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Voor alle vrijwilligers van Hortus Populus

Kalender
__
23 juni lezing: ‘Van
coronatijd naar
vitaliteit’
Jaap de Vries en Ramon
Blenderman vertellen
over hoe weerbaar kan
zijn in deze tijd.

__

9 juli Lezing: ‘De
plantaardige
EHBOkoffer’
Jos Malherbe,
natuurkundig
geneeskundig therapeut,
vertelt over medicinale
planten in de stadstuin
Barbarahof in Gouda.
__
28 juli Lezing: ‘Voeding
voor kids’
Jong geleerd is oud
gedaan! Sanne Walraven
vertelt hoe je kinderen
goede voeding ge.
__

Meer info over
lezingen op:
www.hortuspopulus.nl

Oogsten en schoffelen
Op woensdagavond is het mogelijk om lekker je hoofd leeg te maken, te genieten
van de mooie zomeravond en even bij te praten met elkaar. Want dit kun je
allemaal doen tijdens het oogsten en schoffelen. Neem gerust iemand mee en kom
tussen 19.00-21.00 uur naar de Hortus.

Groenten uit de tuin
De groei van de groenten is door het koude weer niet heel erg hard gegaan, maar
inmiddels kunnen peultjes, sla, andijvie, kapucijners, tuinbonen en de eerst
boontjes uit de kas worden mee gegeven in de groenteabonnementen of voor de
losse verkoop. Binnenkort kunnen ook de rode aalbessen worden geplukt.
Afgelopen week zijn de pompoenplanten op de twee heuvels gepoot en ze lijken
goed te zijn aangeslagen.
Het is nu zaak om regelmatig te oogsten, water te geven
waar nodig, te maaien en vrij gekomen grond weer vol
te poten. De laatste twee werkzaamheden zijn de
dagelijkse bezigheid van Theo. Het onkruidvrij houden
en oogsten zal door alle vrijwilligers gedaan moeten
worden.
Inmiddels is het aantal abonnementen gegroeid naar 43
stuks waarmee elke week 79 mensen verse groenten
krijgen van onze Hortus en van biologische bedrijven.

Nieuwsbrief juni 2022

Mededelingen
“Mogen we blijven?”
Twee weken geleden is een kleine
delegatie namens Hortus Populus bij
het gemeentehuis geweest om aan te
dringen om een beslissing te nemen
over onze toekomst.

Terugblik op de Groeimarkt
Het was prachtig weer en vele mensen hebben genoten van
de onze mooie Hortus met alle activiteiten die
georganiseerd waren. Samen met ‘meester’ Jan konden
kinderen brood bakken boven een vuurtje, er waren
heerlijke pannenkoeken, gebakken door Marian en nog veel
meer. Voor herhaling vatbaar.

Dierennieuws
De varkens hebben plaats gemaakt voor enkele bijenvolken.
Begin juni zijn de varkens geslacht en is 180 kilo aan vlees
verkocht in vleespakketten. Inmiddels is bekend dat er
nogmaals varkens kunnen worden opgefokt op een
achterste eiland.
Ondertussen zijn er heel wat harde werkers gearriveerd op
het achterste eiland. Imker Arie van Dijk heeft enkele
bijenkasten neergezet. Hopelijk kunnen de bijen genoeg
voedsel vinden op en rond de Hortus zodat de honing kan
worden aangeboden in onze
winkel.

Gebruik van de barak
Het is ontzettend leuk om te zien dat
de barak en tuin steeds vaker worden
gebruikt voor allerlei activiteiten.
Schoolklassen, lezingen en open
dagen brengen steeds meer mensen
op onze mooie Hortus.
Het is daarom ook fijn om de ruimte
met elkaar op een goede manier te
gebruiken. Laat alles weer achter zoals
je het vond, dus even kopjes afwassen
en gereedschappen en spullen weer
opbergen. Zo houden we het een fijne
en werkbare ruimte

Bouwteam

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er drie kleine
torenvalkjes zijn geboren in de nestkast aan de paal met het
ooievaarsnest. We konden ook weer jong meerkoetjes zien
in de sloot en kleine pimpelmeesje in het nestkastje bij de
pluktuin. Volop geboortenieuws dus!

In het museumdeel van de barak wordt
hard gewerkt aan de muren. Met het
leemmengsel dat in de vierkante bak
ligt voor de container, worden de
muren glad gestuukt. Er zal ook een
vuurplaats worden gemaakt in het
slaapgedeelte, waarna het weer
beschikbaar is voor bezichtiging.

