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fruitboom dan zetten we die vast aan een paal. We leerden nu dat het 

niet goed is om de boom direct aan de paal vast te maken, maar dat 

moet met “een achtje”. Van de boom-band maken we een 8, waarvan 

het ene rondje om de boom gaat en het andere rondje om de paal. Er 

is dan geen sprake meer van tegen elkaar aanschuren.  De tijd 

dwong ons om op te houden, want het was al kwart over twaalf. 

Jammer dat de tijd zo hard ging, want het was zo’n leerzame les, zulk 

mooi weer en ook zo’n prettige sfeer. Hans werd dank gezegd voor 

zijn deskundig en plezierig lesgeven en in de richting van de jubile-

umcommissie werd opgemerkt dat deze activiteit een erg goede keus 

is geweest. Hans Daalman is van plan op een zaterdagochtend in 

juni terug te komen met voor ons waardevolle tips en aanwijzingen

Mutaties ledenbestand.Mutaties ledenbestand.Mutaties ledenbestand.Mutaties ledenbestand.

We namen afscheid van de volgende leden:

P. Jercovic tuin 129, J. van Cadsand tuin 233

W. de Rijk tuin 81, 

F. Goedegebuure tuin 105, 

R. Curial tuin 160, 

F. Dekker tuin 147, 

A. v d Hulst tuin 158 

H. Sandifort tuin 178.

Er waren ook weer nieuwe leden te verwelkomen:

P. Geldof kreeg tuin 81, 

J. Leijs tuin 233, 

M. Boogaard tuin 82, 

M. Hage tuin 178, 

G. Henneken tuin 61A, 

A. de Decker tuin 147 

UITNODIGING

Het bestuur nodigt u uit om op 8 januari 2011 elkaar nieuwjaarswensen 

aan te bieden.

Het tuinhuis is daarvoor open vanaf 10.00 uur.
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In gesprek met… Jo Miltenburg.In gesprek met… Jo Miltenburg.In gesprek met… Jo Miltenburg.In gesprek met… Jo Miltenburg.

Jo zit intussen al zes seizoe-

nen op tuin nr. 25.  Hij doet het 

daar net even anders dan veel 

leden die een moestuin heb-

ben of een recreatietuin. Jo 

kweekt er bloemen en klein 

fruit. Hij hoeft geen rekening 

te houden met de plaats waar 

de  aardappelen mogen ko-

men, want die teelt hij niet. 

Waarom een volkstuin om bloemen te kweken,  vragen we hem. Zo rond 

z’n zestigste, hij is nu 74, wilde Jo bloemen kweken om die te gebruiken 

voor bloemstukken welke hij verzorgt in de Rooms Katholieke kerk aan 

de Singel. Hij doet dat wekelijks met nog enkele vrijwilligers. Voor de 

benodigde bloemen is er een goede afspraak met Intratuin. De ruimte 

om zelf bloemen te kweken had Jo in de tuin van zijn woning aan de 

Verdilaan. Toen het echtpaar Miltenburg ging uitzien naar een apparte-

ment, zou Jo zijn tuin missen. Na een tip om een volkstuin te nemen, kon 

Jo terecht op de tuin welke Wim Nijsse verliet. Na een druk bestaan met 

een assurantiekantoor, geniet Jo nu van zijn hobby met de kweek van 

bloemen, en nog wat andere dingen. Zijn vrouw heeft andere hobby’s, 

zodat we Jo meestal alleen op z’n tuin zien. We vragen Jo naar zijn relatie 

met Groei & Bloei. Dat contact bestaat meer met de persoon Johan Maas, 

die voor Groei & Bloei workshops bloemschikken verzorgde. Hij hielp 2 

jaren geleden in het jubileumjaar bij de versiering van de Sint Jacobs-

kerk, waarbij de hulp van deskundige bloemschikkers welkom was. Dit 

kon ook goed worden benut voor de vrijwilligers van de  Singelkerk bij de 

Kerst in 2008 en latere feestdagen en zo is de relatie ontstaan. De laatste 

2 jaren was Jo lid van de commissie open dag en de jubileumcommissie 

en daar was zijn aandachtsveld de bloemen
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Ervaringen met de  snoeicursusErvaringen met de  snoeicursusErvaringen met de  snoeicursusErvaringen met de  snoeicursus

Op zaterdag 6 november was de eerste snoeicursus van een serie 

van drie. Hans Daalman zal ons snoeilessen geven in groepjes van 

plm. 10 leden, verdeeld over 3 zaterdagen. De ervaring met snoei-

werk heeft Hans door zijn beroep als fruitteler en met het geven van 

les door zijn werk voor Edudelta. Met het tekenen van voorbeelden 

van boomvormen werd ons duidelijk gemaakt wat voor de groei en 

de fruitopbrengst belangrijk is en snoei zo noodzakelijk. Een boom 

groeit naar het licht en daarom moet er een top zijn. Is die er niet dan 

dwingt de sapstroom alle naar boven wijzende takken om te groeien, 

maar wij willen juist dat die energie wordt gebruikt voor de vorming 

van vruchten. Het gaat daarbij vooral om mooie, grote en smakelijke 

vruchten en niet om een grote hoeveelheid. Een voorbeeld: Elke 

pruim heeft een pit. Veel pruimen betekent veel pitten met een klein 

beetje vruchtvlees, maar wat minder pruimen met fors smakelijk 

vruchtvlees hebben we toch liever? Door te snoeien kunnen we dat 

bijsturen. Voor een goede vruchtvorming is licht belangrijk. Als je 

snoeit is het nodig om te weten hoe een boom of plant daarop 

reageert. Zit een tak teveel in de weg dan kun je er een stuk afknippen,  

maar op die wond dwingt de sapstroom tot herstel met nieuwe 

takken, waarbij dan niet ook nog ruimte is voor vruchtvorming. In 

plaats van de tak inkorten, kan beter de gehele tak tot aan de stam 

worden weggenomen. Zo hoorden we aan tafel nog veel meer. Na 3 

kwartier theorieles in de kantine en een kop koffie werden op verschil-

lende tuinen oude en jon-

ge bomen met 

snoeischaar en takken-

zaag en uitgebreide toe-

lichting onder handen 

genomen. Gespannen ke-

ken we toe en luisterden 

vol aandacht. Je zag wat 

er gebeurde en hoorde 

daarbij waarom. Daar leer-

de je echt wat van! Plan-

ten we een jonge 


