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NIEUWSBRIEF 20I9
VOOR EN DOOR TUINDERS SINDS 1981 - ONS 40-JARIG JUBILEUM NADERT AL SNEL!

BERICHT VAN HET BESTUUR

TUINCOMMISSIE EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Zoals de meeste verenigingen is er
voor onze tuinvereniging ook een Huishoudelijk Reglement (HR) opgesteld.
Als het goed is heeft iedereen dit jaar
het Huishoudelijk Reglement ontvangen. Reden voor het opnieuw verspreiden van het HR zijn een paar nieuwe
aanpassingen, die tijdens de algemene
ledenvergadering (ALV) zijn goedgekeurd. Heeft u hem niet ontvangen?
Meld dat dan even aan de secretaris.
Wij verzoeken u dan ook om het HR nog
eens goed door te lezen! Controleer of
uw tuin voldoet aan deze regels en of u
voldoet aan de andere regels die er in
het HR zijn opgenomen.
Er zullen leden zijn die denken; ‘Ik ben
al zo lang lid ik doe gewoon mijn eigen
zin.’ Bedenk dan dat de oudere leden of
het bestuur juist een voorbeeldfunctie
hebben voor de nieuwe leden.
De Tuincommissie zal te werk gaan volgens huidige Huishoudelijke Reglement.
De tuincommissie zal in de eerste instantie altijd proberen om u persoonlijk aan

te spreken, mocht dit nodig zijn. Als zij u
niet treffen op het tuincomplex, dan zal
er vanuit het Bestuur en brief gestuurd
worden en een telefoongesprek volgen.
Deze stappen nemen wij zodat het
gesprek kan worden geopend en er naar
een oplossing of stappenplan gewerkt
kan worden. U kunt ook worden aangesproken als het gaat over zaken die u
al langere tijd anders doet dan in onze
HR staan beschreven. Sinds de ALV is
de samenstelling van de Tuincommissie
veranderd, waardoor er bij de controle
misschien andere zaken aan het licht
komen dan voorheen.
Houd er rekening mee dat de Tuincommissie, het Servicespunt / Tuinwinkel, het
Praathuis, de introductie voor nieuwe
leden en het Bestuur bestaat uit vrijwilligers! Zij proberen hun best te doen voor
de vereniging, want zonder kunnen we
helaas niet. 	
Met vriendelijke groet
Het Bestuur

AGENDA
• Werkochtenden
Groep 4 - 22 juni
Groep 6 - 17 augustus
Groep 7 - 14 september
Groep 8 - 12 oktober
• Rolstoel rondwandeling,
Ouderenbond
12 juni 2019, begin middag
• Tuincommissie controle ronde
15 juni 2019
• Bestuursvergadering
10 juli 2019, 19.30 uur
• Jaarlijkse BBQ
7 september 2019, 16.00 uur

WEDSTRIJD

HOOGSTE ZONNEBLOEM
EN GROOTSTE POMPOEN
Ook dit jaar willen we weer wat
competitie creeëren onder de
leden. Wie heeft er dit jaar de
groenste vingers?
De eerste week van september
zullen de deelnemende pompoenen en zonnebloemen worden
gemeten. De winnaar zal tijdens
de jaarlijke BBQ worden bekend
gemaakt.

ZATERDAG 22 JUNI - GROEP 4
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VERSLAG INFORMATIEAVOND BIOLOGISCHE GEWASBESCHERMING

EEN LEERZAME, MAAR KRIEBELIGE AVOND
Donderdag 16 mei heeft onze medetuinder Jenette Douma een zeer interessante avond gepresenteerd.
Zij is werkzaam bij Koppert Biological Systems (koppert.nl), waar ze zich voornamelijk
bezig houden met het bestrijden van
plaagdieren met hun natuurlijke vijanden.
Kort samengevat; ‘Beestjes inzetten tegen
beestjes’.
Een hele mooie gedachte, daar zouden
we meer mee moeten doen! Veel tuinders
passen deze wijze van bestrijding al toe
door bepaalde planten op hun tuin bij
elkaar te plaatsen. Voorbeelden zoals;
wortels en uien tegen de wortelvlieg of
Afrikaantjes tegen bladluis. Maar ook
knoflook tussen de aarbeien werd door
één van leden geopperd als een goed preventiemiddel. Al weet ik niet meer tegen
wat... Ik hoop wel dat de aardbeien nog
blijven smaken.

VEILIGHEID

PADEN VRIJHOUDEN
We zijn altijd al druk bezig met de
veiligheid op de tuin. Zo houden
we de paden vrij voor eventuele
ambulances die erdoor moeten.
Om ervoor te zorgen dat de deuren
van de ambulance altijd open
kunnen en niet vastlopen op de
begroeiing. De tuincommissieis is
streng in hun controle langs deze
paden.
Art. 6.14 (HR)
Tuinafscheidingen langs het hoofdpad moeten minimaal 30 cm uit de
betonnen kantplank staan en de
hoogte is maximaal 60 cm. In de 30
cm zone tussen hoofdpad en afscheiding is lage beplanting toegestaan,
mits deze niet over het hoofdpad
hangt en een onbelemmerd verkeer
van hulpdiensten en verhuizing van
opstallen over het hoofdpad toelaat.

Tijdens haar presentatie heeft ze ons
wonderbaarlijk filmmateriaal getoond,
waarin duidelijk te zien hoe dit proces in
zijn werk gaat.
Ze heeft een aantal middelen rond laten
gaan om met de loep te bekijken. Omdat
deze middelen uit levende insecten bestaat is het maar kort houdbaar. Er wordt
voor de opslag en transport dan ook een
draagmiddel en wat voeding toegepast.

WE ZIJN BETROKKEN

Er gaat heel wat studie aan vooraf
voordat iets ingezet kan worden. Vooral
uitheemse plagen kunnen problemen
opleveren, want oplossingen zijn alleen
beschikbaar op de plek van herkomst.

Soms kan het moeilijk zijn om hulp
te vinden in de nabije omgeving van
vrienden of familie.

De oplossingen die Koppert biedt zijn
niet bedoeld voor de particuliere markt.
We zullen dus toch nog even verder
moeten met onze eenvoudigere bestrijding. Absoluut het experimenteren waard
natuurlijk, want gif zal ik niet op mijn tuin
gebruiken.
Blij dat ik erbij was, ondanks het kriebelige gevoel dat al die kleine beestje bij me
opriepen.
Saskia

ZIEKMELDING OF
VERHINDERD
Voor iedereen geldt dat er sprake kan
zijn van langdurige ziekte, verhindering of andere omstandigheden
waardoor er geen kans is om de tuin
goed bij te houden.

Laat het ons weten via htvbouwlust@
live.nl, zodat we mee kunnen denken
over een oplossing voor het tuinonderhoud.

Wilt u iets delen
in de volgende
nieuwsbrief?
Stuur het naar htvbouwlust@live.nl
(ovv Nieuwsbrief )
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PHYTOPHTHORA (AARDAPPELZIEKTE)

HOE HERKEN JE DE AARDAPPELZIEKTE
Kenmerken van Phytophthora in uw
volkstuin of moestuin.
Phytophthora herkent u aan bruinzwarte vlekken op het blad, waarbij aan de
onderkant van het blad, op de grens van
ziek en gezond, met name onder vochtige omstandigheden wit schimmelpluis
ontstaat. Op de stengels ontstaan dan
bruin-zwarte vlekken, die vaak beginnen in de bladoksels. Op de knollen zelf
vormt Phytophthora bruinachtige, iets
ingezonken vlekken; de knol is roestbruin verkleurd.
Vrijwel alle volkstuincomplexen, maar ook
professionele aardappeltelers, krijgen

‘s zomers met de nare pseudo-schimmel Phytophtora te maken. Als de ziekte
toeslaat, valt er, voor volkstuinders althans,
weinig anders te doen dan proberen om
de schade te beperken. Voorkomen is
voor volkstuinders echter ook een effectief
middel tegen de ziekte gebleken.
BRONNEN: INTERNET: LOUIS BOLK INSTITUUT, WIKIPEDIA

RARE PATAT
Ontdaan van zijn schil
Stapte de aardappel in bad
Is dit wat ik wil?
Dacht die rare patat
Of maak ik een fout
Want voor je weet..
Nu is het nog koud
Maar straks wordt het heet
En na deze pan?
Ach ik zit er niet mee
waar ik eindigen kan
Ik zat toch al in de puree
ERICA

TIPS

VOORKOM DE
AARDAPPELZIEKTE
•		Poot je aardappelen vroeg (in
maart). Vroege aardappelen zijn
minder gevoelig voor de aardappelziekte.
•		Rooi de aardappelen met droog
weer.
•		Gooi aardappelen die doorgestoken zijn of beschadigd onverbiddelijk weg.
•		Gooi of smijt niet met de aardappelen om ze mooi heel te houden.
•		Laat ze op een een koele donkere
plaats na drogen.
•		Kijk bij pootaardappelen goed of
de aardappelen gaaf zijn en geen
plekjes hebben, zodat je per ongeluk geen zieke aardappelen poot.
•		Haal echt alle aardappelen uit de
grond, zodat de ziekte zich niet
stiekem kan verspreiden.
•		Zorg dat je aardappelperceel in de
winter kan bevriezen, zodat achter
gebleven aardappelen bevriezen.
•		Verwijder je loof en laat het niet
onafgedekt liggen, Doe het
meteen in de afvalbak en gebruik
het niet in de composthoop ivm
besmettingsgevaar.
•		Kies een ras wat niet zo gevoelig is
voor aardappelziekte.
•		Teel maar een jaar met zelf bewaarde aardappelen.
•		Poot aardappelen om de 4 jaar
op dezelfde plek (wisselteelt, het
aardappel pootplan is bedoeld
om dit inzichtelijk te houden).
MEER INFO OP: MOESTUINBEGINNEN.NL

AARDAPPELPOOTPLAN 2019
Nog niet alle APP’s zijn ingeleverd. U heeft uiterlijk tot het einde van deze
maand (mei) de tijd om dit alsnog te doen. Anders moeten de aardappelen
worden gerooid!

MEDEDELING

FIETSEN

Er waren wat vraagstukken over de bevestiging van de sleutelhangers. De
sleutelhangers zullen aan de fietsen worden vastgemaakt. Er hoeft alleen
nog maar een tuinnummer op te worden geschreven.

(TUIN)AFVAL

ZELF AFVOEREN
Het blijkt dat de er de laatste tijd
veel afval wordt achtergelaten in
de kas/werkruimte.
‘U dient uw eigen afval af te voeren!’,
zoals bij iedereen bekend is. Oude
verfblikken en volle vuilniszakken
vallen hier wel degelijk onder.
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TUINWINKEL

UIT HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

2. LIDMAATSCHAP DEEL 2

PRIJSLIJST

2.3 Nadat een tuin door het bestuur is toegewezen en door het aspirant-lid is
aanvaard, gaat het lidmaatschap in. Op dat moment dient een borgsom
van € 100,00 te worden betaald. Deze borgsom wordt terugbetaald bij
beëindiging van het lidmaatschap, na toepassing van de artikelen 2.5 en
2.6. Alle verplichtingen voor de leden uit de statuten en het huishoudelijk reglement gaan in. Het lid ontvangt dan ook een sleutel van het toegangshek tot het complex.
2.4 Het lidmaatschap van H.T.V. Bouwlust vervalt bij opzegging van een in
gebruik zijnde tuin en vice versa. Opzegging van het lidmaatschap kan
in principe alleen plaatsvinden per einde van het verenigingsjaar (31 december); opzegging voor een volgend verenigingsjaar dient te geschieden vóór 15 november van het lopende jaar.
2.5 Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de tuin zwart te worden opgeleverd. Alles wat zich op zijn of haar tuin bevindt, dient verwijderd te zijn
vóór 1 december van het laatste jaar waarin men lid is.
Dit geldt niet als betrokkene met de eventuele nieuwe gebruiker overeenstemming heeft bereikt over overname van eventuele opstallen, verhardingen, beplantingen, etc. Het bestuur is geen partij bij de afspraken
tussen oude en nieuwe gebruiker en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in het nakomen van wederzijdse afspraken.
2.6 Kosten voor het op orde brengen van de tuin door niet naleving van het
gestelde onder artikel 2.5. worden door het bestuur op de betrokkene
verhaald; in eerste instantie door het niet (volledig) terugbetalen van de
borgsom. Indien de borgsom hiervoor niet voldoende is zullen de extra
kosten worden verhaald op het voormalige lid.
2.7 Bij beëindiging van het lidmaatschap dient de sleutel van het toegangshek tot het complex te worden ingeleverd bij het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de sleuteluitgifte.
2.8 Indien een tuin door twee leden wordt gebruikt, gaat de tuin bij opzegging door één van gebruikers automatisch over op de andere gebruiker,
met dien verstande dat deze mede-gebruiker minimaal twee jaar lid dient
te zijn van H.T.V. Bouwlust. Indien van toepassing gaan de bepalingen inzake de borgsom over op de mede-gebruiker.
2.9 Indien het lidmaatschap wordt opgezegd vanwege overlijden of ziekte
heeft de partner van het betreffende lid het recht om het lidmaatschap
en de tuin over te nemen. In dat geval behoeft geen borgsom te worden
betaald.

Planten
Andijvie
Sla (buiten/onder glas)
Kroten
Spitskool
Bloemkool
Rode kool
Spruiten
Bleek- en knolselderie
Aardbeienplanten
Tomatenplanten
Paprika, rood
Prei, per 35

€ 0,15
€ 0,10
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,20
€ 0,15
€ 0,65
€ 0,65
€ 0,95
€ 1,85

Afrikanen
Salvia’s
Hangplanten

€ 0,30
€ 0,30
€ 3,95

Diversen
Tonkinstokken, 180 cm
Tuinaarde 40l.
Potgrond 40l.
Kunstmest per kilo
Koemest per kilo
Kippenmest per kilo

€ 0,95
€ 1,60
€ 2,65
€ 1,50
€ 1,00
€ 1,00

NEEM EENS EEN KIJKJE

TUIN 16
TUIN 41

Praathuis
Tuinwinkel
Technische zaken

TUIN 46

TUIN 19
TUIN 47

Introductie nieuwe leden

TUIN 37

De prijzen zijn onder voorbehoud

OPENINGSTIJDEN
dinsdag
15.00 - 16.00 uur
woensdag 11.00 - 12.00 uur
vrijdag
14.00 - 15.00 uur
zaterdag 09.00 - 12.00 uur

BESTUUR TAAKVERDELING
Wim Vergunst
TUIN 19 voorzitter, opstallen,
		 gereedschappen en
		infrastructuur

BEHEER EN COMMISSIES
Tuincommissie

Er zijn diverse zakjes zaden
beschikbaar in de tuinwinkel.

Marco Vrijenhoek
Hannah ten Brink
Ton Slappendel
Ab Teekens
Wim Vergunst
Joris van Herk
Barbera van Dijkum

John Compeer
TUIN 43
Harm Jansen
TUIN 64
Fred Boer
TUIN 43
Saskia de Vreugd TUIN 28
		

secretaris, nieuwe leden
penningmeester
werkochtenden
vicevoorzitter,
pr & communicatie

Hannah ten Brink

tuincommissie

TUIN 41
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