Voorjaar 2016
Beste medetuinders,
Na een zachte en vooral natte winter met veel wateroverlast op de tuinen en een koude start van
het jaar is het nu eindelijk voorjaar geworden en komt er aktie op de tuinen. Wij wensen alle leden
een goed tuinseizoen.
Uit de algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van 16 februari jl. werd door 24 leden bezocht.
Er werden de volgende besluiten genomen:
• Omdat veel te veel goed te composteren tuinafval met aanhangende grond in de containers
terecht komt en daardoor sommige tuinen steeds lager komen te liggen, met wateroverlast tot
gevolg, wordt composteren in een compostbak per huurder verplicht gesteld.

De noodzaak van spitten – en dat bij voorkeur vóór de winter – werd in het kader van
wateroverlast nogmaals benadrukt. De drainages worden met regelmaat doorgespoten maar een
dichtgeslagen bodem vertraagt de afvoer.
• Minimale en maximale afmetingen voor de compostbakken zullen worden vastgesteld en in de
bouwvoorschriften op de website worden vastgelegd.
• In het Praathuis zal een lijstje worden opgehangen met resten die N I E T geschikt zijn om te
composteren.
• Bestuursleden dienen, conform de statuten, tweejaarlijks af te treden. Aftredend en herkiesbaar
waren de heer J. Meijer en mevr. A. Swaan. Beiden werden herkozen.

• Op 20 september a.s. bestaat onze vereniging 40 jaar. Dit zal worden gevierd op 17 september.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd er een commissie samengesteld die zich zal buigen
over de tijdens de vergadering gedane suggesties om dit heuglijke feit op te luisteren.
Het bestuur zal binnenkort contact opnemen met de leden.

Het 40-jarig jubileum van de vereniging zal worden
gevierd op 17 september.
Tuinder van het jaar 2015: Willem Duijs
Met veel instemming, luid applaus en lovende woorden werd
Willem Duijs uitgeroepen tot “Tuinder van het jaar 2015”.
Omdat hij jaren een bestuursfunctie bekleedde viel hij steeds
buiten mededinging, maar iedereen was het er over eens dat
hij de Gouden Schoffel meer dan dik verdiende. Willem nam
de trofee verheugd in ontvangst. Het bordje “Tuinder van het
jaar” prijkt inmiddels op zijn tuin.

Nieuwe leden
Net als ieder jaar verwelkomen wij enkele nieuwe leden. Het zijn Mathijs Petri (tuin 01-A en 2),
Kim van Polen en Arno Fleming (tuin 64), Cees en Rianne Den Uijl en Rob en Irene Baan (tuin 73) en
de heer Jitbahadoer (tuin 106A). Wij wensen hen heel veel plezier en succes bij onze vereniging.
Voor de beginnelingen onder hen deze tip: er zijn heel veel zeer ervaren tuinders die veel vragen
kunnen en willen beantwoorden. Maak dus gebruik van hun kennis, daarmee voorkom je
teleurstellingen.

Indien u, ondanks dringend bestuursadvies, uw tuin niet
vòòr de winter spit, is wateroverlast uw eigen risico. De
drainages worden met regelmaat doorgespoten.
Data tuincontroles
Op verzoek van de ledenvergadering zijn de data van de tuincontroles herzien.
De nieuwe data zijn:
1e tuincontrole: vrijdag 20 mei, nacontrole 18 juni
2e tuincontrole: 8 juli, nacontrole 19 augustus. I.v.m. de vakanties zijn de gebruikelijke 4 weken
tussen de controles verlengd tot 6 weken.
3e tuincontrole 23 september, nacontrole 21 oktober.

Aandachtspunten bij de controles zijn:
• onkruid op de tuin
• de kas dient te worden gebruikt om groente in te kweken en niet als rommelopslagplaats
• zwerfvuil op de tuin: breng uw afval steeds naar de kliko’s bij het Praathuis.
• zijn de paden vrij?
• is de heg – waar van toepassing – geknipt?

De tuincontroles zijn op 20 mei, 8 juli en 23 september
Klusdagen
Voor dit tuinjaar staan er weer twee klusdagen op de rol, nl op 18 juni en 10 september.
We rekenen weer op veel enthousiaste leden die ons op deze dagen vanaf 10 uur tot ongeveer 12
uur komen helpen met allerlei klussen. Het is vooral gezellig en zoals gebruikelijk staan koffie en
taart voor iedereen klaar. Noteer de data dus in uw agenda.

De klusdagen zijn op zaterdag 18 juni en 10 september.
Start om 10.00 uur, einde 12.00 uur.

Vriendelijk verzoek geen afval op de paden achter te laten
en de paden aan te vegen.
Veenmollen
Vooral voor onze nieuwe leden is het belangrijk te weten wat
veenmollen zijn. Het zijn niet de mooie diertjes met een bontvelletje
maar een soort grote bruine krekels die onder de grond leven en daar
gangetjes maken, net als een mol. De beestjes zijn beschermd maar
brengen veel schade aan. Ze zijn dol op de wortels van allerlei jonge
gewassen en op aardappels hebben ze het ook voorzien. U kunt ze vangen door een glaasje in de
grond te graven met de rand net onder de oppervlakte, plankje er op. Dagelijks controleren. Mocht
u van ze af willen, gooi ze niet in het water want ze zwemmen als de beste, en ze kunnen zelfs
vliegen.

Tenslotte hieronder een paar lastige onkruiden:

De paardenbloem: laat hem niet in het pluis komen want hij zaait zich met honderden uit.

De paarse dovenetel: Nu allerlei tuinen nog niet gespit zijn zie je er talrijke. Ze zaaien zich
gemakkelijk uit dus naar de compostbak ermee voor ze in het zaad komen.

De brandnetel: Wie water uit de sloot bij zijn gewassen giet loopt een grote kans dat er
brandnetels in zijn tuin verschijnen. Dat komt omdat langs de dijk aan de slootkant veel
brandnetels staan die hun zaden in de sloot laten vallen. Behalve dat ze prikken zijn het lastige
onkruiden met lange wortels die je zorgvuldig moet verwijderen.

Kruiskruid: verwijderen voor de bloei.
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