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Nieuwsbrief Volkstuinvereniging Ons genoegen
Het nieuwe jaar is weer begonnen. De drukke
decembermaand is achter de rug en de tijd om de
bestellingen te controleren is aangebroken.
Het is altijd weer leuk om te snuffelen tussen de
zaden, die van vorig jaar zijn overgebleven en nog
de moeite waard zijn om te zaaien. Als het in januari
extreem koud is of zelfs vriest, dan lijkt het een
stille tijd te zijn voor de volkstuin. Toch valt er genoeg te doen. Zorg dat het gereedschap schoon en
scherp is voor gebruik. Het is voorjaar voor je het
weet. Verder kan het compost nog eens gekeerd
worden en de tuin bemest. Er kunnen al nieuwe
bedden gemaakt worden, zolang de grond niet aan
je schoenen kleeft, want dan is het zeker nog te nat.
Hou ook de duiven in de gaten, want die kunnen
een ravage aanrichten aan je wintergroenten. Ze
scheuren de bladeren aan flarden en bijten stelen
door. Dus let op de boerenkool, spruiten, pastinaak
en alles wat je nog meer in de tuin hebt staan.
Vliesdoek vinden ze ook geweldig om kapot te pikken,
dus controleer regelmatig. In januari kan niets in de
volle grond gezaaid worden. De grondtemperatuur is
veel te laag. Natuurlijk mag er in potjes op de vensterbank in huis wel voorgezaaid worden, maar beter is
het om nog te wachten. Kan je de verleiding toch niet
weerstaan, beperk je dan tot tuinbonen, sla en spinazie.
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Klusdag 3 oktober 2015
Het is nog nooit zo druk geweest op de klusdag. Stoere sterke mannen traden aan in het gelid om
te spitten, gleuven te graven, tegels te lichten en lijn(tjes) te trekken en vooral met zijn allen een
karwei te klaren, die zijn weerga niet kende. De gemiddelde leeftijd was deze keer niet
hoogbejaard, maar middelmatig. Twintig personen deden mee om de klusdag tot een succes te
maken. Zeven vrouwen en dus 13 mannen. De vrouwen wierpen zich op het pompoenwegen en
het eet- en drinkwerk, terwijl de mannen zich in het zweet werkten. Het resultaat was 250 tegels
gelicht, 120 meter sleuf gegraven, 120 meter kabel gelegd en evenzoveel meter sleuf weer
dichtgegooid. In 3 uur tijd is voor 51 uur werk verzet. Palen slaan en stroompunten aanleggen, was
het item van de bestuursleden Marco Hasman en Herman Krijgsman.
De volgende keer kan de vernieuwde pomp worden aangesloten en dus de champagnefles worden
geopend. De klusdag duurde tot 13.00 en iedereen vertrok, nadat de kop met zelfgemaakte
tuinsoep was genuttigd. Toen iedereen weg was, bleven de 2 diehards van het bestuur, Marco en
Herman nog tot 15.30 uur doorgaan om zo veel mogelijk tegels terug te leggen. Alle tegels lukte
niet meer, want de mannen waren gebroken. Intussen hebben de tuinders zelf het restant tegels
op hun plaats terug gelegd.
En voor wie van cijfers houdt:
Er is 5 liter koffie gedronken
Er is 1,5 liter thee geschonken
Er ging 9 liter soep doorheen
En hier en daar een flesje water.
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Veel speculaas en minimars gaven de energie om door te gaan.
In vergelijking tot de zweetdruppels moeten dat er minstens 320.000 zijn. En dat is dus 16 liter.
Theo van Noort stelde de rookkast in werking en presenteerde zelf gerookte makreel en
kippenvlerken uit de zelfgemaakte rookkast met heel veel brood. Alles was schoon op en het afval
kon weer mee naar huis. Geslaagd? Zeker wel en nog gezellig ook. Iedereen bedankt.

Multiple choice tuinpuzzel
1 . Wat is het oppervlak van het gehele tuincomplex A. 2000 m2
B. 20.000 m2 C. 15.875m2
2. Hoeveel vierkante meter is tien roe
A. 80 m2
B. 160 m2
C. 100 m2
3. Welke vrucht heeft de meeste vitamine C
A. Rode paprika B. Kiwi
C. Papaja
4. In welke groente zit de meeste vitamine C
A. Spruitjes
B. Broccoli
C. Witlof
5. In welk gewas zit de meeste ijzer
A. Peterselie
B. Spinazie
C. Snijbiet
6. Waar komt de aardappel oorspronkelijk vandaan A. Friesland
B. Andesgebergte C. Turkije
7. Wat voor organisme is fytoftora infestans
A. Bacterie
B. Schimmel
C. Soort alg
8. Wat is een koperworm
A. Kniptorlarve B. Regenworm C. Emelt
9. Wat is een goede PH-waarde voor de selderieknol A. Ph.5.0-6.0 B. Ph. 6.5-7.0 C. Ph.7.5- 8.5
10. Wat mag niet op de composthoop
A. Koolstammen B. Tomatenblad C. Beiden
11. Hoeveel woog de grootste pompoen ter wereld
A. 823 kg
B. 654 kg
C. 491 kg
12. Wat is een poter
A. Puttenmaker B. Aardappel C. Snijboonstok
Met deze puzzel zijn 24 punten te behalen. Meldt de oplossing aan Marielle of Els

Opsporing verzocht !!!
*Hark
Verdwenen uit de tuin van Piet Westerveen, Tuin 52. De hark is fijntandig, dus
gemakkelijk te herkennen. Gelieve de hark terug te bezorgen. Piet heeft de hark hard
nodig om zijn rug te krabben.
*Volkstuinders
We zoeken de volkstuinders, die na de werkzaamheden op hun landje, hun laarzen of
schoenen schoonschrapen aan de nieuwe brug bij het materialenhokje. De brugbedekking
is hier niet op berekend. Dus gewoon niet doen. Gebruik een schrepel of schrapper op het
eigen perceel.
*Messen en schrepel
Het is toch te gek voor woorden, dat uit je tuin tot 2 x toe je mes wordt ontvreemd en een
schrepel, die zo klein is, dat er haast een vergrootglas voor nodig is. De dader moet bekend
zijn, want de messen lagen op een niet voor de hand liggende plaats. En daar bleef het
niet bij. Met dezelfde messen werd er ook schade aangericht aan ander materiaal. Het lijkt
wel een wraakactie. Tuin 19, komt dat bekend voor!
*Oranje Krat
Uit tuin 45 is een oranje krat weggenomen of meegenomen. Het opbergproduct wordt erg
gemist, daar het een geweldige opbergplaats is voor het speelgoed van de kleinkinderen.
Toch een eigenaardige zaak. Dat moet toch opgemerkt worden!
*N.a.v. bovenstaande wordt aan elke tuinder verzocht, om iedereen aan te spreken
op het volkstuincomplex, die je niet bekend voor komt. Verwijs naar het bord:

VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN
Ziet u iets vreemds? Waarschuw dan terstond het bestuur.
2

Tuinboon

De tuinboon wordt ook wel veldboon, labboon of Roomse boon genoemd. Tuinboontjes eet je bij
voorkeur jong, want dan zijn ze het lekkerst. De tuinboon maakt een rechtopgaande plant met 1
onvertakte steel van 80 tot 125 centimeter hoogte (afhankelijk van het ras en de omstandigheden).
In de bladoksels vind je de bloemen in trosjes. Deze lipbloemen vormen later de lange grote peulen
(10 tot wel 20 centimeter lang). De peulen zijn dik en hebben van binnen een fluweelachtig bedje.
De bonen die je daarin vindt zijn 1 tot 3 centimeter groot, plat en heel lichtgroen van kleur.
Teeltwijzen
Net als erwten, peulen en kapucijners willen tuinbonen een koude vroege lente; zo vroeg mogelijk
zaaien dus. En… als bijtijds wordt gezaaid, heb je kans de zwarte bonenluis voor te zijn. Je oogst de
tuinbonen, vóór deze belagers de kans krijgen de tuinbonen aan te vallen. Er zijn verschillende
manieren om tuinbonen te telen. Je kunt vanaf half januari voorzaaien onder glas en dan in
februari-maart buiten uitplanten, of eind februari buiten ter plaatse zaaien.
Er zijn bruinkokende – en blankblijvende rassen. De bruinkokende rassen bezitten de typische
bittere weeïge tuinbonensmaak. De blankblijvende rassen missen het wrange en hebben een wat
mildere smaak, zij hebben zuiver witte bloemen.
Bodem en bemesting
Tuinbonen groeien op alle grondsoorten. Ze behoren tot de peulgewassen, die normaal gesproken
maar heel weinig voeding nodig hebben. De tuinboon heeft echter wel wat meer voeding nodig
dan andere peulvruchten. Tenslotte moeten ze hard aan het werk om die grote peulen te
produceren. Naast de basisbehandeling van het onderspitten van oude stalmest en/of compost,
vinden ze ook een handje koemestkorrels in het vroege voorjaar daarbij geen slechte maaltijd.
Zaaien en planten
Zaai de tuinbonen het liefst voor in de koude kas. Zaai ze zo’n 2 keer hun eigen dikte diep in de
grond. De kiemduur bedraagt 1 tot 3 weken, afhankelijk van temperatuur en omstandigheden.
Plant de zaailingen uit als ze groot genoeg zijn om zonder problemen van de kas naar het koude
buitengebied te kunnen. Ga uit van een hoogte van 10 á 12 centimeter.
Binnen voorzaaien kan ook, maar de overgang van het warme huis naar de koude buitenlucht in
februari is wel erg groot, met daardoor meer kans op te hoge, iele, zwakke ziekelijke planten en
natuurlijk een groeistilstand bij de overgang van warm naar koud.
Als je direct buiten ter plaatse wilt zaaien, dek dan het zaaigebied af met vliesdoek (vooral duiven
vinden ze erg lekker, en je geeft zo ook iets meer beschutting en warmte). Als de zaailingen het
vliesdoek goed omhoog duwen, dus zo’n 10-12 centimeter hoog, mag het vliesdoek eraf.
Teeltzorgen
Uiteraard is dat het al eerder genoemde beschermen tegen vogelvraat (tot de zaailingen groot
genoeg zijn). Haal na maximaal 8 trosjes bloemen de top uit de plant. Deze wordt dan minder
aantrekkelijk voor luizen en alle bloemen kunnen dan nog uitgroeien tot volwaardige peulen.
Aan de zwarte bonenluis valt niet zoveel te doen: zorg dat je ruim op tijd zaait en hoop op er het
beste van.
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Uitslag pompoenwedstrijd
Het was best een spannende wedstrijd. De omtrek was al eerder gemeten, maar past de omtrek
ook bij het gewicht van de grootte? Op de klusdag was het een komen en gaan van eigenaren van
de megapompoenen. Uit de losse pols wist de meetgroep al, dat het record van 2014 ruimschoots
was overtroffen. Er was natuurlijk ook wel het een en ander gebeurd en opgemerkt tussen het
meten van de omtrek en het wegen van de pompoenen. De commissie is streng maar rechtvaardig
te werk gegaan. Bij de kinderen is de volgorde van winnaar hetzelfde gebleven als bij de meting.
Bij de volwassenen heeft er een lichte verschuiving plaats gevonden en zijn er enkelen, die een
plaatsje opschoven of neerdaalden. De pret was er niet minder om.
De grote winnaar bij de kinderen was Amanad Dijke met een pompoengewicht van 29,5 kilogram.
Bij de volwassenen was de winnares Ingrid Kuiper met het respectabele pompoengewicht van 29
kilo. De winnaars ontvingen een cadeautje en de felicitaties.
Uitslag van de eerste vijf deelnemers: Het gewicht gaf de doorslag.
Kinderen
Omtrek / Gewicht
Volwassenen
Omtrek / Gewicht
1. Amanad Dijke
138 cm 29,5 kg
1. Ingrid Kuiper
143 cm 29,0 kg
2. Arsmand Dijke
123 cm 18,0 kg
2. Els Kooiman
135 cm 22,0 kg (n.g)
3. Ninouk Doornheim
113 cm 14,0 kg
3. Jan Brinkman
123 cm 19,0 kg
4. Jason Pauwels
96 cm 13,0 kg
4. Marielle Smidt
118 cm 18.0 kg
5. Sil Hasman
95 cm
7,5 kg
5. Jody Slikboer
130 cm 15,0 kg
Als opmerking moet worden geplaatst, dat de pompoen van Els Kooiman illegaal gekweekt is, de
pompoen van Jody Slikboer uit een andere vestiging kwam, dat de pompoen van Theo van Noort
voortijdig in de soep is beland en de pompoen van Elly Bruinzeel te vroeg mee naar huis is
genomen.
Degenen, die niet op de ranglijst kwamen waren: Jacob Pauwel (10 kg) José Burki (5 kg) Cees
Blokpoel (5 kg) Adeline Jumelet (4 kg) Yassin Errami (3 kg)
Met een beetje zomer in 2016 moet opnieuw het record gebroken kunnen worden. We weten nu
beter hoe het moet. Bij de volgende meting wordt de omtrek met het gewicht vermenigvuldigd.
Een formule die door Theo van Noort is verzonnen. Nu nog even narekenen of het dan ook
werkelijk klopt met de waarheid!
Het zaad voor de pompoenen is geschonken door Oranje Band Zaden

Aardappelteelt
Ook in 2016 behoren we de regels te volgen van de overheid, voor wat de manier van aardappelen
telen betreft. We dienen de wettelijke verplichtingen na te komen over het voorkómen en
minimaliseren van plagen en ziektes. Daarbij moet gedacht worden in onze volkstuinen aan
aardappelmoeheid en phytophtora infestans. Om aardappelmoeheid te voorkomen moet er
minimaal een wisselschema van 1 : 4 worden aangehouden. Dus hooguit 1 x in de 4 jaar de
aardappelen telen op dezelfde plaats. De beste manier om phytophtora infestans te minimaliseren
is de ziekte voorkomen. Wij zijn wettelijk verplicht om aantastingen te bestrijden.
Op de volgende manieren kunt u phytophtora minimaliseren of voorkómen.
- Streef naar maximale tuin hygiëne, verwijder rottend materiaal
- Gebruik evenwichtige bemesting
- Houd de juiste plantafstand aan
- Poot vroege rassen die relatief ongevoelig zijn voor phytophtora
- Verwijder bij het begin van de ziekte direct het aangetaste blad
- Is de ziekte verder gevorderd, snij dan al het loof af
- Ziek blad en loof, direct droog afvoeren in een plastic zak naar de container
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Is het vochtig en broeierig weer, dan heeft het de voorkeur om tegen phytophtora te
spuiten
- Besef, dat GEEN enkel aardappelras volledig resistent is tegen deze ziekte
- Phytophtora past zich snel aan en wordt dus hardnekkiger
- Teelt van tomaten kent dezelfde problemen, als die van aardappelen
- Aangetaste tomaten zo snel mogelijk afvoeren in plastic zak naar de container
Het bestuur is te allen tijde bevoegd de tuinder te dwingen om aangetaste gewassen te
verwijderen. Degene die daar geen gehoor aan wil geven, kan geroyeerd worden

Oplossing puzzels nieuwsbrief 4
Tuincryptogram
1. Witlof; 2. Compost; 3. Kruiwagen 4. Spitvork 5. Aardbei 6. Stalmest 7. Brandnetel
8. Spitskool 9. Spruiten 10. Kraaien
Grijsvlak is Worteldoek
Fotopuzzel Foto 1 = tuin 66 Foto 2 = tuin 6
Foto 3 = tuin 42 Foto 4 = tuin 24
Foto 5 = tuin 38 A Foto 6 = tuin 88 Foto 7 = tuin 81 Foto 8 = tuin 69
Foto 9 = tuin 49
De volgende personen hebben al punten verzameld:
Patricia Hasman
38 punten
Marielle Smidt
20 punten
Bij een verzameling van100 punten ontvangt u een cadeaubon van 10 Euro

De aardbei beschermen in de winter
Aardbeienplanten zijn over het algemeen redelijk winterhard. Zij kunnen wel een paar
graden vorst weerstaan. Wordt de temperatuur echter beneden 5 graden vorst, dan is de
kans op onzichtbare schade van de plant aanwezig. Zo op het eerste gezicht lijkt er dan
niets aan de hand, maar als de tijd van bloeien en groeien aanbreekt, wordt de schade pas
duidelijk. De groei gaat traag en de vruchtdraging wordt minimaal. Vooral aardbeien in
bakken en potten krijgen een extra knauw, omdat de grond rondom de aardbeienplant
kan bevriezen. Met een paar eenvoudige ingrepen, kan de toekomstige oogst veilig gesteld
worden.
- Dek de planten die op de grond staan af met een stukje acryldoek of plastic folie
- Zet bakken en potten op een vorstvrije plaats of op een beschutte plaats waar het
minder hard vriest. Zorg dat de kluit niet uitdroogt.
- Knip de planten niet kaal voor de winter. Hou voldoende blad over en knip
desnoods in het voorjaar de oude bladeren af.
Met deze tips zal de kans op schade door vorst aanzienlijk verminderen.

Echte meeldauw en valse meeldauw
Meeldauw en valse meeldauw zijn schimmels, die zich graag nestelen op vele planten en
daardoor de kwaliteit van de plant doet afnemen. Er is echter ook verschil tussen de echte
en de valse meeldauw. Sommige planten hebben het ongeluk om een goede gastheer te
zijn voor beide soorten.
Er is verschil in uiting van verschijnselen op de bladeren. Hieronder een vergelijking.

Echte meeldauw

Valse meeldauw

Tast de bladeren aan de bovenkant aan.
Tast de bladeren aan de onderkant
aan.
Eerst witpoederige aanslag, later pluis op
Onderkant grijs pluis,
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bovenkant gele
bladeren. Blad krult en valt af.
vlekken, die soms
bruin kleuren.
Zuigt water en voeding uit blad. Vlekken
Schimmels
groeien in plantenweefsel en zijn van het blad af te vegen.
vlekken zijn
niet van het blad af te vegen.
Droge omstandigheden voor voortplanting.
Vochtige omstandigheden nodig om te Minimum temperatuur van 20 graden
nodig. ontkiemen. (natweerschimmel)
(zomerschimmel)

Echte meeldauw bij tomaten
De vrees voor meeldauw is het meest voor de druiven in de kassen. Behalve de druif is een
graag geziene gast voor de echte meeldauw ook komkommer, courgette, meloen, tomaat
en aardbei. De voorkeur voor de valse meeldauw gaat behalve de druif uit naar erwten,
spinazie, rabarber en koolgewassen.

Wat te doen bij echte meeldauw:
Gewassen niet te dicht op elkaar planten, zodat er voldoende lucht bij kan. Hierdoor kan
alles sneller drogen. Bij droogte voldoende water geven. De aangetaste planten met
fungicide bespuiten. De planten met zwavel bestuiven.

Wat te doen bij valse meeldauw:
Zorg dat de gewassen altijd snel kunnen opdrogen door de bodem vrij te houden van
onkruid. De bodem los houden, zodat er geen water op de grond blijft staan. Nooit dieven
of blad weghalen, als het gewas nog nat is. Nooit over de bladeren water geven. Zaailingen
tijdig dunnen. Planten niet te dicht op elkaar zetten. Planten met een product op basis van
kopersulfide bestuiven. Aangetaste bladeren verwijderen.
Keuze genoeg dus voor de druivenhouders.
Houdt beide schimmels in de gaten.

Snoeien van bomen in de volkstuin
Zolang het niet vriest kunnen de bomen in de volkstuintjes nog gesnoeid worden. Dit moet wel
gebeuren vóór de groei zich weer aankondigt, dus wacht niet tot in het voorjaar. De stelregel is,
dat gesnoeid moet worden voor 1 maart. In het reglement staat duidelijk dat de bomen niet hoger
mogen zijn dan 3 meter. Dit heeft een reden, dat is duidelijk. De regels zijn niet verzonnen om te
6

pesten, maar om er voor te zorgen, dat medetuinders niet te veel schaduw krijgen, het
wortelstelsel zich ook niet te ver en te diep ontwikkeld en hoge bomen vangen veel wind!!! De
controle op de boomhoogte wordt in 2016 aangepakt.

Mais telen

Mais is een gemakkelijk te telen gewas in de volkstuin. Er hoeft
geen rekening te worden gehouden met enge beesten, zoals vliegend vee. De enige
belager is kou en nat weer. Verse zelfgekweekte mais is het lekkerste, wat je zich maar kan
voorstellen. Vers is de suikermais nog vol met suikers. Al na 2 uur is er nog maar 50% van
over en heeft dus de helft zich al omgezet in zetmeel. Hoe erg je ook je best doet om te
bewaren, het proces zet zich onverminderd voort. Het beste is de maiskolf snel te
blancheren gedurende 8 minuten en dan in te vriezen. Dit zou het proces van omzetten
van suikers naar zetmeel tegen gaan.
Het beste is om mais voor te zaaien in potjes in de kas of platte bak. Om langere tijd van
de mais te genieten kan je verspreidt zaaien. Bijvoorbeeld elke 2 weken een aantal. Dat
kan dus van april tot eind mei. Na 3 weken kunnen de plantjes al uitgezet worden. Het
zaad kan in mei meteen in de volle grond, maar houdt er rekening mee, dat de
bodemtemperatuur boven de 10 C graden moet zijn. De zaden in de volle grond moeten
wat dieper, dan in een potje. De graankorrels zijn anders weggepikt door de vogels, voor je
de tuin hebt verlaten. Het zaaisel hoeft maar weinig water, zowel in de volle grond dan
wel in de potjes. De zaai- of pootafstand is 45 x45 cm. of 60 x 30cm. Het beste is een aantal
flinke rijen te maken van 60 x 30 cm, maar nog beter is het om een carré te maken met de
afstanden 45 x 45 cm. De carré heeft te maken met de bestuiving. Mais is een warmte
minnende plant. Het kan gebeuren dat bij kou in het voorjaar de groei niet echt op gang
komt. Is het te koud dan kleuren de bladeren geel en paars. Eind juni en begin juli groeit
de mais het hardst.
Mais is eenhuizig, met aparte mannelijke en vrouwelijke bloeiwijzen op één plant. Als de
lengtegroei op zijn eindje is, ontwikkelt zich in de kop van de plant een pluim. Dat is het
mannetje. Zo’n 6 bladeren onder de pluim groeien de kolven met een dik pak groene
draden. Dat zijn de stampers (kolfkwast, of baardharen) die het stuifmeel van het
mannetje moet opvangen. En zoals je begrijpt zijn de kolven dus de vrouwtjes. Per plant
ontwikkelen zich maximaal 2 kolven. De baardharen komen pas tevoorschijn als de pluim
al enkele dagen stuifmeel produceert. Dit is om de kans op kruisbestuiving te vergroten.
Het is dus nodig om voldoende maisplanten te kweken. Door de wind komt het stuifmeel
van de mannelijke pluimen op de draden van de kolven terecht en dan pas zullen de
maiskorrels uitgroeien.

Nieuwjaars-resoeptie
Het nieuwe jaar kan natuurlijk niet zonder receptie op het volkstuincomplex. Zoals de
laatste jaren het geval is, zal de receptie overdekt plaats vinden op tuin 81 en 82.
Noteer de datum in de agenda, want van de soep zal gesmuld kunnen worden op zaterdag
9 januari van 12.00 tot 14.00 uur.
Ook dit jaar nét even anders.
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De constante factor is natuurlijk de erwtensoep. Er is natuurlijk ook de vegetarische soep
en een bonenschotel. De andere soepen blijven nog een verrassing. Vorig jaar waren we
met een totaal van 55 personen. Mannen, vrouwen en kinderen. Wees er ook dit jaar weer
bij. De laatste 3 jaar was het steeds droog en ook een beetje zonnig. We rekenen er nu ook
weer op, dat de weergoden ons goed gezind zijn en anders………….staan we tóch wel droog
en stoken we het vuur wat hoger op.

Gesprek met dhr. Roekx
De heer Roekx runt verschillende tuinen. Niet op een traditionele wijze, maar op een
eigenwijze maar doordachte manier.
Wie heeft er nou niet eens vertwijfeld achter de oren gekrabbeld bij het zien van de
aardappelruggen nog midden in de winter. Dat zijn de ruggen van dhr. Roekx.
Begin mei is de aardappeloogst dan al uitgerekend. Bij de meeste tuinders gaat dan pas
het pootseizoen beginnen. De opbrengst van deze winterse aardappel valt tot nu toe
totaal niet tegen, maar die vroege poters worden dan ook vertroeteld in een bergje warm
stro, en dan nog eens afgedekt met vliesdoek.
Ook het telen van witlof gaat dhr. Roekx goed af. Ruim van tevoren worden de
voorbereidingen al getroffen. Hoe dat in zijn werk gaat, is voor de opmerkzame tuinder te
volgen. Niets wordt aan toeval overgelaten.
De heer Roekx heeft een volkstuin sinds 1977. Voor hem was het een goede remedie om
te relaxen na zijn drukke werkzaamheden als financieel rentmeester. Het ging hem om
beweging, gezonde groenten en ontspanning. Later in het jaar gebruikte hij de spa om te
spitten als voorbereiding op de Elfstedentocht, welke hij 2 maal heeft uitgereden op de
schaats. Goed om de rugspieren op peil te houden. Die hebben tijdens zo’n tocht nogal te
lijden door het langdurig voorover buigen. Spitten is daar een goede training voor.
Het leukste van de volkstuin vindt hij het zaaien en oogsten. De groei tussendoor geeft
gemengde gevoelens, als een oogst mislukt, of de opbrengst niet is wat er van verwacht
wordt.
De tip van dhr. Roekx is: Onkruid wieden en door blijven gaan, want wie niet wiedt, zal
ook niet eten.

Gered gereedschap
Voor degenen, die het nog niet weten, komt hier nogmaals de melding.
Er is goedkoop en zeer goed tuingereedschap te koop bij Guus van Loenen. Hij werkt met
de stichting Gered Gereedschap en heeft regelmatig goed tuingereedschap beschikbaar,
wat niet gebruikt kan worden in de achterstandslanden. Heeft u iets nodig? Vraag Guus
vrijblijvend welke gereedschappen beschikbaar zijn. Schop, spa, schrepel, schoffel noem
maar op.
Guus huist op tuin 79 aan de westkant van het complex. Of bel hem thuis even op voor
informatie. Tel. 078-6771012

Secretaris en zo
Als de jaarvergadering voor maart wordt aangekondigd, zal er een nieuwe secretaris
moeten worden gevonden. Mariëlle Smidt heeft 4 jaar lang het secretariaat rollende
gehouden en alle leuke en minder leuke klussen, die je als secretaris hebt, trouwhartig
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vertolkt. Nu haar ambtstermijn is afgelopen, wil zij zich volledig storten op tuinieren in
haar moestuin.
Denk er eens over na en misschien vindt u het wel leuk om voor minstens 3 jaar deze taak
in het bestuur te vervullen. U kunt zich nu al kandidaat stellen bij Mariëlle zodat we een
overzicht krijgen van alle kandidaten, die deze bestuursfunctie ambiëren. Het is geen
gemakkelijk beroep. Bijna dagelijks bezig voor korte of langere tijd.
Meld u aan per telefoon of via de mail: 078.6104974 of marielle.smidt@upcmail.
Maar er zijn nog 2 bestuursleden, waar het zittingstermijn van afloopt. Dat zijn de
penningmeester Herman Krijgsman en de 2de penningmeester Marco Hasman.
Beide functionarissen stellen zich herkiesbaar.
Ook op één van deze 2 banen kan worden gesolliciteerd.

Gezamenlijk biologisch bestellen
Voor mensen die biologische zaden willen bestellen, kunnen we dit gezamenlijk doen,
waardoor we een korting kunnen krijgen van 40% (totaal bestelling boven de € 250,--).
Het wordt dan op één locatie gebracht, waar men de bestelling weer kan ophalen.
De firma is "De Bolster Biologische Zaden"
De Website is http://www.bolster.nl/
We verwachten hun folder binnen te krijgen na 5 december 2015.
Mensen die interesse hebben in deze folder kunnen dit melden bij Marco Hasman.of
Patricia Hasman.
Mensen die normaal bij de Hasmannetjes bestellen, krijgen ook de flyer mee van de
Bolster.

Spreuk van de maand
De tuinboon zei, wel snotjandorie
Ik sta voor het eerst in volle glorie
Maar die snijboon daar, die houdt zijn kaken
Die wil weer eens, dat alle bonen staken
Els Kooiman

Om te onthouden
-

Nieuwjaarsoep
Inleveren bestellijsten uiterlijk
Jaarvergadering
Klusdag
Volgende Nieuwsbrief

9 januari
9 januari
1 maart
maart/april
maart/april

2016
2016
2016
2016
2016
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