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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 3 nummer 6: 1 april 2018 

 

Van de voorzitter Wim van Ruiten: “!” 
De jaarvergadering ligt weer achter ons. Dit keer was er een boeiende lezing 
van ons lid Walter Savelkouls. Vooral het bedekt houden van de grond ook in 
de winter en niet de bovenste 20 cm onder spitten.  
Ik was afgelopen zaterdag in de bollenstreek waar het ploegen de manier is en 
was om schoon zand boven te krijgen. Waarom is dit nodig? Het is noodzake-
lijk, wanneer je vaak dezelfde gewassen op dezelfde grond  kweekt. Monocultuur dus. Het is 
in grote delen van de oude bollenstreek nu zover dat er geen traditionele gewassen zoals 
narcissen en hyacinten meer gekweekt kunnen worden. De teelt heeft zich verplaatst naar 
Noord-Holland en de Flevopolders. Oorzaak de langdurige monocultuur en het beperken 

door de overheid van het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen 
belagers van de bollen. 
Naast de bodembedekking blijft dus ook teeltwisseling noodzake-
lijk. 
De maand maart was zo koud dat de bodemtemperatuur nu 
slechts enkele graden is. Zaaien en planten zal nog even op zich 
laten wachten. Tracht thuis of in de kas stevige gedrongen planten 
te krijgen. Dus volop licht, lage temperatuur en afharden is de 
boodschap.  

 

Van de tuinbeheerder Max van der Lubbe: 
                                                              “Aanhanger huren?”  
Onze vereniging bezit 2 aanhangwagens welke UITSLUITEND DOOR LEDEN 
kunnen worden gehuurd voor een dag (€10) of voor een dagdeel (€5). De aan-
sprakelijkheid voor het gebruik ligt geheel en al bij de huurder. Schade en de-

fecten worden verhaald op de huurder.  
Er wordt geen uitgebreide administratie bijgehouden, maar de verhuur geschiedt in het ver-
trouwen dat de leden “als een goed huisvader” met het gehuurde omgaan. En deze ook 
weer schoon terugbrengen! En als er toch iets fout is gegaan, daar onverwijld mededeling 
van wordt gedaan. 
Op die manier blijven de aanhangwagens op orde en kan bijvoorbeeld de (kwetsbare) ver-
lichting tijdig worden gerepareerd! 
Wanneer een lid de aanhangwagen huurt, krijgt die, behalve de sleutels, ook een lijstje met 
aandachtspunten mee.    
 

Ter herinnering aan Ton van de Bosch, 
overleden 22 maart 2018. 
Met ontsteltenis hebben wij het droeve bericht ontvangen dat Ton van 
den Bosch is overleden. Vele jaren heeft Ton zijn hobby bij onze vereni-
ging mogen uitoefenen.  Het keurig onderhouden van zijn tuin was een 
uitdaging voor hem. Wij wensen de familie alle sterkte toe om dit verlies 
te kunnen dragen. 
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Vooraankondiging: Onderhoudsdag zaterdag 9 juni 
Op de ochtend van zaterdag 9 juni wordt de tweede onderhoudsdag voor 
ons volkstuincomplex georganiseerd. Noteer de datum nu reeds in uw 
agenda! Vele handen maken licht werk. 
Wij roepen alle leden (m/v) op om deel te nemen.   
Er zijn deze zaterdag dus mensen nodig die de hagen snoeien, maar ook 
mensen die het snoeiafval verzamelen en met een kruiwagen afvoeren 
naar de aanhangwagens, zodat het snoeiafval later kan worden afgevoerd 
naar de milieustraat. Coördinatie van de werkzaamheden op deze ochtend 

is in handen van onze tuinbeheerder. 
 

Aangeboden: stoeptegels 30 x 30 cm zelf af te halen 
Voor de liefhebbers af te halen op zaterdag 7 april a.s. in de morgen. 
Bij interesse graag een mail naar Margreet de Kok: a.breemenkok@upcmail.nl 

 

Van de inkoper, Willy Lamers: “Openingstijden winkel”  

Onze “winkel” is dagelijks geopend in de ochtenduren. Vanaf 9.30 uur is de 
dienstdoende vrijwilliger meestal beschikbaar tot gemiddeld ongeveer 11.00 
uur. We hebben een mooi en zéér voordelig assortiment. 
Deze week is er weer een mooie lading met groencompost geleverd! Wij verko-
pen het aan onze leden voor €1,50 per kruiwagen. 
 

Lezing tijdens de jaarvergadering 2018 
Op verzoek van onze voorzitter, Wim van Ruiten, heb ik 
op 5 maart j.l. een lezing gegeven aan de aanwezigen 
met de titel: “Teelt van populaire gewassen; tips en er-
varingen van een collega”.  
De bedoeling van de lezing was niets meer en niets 
minder dan kennis en ervaring delen met mijn mede-
tuinders. Uit de reacties na afloop van de lezing meen 
ik te mogen concluderen dat dit op prijs werd gesteld. 
De basis voor succesvol tuinieren is volgens mij het vertroetelen van je bodem. De juiste 
natuurlijke bemesting (in het najaar), stoppen met het gebruik van kunstmest en chemische 
bestrijdingsmiddelen zijn naast het goed mulchen van de bodem hierbij essentieel. 
Mulchen is het toedekken van de bodem met dood organisch materiaal. Er zijn twee soor-
ten: 
1. Herfstmulchen: (met bruine mulch van bladafval, takken, stro e.d.) 

• Verhinderen van groei van onkruid in de herfst/winterperiode. 

• Vorstinvloed beperken waardoor de omvorming van organische stof naar mineralen 
gestimuleerd wordt. 

• Voorkomen van ‘dichtslibben’ van de bodem bij 
zware regenval. 

• Stimuleren van activiteit bodemorganismen (wor-
men, nematoden, geleedpotigen) waardoor de bodem 
luchtiger wordt (omwoelen). 

•  
2. Zomermulchen: (met groene mulch van vers blad, 
grassen, maaisel e.d.) 

• Beperken van onkruidgroei op de plantbedden. 

• Koel houden van de belangrijke bovenlaag van de bodem. 

• Voorkomen van teveel verdamping vanuit de bodem. 

• Bevorderen van de wateropslagcapaciteit van de bodem. 

• Stimuleren van het omwoelen van de bodem door bodemorganismen. 
Door bovengenoemde maatregelen wordt de ontwikkeling van het bodemleven gestimu-
leerd; essentieel voor een gezonde en vruchtbare bodem met minder risico op ziekten en 
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plagen. 
 
Daarna heb ik nog een aantal tips gegeven en de voordelen daarvan uitgelegd: 

• Vervang de bodem in de kas elke twee teeltjaren (2 steken diep), dat voorkomt op-
brengstdaling en sterke toename van ziekten. 

• Vorm twee ‘harttakken’ op een tomatenplant na 4e/5e blad, dat verhoogt de op-
brengst enorm. 

• Kweek aardbeien op een plantbed met worteldoek, dat remt onkruidvorming en zorgt 
voor vroegere vruchtvorming in het voorjaar. Ook de vruchten blijven daardoor 
schoon. 

• Oogst de late aardappelen niet allemaal tegelijk. Verwijder het loof en dek de planten 
af met worteldoek (en eventueel een laagje grond) tegen vorstschade. De oogst kan 
zo tot maart worden uitgesteld en de aardappels blijven stevig. 

• Een slimme constructie als basis voor je netten kost wat, maar levert ook veel com-
fort op. 

• Thuis voorkweken van planten gaat super met IKEA-Växer materialen. 
 
Op de website van onze vereniging kunnen jullie binnenkort de PowerPoint bekijken die ik 
tijdens de lezing heb laten zien. 
Veel tuinplezier toegewenst dit jaar en wie van jullie geeft volgend jaar een lezing? 
Walter Savelkouls 
 
 


