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Petflessen voor tomatenkas
door Rob Klaassen
Wat ooit begon met het zelf verbouwen van groenten om zo iets van de natuur te leren
groeide uit tot de aanleg van een heuse belevingstuin. De leerlingen van de Bosbergschool in
Hollandsche Rading zijn iedere maand een halve dag druk met de natuur;
niet in een lokaal, maar direct naast de school.
Bij de ouders van de leerlingen
vatte het idee post, om naast de
bestaande productietuin zo’n belevingstuin aan te leggen. Het doel
van de belevingstuin is het opdoen
van zintuiglijke ervaringen, zoals
kijken, luisteren, voelen, ruiken
en proeven. De ‘gebruikers’ bewoners kunnen passief genieten
van de tuin, maar ook actief zijn
door de tuin te onderhouden of
in rond te lopen. In dit schooljaar
werd hier een begin mee gemaakt.
Leerlingen zijn zelf onder begeleiding van een aantal ouders en ouddocenten deze belevingstuin gaan
aanleggen. In zo’n tuin kunnen de
leerlingen als het ware spelenderwijs leren hoe de natuur en milieu
in elkaar zit.

Petflessen
Er wordt veel gedaan. Zo wordt er
een tomatenkas gebouwd van petflessen en van oude pallets wordt
een insectenhotel gemaakt. Leerlingen van groep 8 ontwierpen kweekbakken onder glas om hiermee in
het voorjaar snel groenten ‘van de
koude grond’ te kunnen oogsten.
De groenten worden daarna zelf
gekookt en gezamenlijk genuttigd.
Deze manier van werken geeft de
leerlingen spelenderwijs inzicht in
natuur en milieu.
Scheikunde
Ook wordt de werking van natuurlijke stoffen uitgeprobeerd door
met de leerlingen natuurkundige
en scheikundige proefjes te doen.

Iemand opperde het idee zelf lipgloss te maken met o.a. vaseline,
oogschaduw en honing of badzout
(kleurstof, soda, aromatische olie
naar keuze) en deze dan vervolgens
te verkopen. Ine Visscher is één van Het begin van een Insectenhotel
de ouders die het project begeleidt:
‘Het een groot succes. De kinderen zijn enthousiast, de ouders zijn
enthousiast en de school is enthousiast. Wat kun je beter hebben dan
enthousiaste leerlingen?’ Zij wijst
erop, dat het project ook afhankelijk is van anderen. Voor de tomatenkas van Petflessen zijn maar
liefst 2.000 flessen nodig. Binnenkort wordt er een grote actie op het
Maertensplein gestart om Petflessen in te zamelen, zodat de kas in
september klaar kan zijn.

Dag meester Wim

Zelfvoorzienend
Uiteindelijk is het de bedoeling van
de belevingstuin, dat deze in grote
mate zelfvoorzienend zal gaan worden. Producten uit de tuin worden
verkocht, zaden van de groenten
worden gewonnen en met de opbrengst hiervan kan er volgend
jaar weer worden verder gewerkt.
Al met al is er in Hollandsche Rading een uniek project gaande, dat
een samenspel is tussen leerlingen,
ouders en school. Een lerend en stimulerend geheel.

Er wordt hard aan een tomatenkas gewerkt.

Donderdag 3 juli werd het afscheid van Wim van der Hemel, directeur
van de Kievitschool in Maartensdijk, groots gevierd. ’s Morgens vroeg
werd hij opgehaald door ‘zijn’ leerlingen van groep 3 en 4. In een
bakfiets werd hij naar school gereden, onder het motto: ‘33 jaar heb jij
de kar getrokken, nu doen wij het’. ’s Avonds volgde nog een receptie
waar een ontspannen en gezellige sfeer heerste en veel mensen afscheid
kwamen nemen. [MD]

The founding fathers van de Groenekanse VOORAANKONDIGING
bijenbeweging onderscheiden
ZOMERFEEST IN ‘T GROEN
door Frank Klok

Wie kan zich in deze tijd met zijn snel wisselende hypes en interesses nog voorstellen dat er
mensen zijn, die 40 jaar trouw blijven aan dezelfde hobby, hetzelfde ideaal? Toch is dát wat de
founding fathers van de Groenekanse bijenbeweging hebben gepresteerd.
Al in de zeventiger jaren staken
zij, met een viertal andere inwoners van Groenekan, de koppen
bij elkaar en richtten de Bijenvereniging afdeling Groenekan op.
De notulen van die oprichtingsvergadering werden ondertekend
met P.A. Klopstra, secretaris en
B. van Maanen, voorzitter. Uit die
notulen blijkt, dat ook toen al de
Groenekanse imkers bezig waren
de lokale biotoop voor de bijen te
optimaliseren. Men sprak onder
meer af het Groenekanse landschap
te verzoeken om meer honingrijke
struiken en bomen te planten. Toen
er naar hun smaak onvoldoende
schot zat in die uitbreiding van het
aantal drachtplanten in Groenekan
schonk de bijenvereniging op nationale boomplantdag zelf maar een
lindeboom aan het dorp. De boom
werd geplant door kinderen van de
toenmalige twee lagere scholen in
Groenekan én door de toenmalige
burgemeester Panis. Die laatste reageerde in zijn dankwoord ‘dat het
nooit kwaad kan als de gemeente
door particulier initiatief eens een
beetje wordt opgejut.’
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en is musicus en Bernhard van
Maanen ondernemer in zijn bedrijf
BEVAMA), ervoor gezorgd dat er
in Groenekan bijenvolken waren,
die de gewassen in deze omgeving
bevruchtten en het dorp van prima
honing voorzagen. Met elkaar hebben zij hun kennis verdiept en verbreed en – misschien wel het allerbelangrijkste - zij hebben gezorgd
voor continuïteit door gedurende al
die jaren andere Groenekanners te
enthousiasmeren voor het imkervak
en hun kennis en kunde aan hen
door te geven.

verdwijnziekte nu duurzaam onder
40 JAAR GROENEKANS LANDSCHAP
controle gebracht kunnen worden
250 JAAR DE COPIJNEN
en dat mede daardoor de bijenstand
weer zal floreren. Hij riep over de
VOOR EN MET GROENEKANNERS
hoofden van de nestors de Groenekanse bevolking op daaraan hun
steentje te blijven bijdragen door
hun tuinen tijdens het vliegseizoen
tot bijensmulbiotoopjes om te toveren. Hij prees in dit verband de
initiatieven van De Bij en Wij en
het Bijen-Bloemenlint De Bilt, die
de burgerij actief ondersteunen met
bijenvoorlichting en tuinactiviteiten en die op hun beurt ook weer
bezig zijn een volgende generatie
Voorwendsel
imkers te inspireren en op te leiden.
Tijdens de afgelopen imkerijdagen Zie daarvoor ook hun respectieve
werden Peter en Bernhard onder websites: www.debijenwij.nl en
valse voorwendselen naar imkerij www.bijenbloemenlintdebilt.nl.
het Eiland aan de Kastanjelaan in
Groenekan gelokt. Daar werden
V.l.n.r. bijen-minnaars Bernhard
Dorpsbistro 0346 - 218821
de volkomen verraste jubilarissen
van Maanen, Peter Diepenhorst
door raathoningliefhebber en ouden Peter Klopstra.
burgemeester van Maartensdijk,
Woe. Gebakken eendenborstfilet
Peter Diepenhorst (in goed overleg
16-07
met sinaasappelsaus
€ 11,00
invaller voor burgemeester Arjen
Do.
incl.
of
17-07
kopje koffie
Kabeljauwfilet met
Gerritsen), namens de Nederlandse
Vrij.
Italiaanse kruidenolie
18-07
Bijenhouders Vereniging (NBV) en
Woe. Beenham van de grill met
heel bijen-minnend Groenekan de
23-07
€ 11,00
Cumberland-saus
Do.
gouden erespeld van buitengewone
incl.
of
Gespecialiseerd
24-07
Knoflook gamba`s, pasta, kopje koffie
in elke (feest)gelegenheid
Continuïteit
verdienste opgespeld. In zijn begeVrij.
tomaat en pesto
25-07
Voor meer informatie of uw reservering:
Die imkers van het eerste uur heb- leidende toespraak sprak de oudVakantie actie: zie www.naastdeburen.nl
Noodweg 35, 1213 PW Hilversum
ben veertig jaar lang, naast hun burgervader onder meer de hoop uit Voor de uitreiking waren er nog
035-5771267 www.restaurantfloyds.nl
www.naastdeburen.nl
Groenekanseweg 168, Groenekan
normale baan (Peter Klopstra was dat de varroamijt-besmetting en de heel wat bijen bijeen. [foto HvdB]
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