaar is
overleden.
We verliezen in Dieks een bevlogen gepassioneerde
heemtuinbeheerder.
Herinneringen aan Hendrik
“Dieks heeft me zijn leven lang telkens weer verrast met zijn kennis
over de natuur. Ik heb veel van hem mogen leren. (werner ten Cate)”
“Hij had een soort voorliefde voor schraal zand, waarvan hij wel
eens wat bij zijn huis had liggen om te kijken wat er spontaan zou
gaan groeien - grondster bijvoorbeeld.
Een speciaal ding van hem was: schoenen in de appelboom als
schuilplaats voor insecten.”
“Hendrik was een markante figuur. Met niemand in de verste verte
te verwisselen”.
“Samen met Bas en Gerda Stoop (Natuurpark de Liniehof) )hoorde
hij tot de pioniers als het om samenwerking tussen heemtuinen
gaat”… ‘Die allereerste keer toen in Soest (oktober 1990)was hij erbij…”

“Wie raakte er zoek tijdens heemtuin excursies of was zijn sleutels kwijt… Hij genoot
altijd van die excursies en was ook heel deskundig, het soort zoals ze niet meer
gebakken worden.”
Hendrik keek uit naar een hernieuwde ontmoeting met andere heemtuinbeheerders, kort
voor zijn overlijden hadden we nog telefonisch contact…helaas
heeft hij geen nieuwe bijeenkomst meer mee mogen maken. We
zullen hem missen!!
foto tuin Dieks en rechts foto van
heemtuin de Gaoren

________________________

Heemtuin de Gaoren te Nijverdal
Heemtuin de Goaren in Nijverdal is in beheer van het IVN. Dieks als beheerder deed dit
vrijwel alleen. In september komt het bestuur van de IVN bijeen en zal zich beraden hoe
verder met de heemtuin. De SNTP houdt contact en kijkt waar en of hoe we hen kunnen
bijstaan om de heemtuin in Nijverdal na het overlijden van Dieks te behouden.
_________________________
De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen een vervolg op onze toezegging dat wij
als bestuur van de SNTP enig licht zouden doen schijnen op de wettelijke verplichtingen
vanuit de (nieuwe) WBTR voor alle besturen van alle verenigingen en alle stichtingen
Het bestuur van de volkstuinvereniging De Nijvere Pier waarop eveneens een Natuurrijke
Tuin gelegen (Boszoom Nijvere Pier) is, ‘stekkie’ van ons bestuurslid Johannes Jonckers,
heeft zich verdiept in de WBTR en wil hun aanpak met ons delen.
Johannes:
“De tekst betreft de afspraken die binnen ons specifieke volkstuin-bestuur gemaakt zijn
naar aanleiding van de verplichte bespreking van de onderwerpen die door de WBTR
worden aangedragen.
Niet die afspraken zoals wij ze geformuleerd hebben zijn verplicht, maar het bespreken
en het maken van eigen afspraken is verplicht. Het bespreken moet volgens de wet al
gestart zijn (per 1 juli naar ik meen), en het besluiten tot eigen afspraken mag natuurlijk
niet lang uitgesteld worden, maar ‘er aanwijsbaar mee bezig zijn’ scheelt voor een
eventuele rechter al een hoop in vergelijking met ‘nog niets aan gedaan’ - lijkt mij.
Bij het opstellen van het concept is “Het Stappenplan” gevolgd, dat via de koepel van de
volkstuinverenigingen (de AVVN) met korting aan haar leden werd aangeboden. Wij als
SNTP zijn de koepel van de ‘natuurrijke tuinen en parken-verenigingen en –stichtingen,
en bieden onze leden bij dezen dus een voorbeeld van de uitwerking van het stappenplan
- om zelf mee aan de slag te gaan.

Bespreken in het bestuur is dus verplicht. Vervolgens vrijwel ongewijzigd overnemen van
het concept van de Nijvere Pier is dus toegestaan.
De andere plicht vanuit de WBTR is het opnemen van een en ander in de statuten. Dát
mag nog jaren blijven rusten.”
Het voorbeeld aangedragen door Johannes zijn volkstuinen vereniging kunt u na de
vakantie van onze webmaster terug vinden onder de knop officieel op onze website.
Johannes zal zodra hij bruikbare voorbeelden heeft van formuleringen voor in de
statuten, deze ook met ons delen.
_______________________
Honingbijen in de natuur(tuin) , OASE zomer ’21
In dit artikel wordt geschreven over de concurrentie tussen honingbijen en wilde bijen.
De schrijfster verteld over de verschuivingen in haar tuin. Bloeiende planten worden
massaal bezocht door honingbijen.
Het zelfde fenomeen trof, tot onze spijt ook onze tuin. Waar waren onze geliefde solitaire
bijtjes gebleven?? Hoe blij waren wij dat de lindes aan de veste gingen bloeien en we
onze solitaire bijtjes terug zagen.(de honingbijen trokken massaal naar de lindes)
Onlangs verschenen onderzoek in de Biesbosch wees uit dat het grote aantal kasten een
bedreiging vormt voor de aanwezige zeldzame bijen als de boshommel en de grote
kegelbij.
Veel heem/natuurtuinen en parken
hebben of hadden (van oudsher)1
of meer kasten in hun tuin staan.
Is dit nog steeds zo of staat het
hebben van 1 of meer kasten door
alle berichtgevingen ter discussie?
We horen het graag van jullie.
REAGEER OP DEZE VRAAG op ons
forum.
__________________________
Wild, verwilderd of ingezaaid?
Via aanverwante organisaties worden
heel wat rapporten uitgebracht. Via
Nature Today konden wij onderstaande
info en link vinden
Via deze link is het Themanummer
inzaaien Schaakspel met de
natuur' (pdf: 3,1 MB) vanaf de
FLORON-website te downloaden.
Bij opvragen van een papieren versie
ontvingen wij deze flyer…
Lees de afspraken heemtuinen worden
vernoemd!

