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Van de voorzitter
Met dit infoblad heeft u al weer het laatste infoblad van 2010 in handen. Vele zaken
zijn aan de orde geweest in de infobladen van dit jaar.
Ook deze keer staan er weer enkele nieuwe onderwerpen afkomstig van het bestuur in
het blad. Dat is een artikel over het mestbeleid op ons complex en een stukje over de
belangrijkste regels die op ons complex gelden en waaraan iedere tuinder zich moet
houden. Ieder nieuwe lid krijgt in het vervolg dit A4-tje met regels bij de inschrijving
uitgereikt.
Bij dit laatste infoblad is het de gewoonte even terug te blikken op het afgelopen.
Welke zaken van het afgelopen jaar zijn het waard om hier nog een keer te noemen?
Naar mijn mening zijn dat: de nieuwe dam, de barbecue en de wateroverlast.
De nieuwe dam
Veel is al in het vorige infoblad over deze dam geschreven en met foto’s erbij, maar
voor de vereniging is deze nieuwe dam van zo groot belang, dat de dam hier toch nog
even kort genoemd wordt.
Weg zijn de angstige gevoelens van houdt die oude houten brug het nog wel of raakt
de uitlaat bij de afrit naar het complex weer de grond? Dit alles is voorbij.
Voor de In- en Verkoop is de nieuwe dam zeer belangrijk, de mest niet weer in porties
over de brug, maar in één keer wordt de mest vanaf een grote vrachtwagen gestort
op de opslag. En dit geldt natuurlijk ook voor de aanvoer van zand en pallets tuinaarde.
Genoeg over de nieuwe dam, twee foto´s laten nog een keer de overgang van oude
brug naar de nieuwe dam met duiker zien, past ook wel bij de overgang van het oude
naar het nieuwe jaar. Op zaterdag 28 aug. 2010 is in de ochtend de nieuwe dam met
duiker geopend.
De barbecue
Met de genoemde datum van 28 aug. 2010 zijn we bij de barbecue beland, die in de
middag en avond van diezelfde zaterdag is gehouden.
Het heeft lang geduurd maar eindelijk na drie jaar is er weer een barbecue gehouden.
Afgaande op het oordeel van vele aanwezigen mogen we deze barbecue zeer geslaagd
noemen. Dus we gaan niet weer drie jaar wachten op een barbecue, maar volgend jaar
weer gewoon een barbecue. Daar komt bij dat we nu onze eigen tent hebben. De geleende tent bij de barbecue voldeed prima, we hebben nu een zelfde tent gekocht.
Rest me nog de organisatoren van deze barbecue, Marga Stigter en Mark Krijnen hartelijk te bedanken voor hun inzet. Ook dank naar al die andere personen die hier en
daar een helpende hand hebben uitgestoken, teveel namen om hier te noemen.
De wateroverlast
Er is al wel meer over dit onderwerp in het infoblad geschreven, maar deze keer kunnen we het echt niet achterwege laten.
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We hebben dit jaar een grote wateroverlast gehad. Gelukkig was het na het hoogseizoen van de tuin, anders was het heel vervelend voor veel tuinders geworden. Veel gewas en opbrengst waren dan verloren gegaan.
In de laatstgehouden bestuursvergadering hebben we deze wateroverlast uitgebreid
besproken. Wat kunnen we doen om een betere waterafvoer van de tuinen te krijgen?
Daar komt bij dat het vooral de tuinen in het middenstuk van het complex waren, die
ernstige wateroverlast hadden. Deze tuinen grenzen niet aan een sloot.
Op twee zaken m.b.t. de waterafvoer van de tuinen wil ik hier nader ingaan.
a.
het drainage systeem
Zoals bekend liggen op rond een meter diepte onder alle tuinen drainagebuizen, geperforeerde buizen die uitkomen op de sloten. Bij de aanleg van ons complex in 1985
zijn deze buizen in de grond gelegd.
Daar komt bij dat in de grond hier en daar kleilagen liggen, die geheel ondoordringbaar zijn voor water. Op die plaatsen werkt het drainagesysteem niet goed. Waar die
plaatsen precies zijn, is niet bekend. Dat zie je pas, als je gaat graven.
Het enige wat we kunnen doen is dat drainagesysteem nog een keer door te laten
spuiten. Er wordt een offerte aangevraagd bij een daarvoor geschikt bedrijf?
Dit kon weleens voor de vereniging een te hoog bedrag worden, maar dan weten we
waar we aan toe zijn.
b.
een diepe greppel tussen de tuinen van het middenstuk
Dit is de echte oplossing voor de wateroverlast in die tuinen.
Het graven van zo’n diepe greppel heeft wel consequenties voor allerlei gewassen of
bouwsels op of vlak bij die grens tussen die tuinen.
Als zo’n greppel aanwezig is dan kan iedere tuinder m.b.v. kleine greppels zijn overtollig water kwijt op die greppel en de wateroverlast is opgelost.
We gaan de praktische gevolgen van het graven van zo’n greppel na en ook wat de kosten daarvan zijn.
Als alles goed in beeld is gebracht komen we waarschijnlijk op de ALV op dit onderwerp terug.
Opm.
Ga eens kijken naar de tuinen 79 t/m 84, daar is nog een andere oplossing
gevonden. Er loopt van tuin 84 een regenpijp (40 cm diep) naar de sloot en daar zijn
greppels op aangesloten. Ook dat werkt.
Groet Kerstfeest / Nieuwjaarsdag
Het laatste infoblad van het jaar wil ook zeggen dat we het einde van het jaar 2010
en het begin van het nieuwe jaar 2011 naderen.
In het infoblad van dec. 2009 heb ik de kredietcrisis als het belangrijkste nieuwsitem
voor dat jaar genoemd. Ook voor 2008 gold dit.
Ook dit jaar zouden we wel weer iets over de kredietcrisis of over de problemen rond
onze Europese munt, de euro, kunnen zeggen. Dat zou te eenzijdig worden, maar we
kunnen weleens naar een diepere oorzaak kijken. En dan moeten we toch zeggen dat
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de financiën en economie een steeds belangrijker rol gaan spelen in de samenleving, ze
gaan meer en meer de samenleving dicteren. Niet de stabiliteit van het gezin heeft de
prioriteit, maar een maximale arbeidsparticipatie van de ouders staat boven aan. Niet
het behoud van de culturele identiteit of zuinig zijn op een goed stel normen en waarden staat boven aan, maar een economie die volop floreert, hoe meer omzet hoe meer
inkomsten zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven. En veel burgers doen
daar bewust of onbewust volop aan mee, produceren en consumeren is het hoogste
goed.
De groei en opbrengst moeten voortdurend omhoog. De bijbehorende cijfers worden
ook dagelijks gevolgd en besproken in de media. Daarbij moet alles efficiënt (doelmatig) en effectief (doeltreffend) uitgevoerd worden, waardoor steeds meer wordt ingeleverd op een goede sociale inbedding van het werk.
Wordt door dit alles nu de samenleving vriendelijker, minder agressief, meer tevreden, minder criminaliteit, dan denk ik dat we in alle objectief moeten zeggen, dat dit
niet zo is zonder daarbij positieve zaken niet te willen zien bijv. dit jaar hebben de
goede doelen een maximum aan geld ontvangen.
Een bekend gezegde is aan het bovenstaande te verbinden en dat is: “Niet bij brood
alleen”. Brood en economie zijn belangrijk, maar er is meer dan dat. Dat zijn de immateriële zaken en dat heeft te maken relaties, hoe gaan we met elkaar om in het bedrijf en daarbuiten en welke normen en waarden spelen daarbij een rol.
Is het egoïsme of met elkaar rekening houden?
Met deze vraag kunnen we de overstap maken naar het Kerstfeest en de Nieuwjaarsdag. Juist ‘het geven’, ‘met elkaar rekening houden’, staat bij deze dagen centraal.
Bij het Christendom is het zelfs zo dat het immateriële een belangrijker plaats in-

neemt dan het “het brood”. Het zijn de geestelijke waarden en normen die het welzijn
van de samenleving bepalen.
Ook bij de Islam nemen het geven en waarden en normen een belangrijke plaats in.
Hoe het zij: het bestuur wenst u een Gelukkig Kerstfeest en Voorspoedig Nieuwjaar
toe en uiteraard een goed tuinjaar 2011 en rijke oogst! !
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Buitenteelten
Vollegrondsgroenten buiten overwinteren
Wat moeten we doen om de kwaliteit van wintergroenten zoveel mogelijk te behouden?
Rassenkeuze
Het spreekt vanzelf, dat voor de wintergroenten beroep moet
gedaan worden op rassen die winterhard zijn. Herfstrassen
zijn helemaal niet geschikt om de winter door te komen. Gewoonlijk laten dergelijke rassen het al afweten bij een temperatuur van min zeven graden Celsius. Juist daarom worden voor
de wintergroenten echte winterrassen gezaaid.
Zaaitijdstippen niet te vroeg
Let vooral op de zaaitijdstippen. Zaai nooit te vroeg,
want dan zijn de groenten 'overrijp' en als gevolg
daarvan minder tolerant aan de vorst. Anders gezegd:
deze planten zijn véél minder winterhard en lopen
zelfs bij nachtvorst sterk terug in kwaliteit.
Jonge planten
Jonge planten hebben veel minder van de vorst te lijden.
Vooral met prei, spruit- en savooikool kun je dan zeer goede resultaten behalen. Let
ook op de bemesting, want die speelt eveneens een rol in de wintervastheid van het
gewas. Planten, die bemest werden met kunstmest, moeten het afleggen. tegen organisch bemeste planten.
Voldoende blad
Heel wat wintergroenten die in volle lucht overwinteren, moeten voldoende bladeren
kunnen ontwikkelen om aan de vorst te weerstaan. Het omblad bij savooikool bijvoorbeeld is zeer nuttig omdat ze de krop beschermen. Veel blad bij spruitkool is eveneens belangrijk. Winterprei mag in de maand september niet meer bijbemest worden
omdat dan de wintervastheid in het gedrang komt.
Bevroren geweest? Dorst!
Zeer belangrijk voor alle wintergroenten is het volgende. Zijn de planten na een
vorstperiode ontdooid, dan gaan de planten zeer veel water verdampen. Ontbreekt dit
water in de wortelzone, dan gaan de planten daaronder lijden, wat een enorme negatieve invloed heeft op de kwaliteit. Controleer dus altijd de vochtigheid van de grond
na een vorstperiode en giet wanneer dit nodig mocht blijken.
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Materiaal bij strenge vorst
Is er strenge vorst op komst, dan is het noodzakelijk dat we op voorhand de nodige
maatregelen nemen. Probeer op tijd degelijk en voldoende 'isolatiemateriaal' te verzamelen. De materialen die voor de afdekking kunnen gebruikt worden verschillen per
groente. Maar je kunt denken aan stro, hooi, bladeren van loof- en naaldbomen, plastic, vliesdoek en glas. Sommige materialen kunnen ook gecombineerd worden.
WINTERGROENTEN
Prei
Wanneer de grond bevroren is, kan de prei niet geoogst worden. Daarom kun je het
best de grond tussen de rijen afdekken met bladeren, stro of hooi. Een plotselinge en
strenge vorstperiode samen met wind kan grote schade veroorzaken aan het blad van
de planten. Dit is zeker het geval wanneer de prei volwassen de winter ingaat. Het
suikergehalte dat in de prei zit, bepaalt mede de wintervastheid van de plant. Prei die
goed geworteld is en het stadium van rijpheid nog niet heeft bereikt, komt haast zonder problemen, de vorstperiode door, op voorwaarde dat de plant over voldoende
magnesium beschikt.
Vliesdoek
Naast de grondbedekking is het verstandig om net voor de vorst invalt de prei af te
dekken met plastic of vliesdoek. Het plastic wordt echter na de vorstperiode weggenomen, omdat afgedekte prei gevoelig is voor verschillende ziekten. Bovendien gaat de
kwaliteit onder dit plastic zeer sterk achteruit. Dit is niet het geval met vliesdoek,
dat op de planten mag blijven liggen. Een andere methode is om de dikste winterprei
te oogsten en bij elkaar op een beschutte plek te herplanten. Het afdekken van de
omliggende grond en het loof, voordat de vorst invalt, blijft echter noodzakelijk.
Spruiten
Een dichte bladstand geeft de planten een goede bescherming tegen de vorst. Spruiten die de winter ingaan, mogen in geen geval getopt worden. Laat er zo veel mogelijk
bladeren aan en bescherm de planten tegen de vrieswind. Het best is de perceeltjes
met plastic te overspannen of vliesdoek over de planten te leggen. Pluk nooit spruitjes
in bevroren toestand, maar kap enkele stronken af en laat die langzaam ontdooien in
een vorstvrije ruimte. Pas dan kan men met het oogsten beginnen en blijft de kwaliteit optimaal. Spruitjes die bevroren zijn geweest, zijn beter van smaak.
Savooiekool
Savooiekool die volwassen de winter ingaat, zal snel schade oplopen. Bij langdurige
vorst of wanneer de temperatuur nog lager zakt dan min vijftien graden Celsius is de
schade niet te overzien. Op een jong gewas is dit schadebeeld heel wat minder. Dit is
eveneens het geval, indien de groei van de savooikool wordt afgeremd. Dit kan, door
met de spade de helft van de wortels af te steken.
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Boerenkool of krulkool
Deze kool behoort tot de sterkste koolsoorten. Ze overwinteren zeer goed in ons klimaat, behalve wanneer de temperatuur lager zakt dan min vijftien graden. Celsius,
want dan loopt het gewas schade op. Dit is zeker het geval wanneer een ijzige wind
vrij spel krijgt. Een windscherm op voorhand aanbrengen zoals omschreven bij de
spruitkool, kan heel wat helpen. Tijdens de maand januari en februari worden de koppen uit de krulkool gesneden en in de keuken verbruikt. De plant gaat dan zijscheuten
ontwikkelen die overheerlijk zijn in smaak.
Wortelen
Soms wordt winterpeen op het perceel overwinterd. De methode bestaat hierin, dat
het loof wordt verwijderd en dat het perceel bedekt wordt met een twintig centimeter dik bladertapijt. Om het wegwaaien van de bladeren te voorkomen. wordt er een
net of vliesdoek over gelegd.
Op tijd zaaien
Zijn de winterwortelen op het normale tijdstip gezaaid (tussen één en tien juni) dan
zit je goed. Vroeger gezaaid? Dan is het mogelijk dat de wortelen gaan barsten. De
kwaliteit loopt ook sterk terug. Let ook op het volgende. In november kan er al behoorlijk strenge nachtvorst optreden. Bedenk dan dat een rijp gewas dat weinig loof
bezit en waarvan de kragen van de wortelen boven de grond uitkomen zeer vlug schade zal ondervinden. Op tijd de nodige maatregelen nemen is dan wel een noodzaak. Om
winterwortelen te overwinteren is het veel beter om ze in oktober of november te
rooien en in een kuil te bewaren. De kwaliteit blijft dan optimaal.
Vorst vrije kuil
Heel wat groenten, behalve witlof, worden ingekuild om te overwinteren. De kuilen
moeten vorstvrij zijn. Wacht nooit te lang met het aanbrengen van materiaal: het is al
snel te laat. Het gevolg is dan dat veel witloof en bewaargroenten in de kuil kunnen
bevriezen. Dit kun je gemakkelijk vermijden door op tijd de kuil met een extra laag
stro, hooi of bladeren af te dekken. Een laag van vijftig centimeter volstaat ruimschoots.
Gedeeltelijke bescherming
Deze afdekking geeft maar gedeeltelijk bescherming tegen de wind, zodat de vrieslucht uiteindelijk toch de kuil kan binnen dringen. Daarom breng je het beste een laag
aarde van tien centimeter op het stro aan. Deze aarde kan vervangen worden door
plastic of nopjesplastic die over de kuil gespannen wordt.
Pas op voor waterdamp
Is de vorstperiode voorbij, dan moet je deze plastic afdekking zo snel mogelijk verwijderen. De groenten in de kuil verdampen namelijk water. Dit water kan onder het
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plastic niet weg en dringt in het afdekmateriaal. Uiteindelijk loopt de vochtigheid in
de kuil zo hoog op, dat de groenten nat worden.
Op die manier worden ideale voorwaarden geschapen voor allerlei bacterie- en schimmelinfecties. Even erg dus als een eventuele vorstschade.

HET SCHOFFELEN VAN DE PADEN
Zoals een ieder weet is het schoffelen van de paden de verantwoordelijkheid van de
tuinder van de aangrenzende tuin.
In 2009 heeft de tuindienst deze taak eenmalig overgenomen.
Omdat er een flinke hoeveelheid schelpen was aangevoerd heeft de tuindienst er vorig jaar voor gezorgd dat de paden onkruidvrij waren alvorens er nieuwe schelpen op
gestrooid werden.
Het resultaat was dat alle paden er na deze actie prachtig bij lagen.
De achterliggende gedachte bij deze actie was dat het voor iedere tuinder een kleine
moeite zou zijn om het pad vanaf dat moment zelf bij te houden.
Gelukkig doen heel veel tuinders dat ook maar er is een aantal die dat helaas niet
doet.
Laten we er met z’n allen voor zorgen dat het complex er weer net zo mooi bij komt te
liggen als vlak na het strooien van de schelpen.
DUS: HAAL REGELMATIG EVEN DE SCHOFFEL DOOR HET STUKJE SCHELPENPAD
DAT AAN UW TUIN GRENST.

VRIJSTELLING TUINDIENST 2011
Het afgelopen jaar is door het bestuur de lijst met vrijwilligers doorgenomen.
Bij vrijwilligerswerk valt te denken aan bijv. het schoonhouden van de kas, het bemannen van de winkel, leden die het maai- en freeswerk verzorgen, enz. enz.
Deze vrijwilligers hebben door het vele werk dat zij voor de vereniging doen vrijstelling van tuindienst.
Een enkele keer bestond er wat onduidelijkheid over wie nu vrijwilliger is en wie niet.
Derhalve heeft het bestuur besloten alle vrijwilligers die vrijstelling hebben van tuindienst begin 2011 een brief te sturen waarin deze vrijstelling bevestigd wordt.
Van een ieder die deze brief niet ontvangt wordt verwacht dat hij/zij de jaarlijkse
tuindienstplicht vervult om er voor te zorgen dat het complex een verzorgde uitstraling blijft houden.
Elders in dit blad vindt u het nieuwe tuindienstrooster waarop u kunt zien wanneer er
op u gerekend wordt.
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De winkel bij de VTV

Terugblik over 2010
Een oud spreekwoord zegt, dat nieuwe bezems schoon vegen. Dit wil
dus niet zeggen, dat toen ik de functie van J. de Grijs overnam dat
het een rotzooi was.
Integendeel alle artikelen zoals de kalk, de 12-10-18 en andere
meststoffen lagen tot boven in het schap opgestapeld, ook alle pallets met potgrond en andere groot verpakkingen stonden netjes te
wachten op de klanten van dit seizoen. En de bezem, was tot op het
hout versleten zo schoon was het.
Dus met een nieuwe bezem kwam ik in een gespreid bedje.
Maar ja, ik wou toch wat anders van de winkel maken, lichter en makkelijker en de
klanten zien binnenkomen, vandaar een kleine verbouwing in de winkel waar we met het
hele verkoopteam hard aan gewerkt hebben om iedereen deze zomer van dienst te
kunnen zijn.
De stalmest voor 2011
Velen zijn er al bij de winkel geweest om te vragen of dat er al stalmest besteld kan
worden.
Het antwoord is, er kan dit jaar niet op voorhand besteld worden.
De stalmest die volgend jaar binnenkomt, naar ik hoop half januari/februari zal direct
uit voorraad verkocht worden, net zoals alle artikelen uit de winkel. Over de prijs kan
op dit moment nog niets over gezegd worden.
Tevens proberen we ook een aantal m3 paardenmest te krijgen omdat hiervoor in het
afgelopen seizoen vraag naar was.
Ook deze keer moet u er rekening mee houden dat er niet meer dan 1 m3 per 100 m2
te verkrijgen is. Ook wij als vereniging moeten ons houden aan de regels van het landelijk mestbeleid
De Sneeker-zaden
De uitgifte van de Sneeker-zaden zal ook in het nieuwe jaar weer plaatsvinden. Wanneer het goed is hebt u de nieuwe catalogus al in handen, of anders kunt u deze
alsnog afhalen in de winkel of de centrale kas. Uw bestelling kan ingeleverd worden bij
de winkel, graag uiterlijk op 8 januari 2011.(in de brievenbus) of anders in de centrale
kas. Wij bestellen dan in 1 keer alles bij de Sneeker-zaden.
De uitgifte van uw bestelling zal gebeuren zo gauw alles binnen en gecontroleerd is. U
wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Nieuwe artikelen en prijslijst voor 2011
Hiervan breng ik u, in het eerstvolgende infoblad op de hoogte, wel gaan we proberen
om in het voorseizoen enige voordeelaankopen te maken, maar dat hoort u nog.
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Wij wensen iedereen in
het nieuwe jaar weer
veel tuinplezier en een
goede oogst.
W hopen ook dan weer
op een gezellige samenwerking in de winkel van
de VTV.
Namens het In- en Verkoop Team,
Jan Vermeer
Coördinator

Mestbeleid vanaf 2010 bij de VTV-Huizen
Sinds 2007 staat ons complex wat betreft de bemesting onder controle van het Ministerie van Landbouw.
Deze controle is ondergebracht bij het LMA (Landelijk Meldpunt Afvalstoffen).
De leveranciers van mest (zoals op dit moment onze leverancier in Weesp) bevinden
zich in de administratie van het LMA en zijn verplicht door te geven aan wie ze mest
leveren en hoeveel. Zij geven door aan het LMA hoeveel kubieke meter mest jaarlijks
op ons complex wordt afgeleverd. D.m.v. monsters wordt bepaald hoeveel fosfaat en
stikstof deze mest bevat.
Informatie van het Ministerie van Landbouw:
Maximale bemestingshoeveelheid per hectare
en per jaar
fosfaat
85 kg
stikstof
170 kg
We weten: 1 hectare (ha) = 100m x 100m =
10.000 m2.
Opp. (bruto) complex (4 ha): 40.000 m2
Opp. tuinen totaal: 31.500 m2
Op basis van 40.000 m2 is de maximaal toegestane hoeveelheid fosfaat 340 kg en
stikstof 680 kg. Met de huidige werkwijze (mest uit Weesp) zitten we op de grens
van de maximale bemesting.
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Hoe nu om te gaan met mest, die een tuinder zelf kan halen bij een eigen leverancier,
laten we dit de “vrije mest” noemen. De hoeveelheid vrije mest is klein t.o.v. de centraal geleverde hoeveelheid mest. Als bestuur hebben we besloten, in tegenstelling
tot eerdere berichten, deze vrije mest toe te staan onder één uitdrukkelijke voorwaarde.
Een tuinder, die vrije mest wil aanvoeren
naar ons tuinencomplex, moet de hoeveelheid vrije mest in m3 en de dag van
aanvoer zeer tijdig (minstens een week
voor de mogelijke dag van aanvoer) aan de
coördinator In- en Verkoop dhr. Jan Vermeer (06-24447163) opgeven.
In overleg met de coördinator wordt het
vervoer van de mest met de trekker naar
de gewenste tuin geregeld, geen aanmelding geen vervoer.
Met deze gegevens en de gegevens van de
hoofdleverancier kan het bestuur bij controle door het LMA zich verantwoorden
over de totale hoeveelheid mest afgeleverd op ons complex voor een bepaald
jaar. Bij een ondeugdelijke administratie
wordt de vereniging beboet.
Een tuinder die niet aan deze voorwaarde voldoet en dus vrije mest op zijn tuin
brengt zonder dat tijdig te hebben opgegeven bij het bestuur wordt beboet met een
bedrag van € 50.
Wij gaan uit van uw medewerking.
Het bestuur

Belangrijkste regels voor de tuinders van de VTV-Huizen
1.
De tuin moet er altijd een goed verzorgd uitzien. D.m.v. een schouw wordt de
verzorging van de tuinen door het bestuur gecontroleerd.
2.
Voor de tuin (niet bij alle) bevindt zich een grasstrook aan beide zijden van het
pad. De grasstrook wordt periodiek gemaaid door de vereniging. De tuinder moet de
grasrand bij houden, recht afsteken en het gras en onkruid tussen de schelpen verwijderen.
3.
De tuinder, die een tuin heeft grenzend aan een sloot, moet zijn deel van de
sloot vrijhouden van riet en waterplanten. Een open sloot is belangrijk voor de waterhuishouding (afvoer) op ons complex.
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4.
Gevallen fruit van de vruchtbomen in het pad moet door de tuinder verwijderd
worden om rottend fruit te voorkomen.
5.
De tuinder moet deelnemen aan de tuindienst, momenteel één zaterdagochtend
(3 uur) per jaar. In bijzondere gevallen is een ander dagdeel mogelijk. Het weigeren
van tuindienst heeft royement tot gevolg.
6.
Voor de bemesting van de tuinen wordt door de vereniging centraal mest ingekocht. Privé-invoer van mest is toegestaan onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de
hoeveelheid in m3 en de dag van aanvoer tijdig wordt opgegeven bij het bestuur.
7.
Het is absoluut verboden tuinafval te storten in de grote grasranden rond het
complex. Het beste is tuinafval op de tuin zelf op te slaan om het daarna in de juiste
periode in tuin zelf te verwerken.
8.
Het is streng verboden tuinafval op de tuin te verbranden, dit kan tot royement
leiden.
9.
De toegestane materialen en kleuren op het complex zijn:
Materiaal
plasticfolie
netten, vliesdoek

Toepassing
bouwsels (o.a. kweek- en tomatenkas)
afscherming gewassen

afdekmateriaal

Bodem

Kleur
transparant en groen
groen, wit, zwart en
grijstinten
zwart antiworteldoek

Het bestuur controleert regelmatig of de gebruikte materialen toegestaan zijn. Bij
twijfel beslist het bestuur.
10.
Voor hekwerken, afrasteringen en zelf gemaakte slootwanden dient zoveel mogelijk natuurlijke producten zoals houten palen en planken gebruikt te worden.
11.
Voor de bouw van een kweek- of tomatenkas moet altijd een schriftelijke toestemming gevraagd worden bij het bestuur. De gebruikte materialen moeten van hoge
kwaliteit zijn. Na de bouw wordt gecontroleerd of de kas volgens de voorschriften is
gebouwd.
12.
Bij plaatsing van een kas of vruchtbomen moet rekening gehouden worden met
de schaduwwerking. De schaduw moet op de eigen tuin vallen en niet op de tuin van de
buurman of -vrouw.
Het bestuur
Opm. In 2011 zal het bestuur naast de normale zaken bij een schouw speciale aandacht geven aan artikel 9 en 10
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Wie heeft een EHBO-diploma?

Het gebeurt weleens, gelukkig heel weinig, dat iemand op de tuin onwel wordt of dat
een tuinder een verwonding oploopt. In al deze gevallen is snelle hulp belangrijk. Het
bestuur wil nu een lijstje maken van al die tuinders, die een EHBO-diploma hebben. Zij
kunnen, indien aanwezig op de tuin en indien nodig de eerste hulp geven en ook beoordelen of verdere hulp (arts, ziekenhuis) noodzakelijk is.
Heeft u een EHBO-diploma en wilt u hier aan meedoen geeft u zich dan op bij de secretaris dhr. Piet Wouda (pietwouda@gmail.com, 035-5258642)
Van de redactie
Mocht u iets te melden hebben voor het blad: stuur het tijdig op en het wordt geplaatst. Ook leuke foto’s (digitaal) kunnen in het blad opgenomen worden.
Tiny Kruijmer-Vos, tel 5251713
email: tinykruijmer@hotmail.com

Wist u dat:
•

•
•
•
•

•
•

Elke dag is er voor iedere tuinder de gelegenheid om gratis koffie of thee te drinken
in de grote kas, ’s middags rond half drie, maar ook, indien er vrijwilligers met een
sleutel van de kas zijn, ’s morgens rond half elf en ’s avonds rond half acht. In de zomermaanden is dat meestal het geval.
Bij onderstaande zaken krijgt u op vertoon van uw verenigingspas op uw inkopen 10%
korting
Vos IJzerhandel
Middenweg 21
Huizen
Spilt Plantenkwekerij
Huizerstraatweg 2
Naarden
Tuinders hun tuin kunnen laten frezen / ploegen / diepspitten, opgave in de kas. Na
betaling van € 14,00 voor een 100m of € 28,00 voor een 200m tuin ontvangt u een kwitantie en zal uw tuin zo snel mogelijk (als het weer het toelaat) bewerkt worden.
Er de mogelijkheid is om uw tuin met de hand te laten spitten, dit kunt u regelen via
Dhr. D. Blok 06-14669909, kosten in overleg.
Voor de verzending van het clubblad per email is het nuttig dat u een nieuw of gewijzigd emailadres zo snel mogelijk doorgeeft aan de redactie of de secretaris. Zie pagina 2 voor gegevens.

Vreeswijk & Koebrugge Goederenweg 21
Bouwmaatschappij BV 1271 EH Huizen
www.vreeswijkenkoebrugge.nl
Tel. 035-5253910
Fax 035-5255117

Postbus 1091
1270 BB Huizen
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TUINDIENSTROOSTER 2011
5 maart
12 maart
19 maart
26 maart
5 april
9 april
16 april
23 april
26 april (DI)
30 april
7 mei
14 mei
21 mei
28 mei
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni
2 juli
9 juli
16 juli
23 juli
30 juli
6 aug.
13 aug.
20 aug.
27 aug.
3 sept.
10 sept.
17 sept.
24 sept.
1 okt.
8 okt.
15 okt.
22 okt.
29 okt.

Mirjam
Dick
Piet
George
Roy
Maarten
Mirjam
PASEN
Dick
KONINGINNEDAG
Tom
Piet
George
Roy
Maarten
PINKSTEREN
Mirjam
Dick
Piet
George
VAKANTIE
Roy
VAKANTIE
Maarten
VAKANTIE
Mirjam
VAKANTIE
Piet
George
Roy
Maarten
Mirjam
Dick
Piet
George
Roy

121B
34A
136
70A1
110
74B
53

45
47
52A2
87
135A
111
22B

2B
72A
73
135C
112
145
086

097
89B
65
88B
21A
124
22A

84B
046
125
103
148B
033
126B

41
117
95
96A
99
5A2
44B

132B

39A

9B

115A

121A2

129

83
21B1
056
113
43B

98
54B
85B
71A
10

70A2
89A
34B
151
120A

133B
49
4
118
13B

78
35A
96B1
12A
70B

115B
52B
71B
11B
101

126A
121A2
78
32A

50
142
132A
29

152B
24B
32B
148

142
40A
25
60B

15
35B
94A
90

69
72B
27
109

44A

5B

137B1

55

137A

51B

91A

91B

77B

52A1

2A

8B

4

94B

37

134

3

12B

39B
122
34B
54A
25
2A
126C
23
154C

140
114A1
121A1
108
42
36
154B
54C
85A

40B
61
107
154A
92
30B2
43A
119
77A

30A
40A
8A
16
106
14
26
130
31

42
3
93
51A
104
9A
7
6
74B

13A
114A2

OP ZATERDAG IS DE TUINDIENST VAN 8.30 – 12.00 UUR.
OP DINSDAG IS DE TUINDIENST VAN 13.30 - 17.00 UUR.
WILT U ALS U OP DE AANGEGEVEN DATUM UW TUINDIENST NIET KUNT
VERVULLEN CONTACT OPNEMEN MET MIRJAM VAN NISTELROOIJ,
TELEFOON 035-5240222 OF m.nistelrooij@planet.nl
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