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********NIEUWSNIEUWSNIEUWSNIEUWS********    
jaargang 5 nummer 2: 1 december 2019 

Van voorzitter Wim: “ November, een rustige maand!” 
In de koffietijd passen de tuinders weer in het “Chalet dell’orto” (moestuin). 
Toch slinkt de hoop compost heel snel en vrees ik dat deze op is met Kerstmis. 
De ruige mesthoop van daarvoor, was mede door de kleinere hoeveelheid, vrij 
snel op. Ook bladeren verzamelen en de grond bedekken is hot. De bladeren 
verdwijnen gelukkig niet meer in de kliko. Soms zie ik hele dikke plakken lig-
gen, zoals op de dichtgemaakte sloot.  Intussen is onze tuingrond wel lekker nat geworden. 
Gelukkig maar. De regenworm gedijt immers bij nattigheid en gematigde temperaturen. De 
regenworm is de perfecte indicator voor de gevolgen van de klimaatveranderingen. De wor-
men zorgen met hun gegraaf en poep voor de opslag van water en voeding voor de planten. 
Naast de graver is de worm ook een afvalverwerker. Ze eten al die bladeren op. Bladeren en 

dode planten worden zo door de diertjes verwerkt en verbe-
tert zo de vruchtbaarheid van de bodem. Zonder voldoende 
regenwormen zullen de planten minder goed groeien. (Bron: 
NRC, woensdag 6 november 2019: Regenworm is de ingenieur van de 

bodem). Hele artikel is op onze website te vinden. Zie onder 
knop “dieren in de volkstuin”.  

 

Catalogus Sluis komt er aan: bestellen maar! 
Samen met de jaarbrief ontvangt u één dezer dagen het Tuin Maga-
zine van Sluis Garden met bijbehorende bestellijst voor zaden in de 
brievenbus.  
Doordat we met het collectief van de vereniging bestellen, hebben we 
een hoge korting op de prijzen kunnen bedingen: 35%. 
Het achteraf betalen, na de levering van de zaden en aardappelen, is 
ons vorig jaar goed bevallen. We hopen hiermee de rompslomp van 
contant betalen te voorkomen. U noteert gewoon de prijs uit de catalo-
gus; de kortingsberekening wordt door ons uitgevoerd. En er volgt t.z.t. 
een betaalverzoek per email. 

 

Waterverbruik 2019 
Jaarlijks in november nemen we de meterstand op van het verbruikte water. Dit jaar nog 
steeds veel water verbruikt, maar minder dan in 2018 (zeer droge zomer). 
 
Ter vergelijking: 
2019: 687 m³   €  volgt 
2018: 804 m³   € 552,00 
2017: 425 m³   € 388,67 
2016: 246 m³   € 282,30 
2015: 360 m³   € 356,54 
2014: 409 m³   € 372,69 
2013: 417 m³   € 332,00 
2012: 232 m³   € 229,46 
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Basiscursus fruitbomen snoeien 
Op 8 februari 2020 organiseert de volkstuin een basiscursus fruitbomen snoeien. Wim van 
Ruiten en Marcel Rutten (beiden tuinders, maar ook ervaren snoeiers in Hoogstamboom-
gaard Acht aan de Boschdijk) geven die dag theoretische en praktische uitleg over het snoei-
en van fruitbomen. We beginnen met een theoretisch gedeelte in de ochtend. Na een stevige 
lunch kunnen de cursisten in de middag zelf aan de slag met hun eigen bomen.  
 

Voorlopig programma:  
• vanaf 10:00  Inloop met koffie/thee, tegelijk 

met de reguliere koffiepauze.  

• 10:30 Presentatie snoeien voor beginners. 
Opbouw van een fruitboom, groeiwijze, 
snoeigereedschap, snoeitechnieken, vorm-
snoei, onderhoudssnoei, herstelsnoei. 

• 12:30  Lunch. 

• 13:15 Praktisch snoeien. Aan de hand van 
een aantal bomen op de tuin wordt de theorie 
van de ochtend gedemonstreerd en kunnen 
cursisten zelf aan de slag. 

• 15:00 Koffie/evaluatie. 

• 15:30 Einde. 
 

Praktische informatie: 
• Tuinders die een pitfruitboom op hun tuin 

hebben (appel en/of peer) kunnen zich aan-
melden om mee te doen.  

• Aanmelden kan tot 1 februari 2020, via het 
mailadres van de volkstuinvereniging, met 
vermelding van tuinnummer en fruitboomsoort of -soorten die er staan (appel en/of 
peer), en het aantal deelnemers (meerdere deelnemers per tuin mogelijk). Het mail-
adres is aanschot@gmail.com. Je krijgt eerst een bevestiging van je deelname, daar-
na kun je het verschuldigde cursusgeld overmaken. 

• De kosten bedragen €5,-- per deelnemer, vooraf te voldoen door overmaking op re-
keningnummer NL 95 TRIO 0379 2147 84, onder vermelding van “snoeicursus”. 

• De cursus wordt gegeven in de koffieruimte van de keet op het volkstuincomplex. Ge-
zien de beperkte afmetingen van de koffieruimte is het aantal inschrijvingen beperkt 
tot maximaal 12. Toelating gebeurt volgens het principe “wie het eerst komt, die het 
eerst maalt”. Bij minder dan 6 deelnemers gaat de cursus niet door. 

• Als je alleen kersen of pruimen hebt, kom je niet in aanmerking voor deelname. Niet 
omdat we daar geen verstand van hebben (dat hebben we wel), maar die fruitsoorten 
worden in de winter niet gesnoeid.  

• Bij vorst of extreem slecht weer gaat de cursus niet op die dag door, maar kiezen we 
(in overleg) een ander tijdstip. 

 

Van penningmeester Hans: “Betalingsverzoek komt er aan!”  
In de jaarbrief die, samen met de Sluis-catalogus, begin december bij alle le-
den wordt thuisbezorgd, staat o.a. het verzoek om de grondhuur voor 2020 
aan de vereniging te betalen. Om ervoor te zorgen dat straks de rekening van 
de gemeente weer kan worden voldaan, wordt u verzocht op tijd te betalen. 
Het is de bedoeling dat u zelf de overschrijving doet. Degene die de grondhuur 
liever in termijnen voldoet, kan contact opnemen met de penningmeester. 

 


