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We zijn zelden zó blij geweest met een regenbui!   

Na een paar van die buitjes zag je de kleur in de tuin terugkomen. En hoewel het nog steeds te droog is, 
kunnen we nu volop genieten van de veerkracht van de natuur: al die verschrompelde scharminkeltjes van 
planten die er nu weer fris en vrolijk bij staan. En de vrijwilligers zijn verlost van het steeds maar water geven 
en kunnen weer écht aan het werk.

Steylerdag volgende week zondag 2 september:

Het volledige programma staat op de laatste pagina van deze 
nieuwsbrief. Ook de Jochumhof doet mee! Rondleidingen, 
verkoop planten en de imkers staan voor u klaar.

Timmermans en de Rabobank

In juni kregen we van de Rabobank (grote clubactie) 960 euro. 
Daar waren we heel blij mee, want het verlanglijstje van een 
vrijwilligersorganisatie is altijd heel groot. Omdat het zo 
langzamerhand gevaarlijk werd om op onze oude, houten bistrot-
stoeltjes te pauzeren, nam het bestuur het besluit om het geld te 
besteden aan nieuwe stoelen. Maar waar vind je voor dat geld een 
stuk of twintig degelijke houten tuinstoelen? Die ook nog 
stapelbaar moeten zijn? We hebben de firma Timmermans 
gevraagd met ons mee te denken en dankzij een zéér genereus aanbod van deze firma hebben we nu 
nieuwe stoelen die passen bij de tuin én ook nog eens heerlijk zitten!

Nachtvlindernacht

14 juli  om half 10 waren er zo’n dertig personen in de tuin om 
nachtvlinders te bekijken. Martin, vrijwilliger en groot 
vlinderkenner, had een scherm opgebouwd, lampen aangezet 
en bomen met een vreemde substantie 
besmeerd. En dit alles om de vlinders te 
lokken. Ook had hij een paar vlinderkastjes 
meegenomen, zodat iedereen de vlinders ook 
op zijn gemak kon bekijken. Pas om half elf 
begonnen de vlinders pas écht te komen. Wel 
jammer eigenlijk, want een aantal 
belangstellenden was toen al naar huis en 
heeft maar een paar vlinders gezien. De 
echte die-hards bleven en werden beloond 
voor hun geduld: de meest mooie exemplaren 
streken neer op het witte doek en lieten zich 
rustig bekijken. Ook op de bomen showden 
de vlinders hun pracht. Een evenement om 
zeker te herhalen. Misschien dat we het 

volgend jaar iets anders aanpakken (je leert steeds wat bij) en dan wat dan meer 
uitleg geven voor de ‘leken’ en de echte kenners vragen wat later aan te 
schuiven.



Wespen! 

In onze heemtuin hebben we twee wespennesten ontdekt. 

  

In het holletje in de grond wonen gewone wespen (Vespula vulgaris). Dit is een van de vele 
soorten die in Nederland voorkomt. Deze soort noemen we ook wel eens limonadewesp omdat ze 
erg van zoetigheid houdt. Ze knagen op hout, net zo lang tot er een papje ontstaat. Van dit papje 
bouwen ze hier hun papieren nest in een oud muizenholletje. Ze worden 17 tot 20 mm lang en er 
kunnen duizenden wespen in het nest wonen. De koningin legt 200 tot 300 eitjes per dag.  

De wespen die in de zomer overlast geven zijn werksters. Zij vliegen uit om eten te verzamelen als 
het wespennest is volgroeid, meestal eind juli. De wespen komen dan vooral af op zoetigheid, 
maar ook op vlees. Wespen zijn nuttig: ze eten vliegen en muggen. Als je het nest niet verstoort 
laten deze wespen jou met rust.  

wespensoorten 

Programma Steylerdag:

De Hoornaar (Vespa 
crabro) is de grootste 
wesp in ons land en 
kan meer dan twee 
centimeter lang 
worden. Ze maakt 
haar nest ook van 
papier.  
 

Duitse Wesp 
(Vespula germanica) 
lijkt heel erg op de 
gewone wesp. Ze eten 
graag mee van het 
vlees op je boterham. 

Ook de Franse 
veldwesp (Polistes 
dominula) maakt 
nesten van papier. 
Deze wesp komt 
oorspronkelijk uit het 
zuiden

De Bijenwolf 
(Philanthus 
triangulum) is een 
graafwesp en leeft 
alleen. Ze vangt bijen 
en komt niet zo veel 
voor in Nederland.  

 

 

 

 

 

 

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/ongediertebestrijding/muggen/
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