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agenda:

Het bestuur vergadert
op 18 mei en 5 juli

Afspraken die gemaakt zijn op de Algemene Leden
vergadering:
Waarborgsommen
In het afgelopen jaar is binnen het bestuur
verschillende keren de discussie gevoerd over de
hoogte van de waarborgsommen. Het bestuur is
van mening dat het innen van een waarborg bij
de aanvang van het lidmaatschap helaas
noodzakelijk is en blijft. Het stelt zelfs voor de
hoogte van de waarborg geleidelijk te verhogen.
Het spreekt vanzelf dat dit aanvaardbaar moet
blijven.
Het bestuur stelde voor bij alle waarborgsommen
een zelfde bedrag te hanteren, waarbij voor
nieuwe leden dit in 2 stappen zou moeten
gebeuren.
Na enige discussie wordt op voorstel aangepast :
per tuin een waarborgsom van € 75,00, te betalen
bij accepteren van een tuin / op alle tuinen komt
een waarborg van € 75,00 te rusten.
Met ingang van 1 juli worden de huidige sommen
verhoogd en zullen deze worden verrekend.
De bestuursleden W. de Feijter en R. Verhoef stellen
zich herkiesbaar en worden bij acclamatie benoemd.
Uit het verslag van kascommisie blijkt dat de
financieële stukken van de vereniging in orde bevonden
zijn. Met dank aan de kascommissie en de
penningmeester wordt het bestuur décharge verleend
over de financieën van 2015.
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Tuinsprokkels voor mei:
-1 mei is traditioneel de Dag van de
Arbeid. Wist u dat het in sommige streken
traditie is om dan meiklokjes te
(ver)kopen: symbool van geluk.
-Vanaf begin mei kunnen bonen buiten
worden gelegd, mits het niet te koud is.
Wanneer de grond nog erg nat is zeker
niet zonder voorbereiding aan de slag
gaan. Het wil dan wel eens tot een groter
succes leiden de bonen voor te kiemen en
daarna uit te planten. Bonen hebben een
hekel aan water. Vochtige potgrond is
voldoende. Beslist geen water geven.
-Een drukke tijd in de tuin want er kan
dan veel worden gezaaid. Hopelijk is de
grond al een beetje opgewarmd want dat
leidt tot een snellere opkomst van de
zaden. Een beetje helpen door teeltdoek
of plastic kan ook maar dan dit iets
boven de grond ‘spannen’ voor een groter
effect. Doe dit voor het zaaien zodat
dan wel het onkruid enkele dagen de tijd
krijgt om te kiemen. Gelijk een mooie
opruiming en daarna minder werk.
-Courgettes, pompoenen en komkommers
hebben warmte nodig en kunnen beslist
niet tegen nachtvorst. Houdt er rekening
mee dat deze planten wat ruimte nodig
hebben. Is die er niet (voldoende), dan is
er ook de mogelijkheid de planten te
laten klimmen in gaas.
-Een bijzonder verschijnsel is op 9 mei
te zien: een Mercuriusovergang. De
planeet Mercurius beweegt zich dan voor
de zon en is dan als een kleine zwarte
vlek te zien die langzaam over de schijf
van de zon beweegt. Probeer dit
overigens niet met het ‘blote’ oog waar
te nemen i.v.m. beschadiging aan het
netvlies.

-Vanaf half mei kunnen de tomaten
buiten worden geplant. Plant vrij diep en
zet de plant een beetje schuin in de
grond. Er worden dan zgn. zuigworteltjes
ontwikkeld op de steel waardoor de plant
sneller groeit. Plant tussen de tomaten
Afrikaantjes. Hierdoor zou aantasting
door aaltjes achterwege blijven. Goede
buurplanten van tomaten zijn selderij,
prei en wortelen. Zet venkel en gladiolen
wat verder weg.
- IJsheiligen: 11 mei St. Mamertus, 12
mei St. Pancratius, 13 mei St. Servatius,
14 mei St. Bonifatius. De grootste kans
op nachtvorst is voorbij en na deze data
mogen eigenlijk alle vorstgevoelige
planten naar buiten.
-Zondag 15 mei is eerste Pinksterdag.
Wist u dat er maar liefst 23
verschillende planten zijn die ‘pinkster’
in hun naam hebben?
-In onze tuin hebben we liever geen
brandnetels. Toch is dit een plant die
enorm belangrijk is voor o.a. vlinders. Als
zgn. waardplant onmisbaar voor de
dagpauwoog en de distelvlinder. Wij
kunnen van brandnetels ook een sapje
maken dat gebruikt kan worden voor de
bestrijding van luizen, terwijl jonge
brandnetels erg lekker schijnt te zijn
om te eten.
-Sommige tuinders hebben de
aardbeiplanten op zwart plastic staan,
anderen op zwart anti-worteldoek. Is dit
niet zo, leg dan stro tussen de planten
om de vruchten te beschermen. Haal ook
een deel van de uitlopers weg zodat de
energie in de vruchten gaat zitten en de
enkele uitlopers die u laat zitten.
-Een net over de planten om er voor te
zorgen dat de vogels u niet voor zijn is
een laatste klusje. Kies hiervoor geen
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zwart net, want dit schijnen vogels
minder goed te zien en raken hier
sneller in verstrikt. Bij blauwe netten is
hier nauwelijks spraken van.
-Thuis geen tuin en wilt u toch
aardbeien? Er zijn zgn. aardbeipotten
met verschillende gaten waar u de
planten in kunt zetten. Een alternatief
is een soort muurtas waarbij de planten
in de verschillende vakken zijn geplant.
-Eind mei is al zichtbaar of er een grote
of kleine fruitoogst gaat komen.
Wanneer er veel kleine pruimpjes aan de
boom hangen is het verstandig een groot
deel weg te halen. Zo voorkomt u dat de
takken in de loop van de zomer zo zwaar
worden dat deze misschien afbreken
maar bereikt u er ook mee dat de
overblijvende pruimen veel smakelijker
zijn. Dit geldt eigenlijk voor alle
vruchten.
De Rabobank Clubkas campange

De Rabobank Clubkascampagne heeft
voor onze vereniging het mooie bedrag
van € 272,79 opgebracht. Wij willen alle
leden en anderen die een stem op ons
hebben uitgebracht hiervoor bedanken.

Afvoeren Restafval
Wellicht vraagt u zich af waarom
deze foto in de nieuwsbrief van uw
vereniging staat? De reden hiervan
is eigenlijk eenvoudig. De laatste
tijd komt het nl. regelmatig voor
dat er door leden van onze
vereniging afval gedumpt wordt op
de parkeerplaats en bij het hek
naast de loods. U snapt dat het niet
de bedoeling is dat de vereniging
voor de leden als afvalverwerker
optreedt. Dus de dringende vraag is
om uw tuinafval zelf af te voeren
en dit niet door een vrijwilliger van
de vereniging op te laten ruimen.
Alleen op zaterdag is het tussen
8.30 en 11.00 uur, tegen contante
betaling van €2,00 per kruiwagen,
mogelijk om restafval aan te
bieden om af te voeren. Spreek
hiervoor een van de aanwezige
bestuursleden aan.
Namens de vereniging bedankt voor
uw medewerking.
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Vernieuwd terras
Het terras voor de ingang van de kantine
heeft een grote verandering ondergaan.

Een indruk hoe de wanden geplaatst
werden.

Er is tegelijk voor gezorgd dat men niet
meer met kruiwagens met bijv. mest e.a.
over het terras kan rijden. Als we er
allemaal voor zorgen dat het netjes blijft
dan hebben we een prachtige ingang voor
de kantine. Met dank aan Ruud die het
plan maakte en veel werk verzette om dit
te realiseren.

Zaterdagmiddag 16 april

Nieuwbouw accomodatie WVOzorg.

Zaterdag 23 april.

Op 16 april werden de wanden en de
constructie voor het dak geplaatst.

De verwachting is dat eind mei het
gebouw gereed is.
Daarna moet de tuin en ook de paden
rond deze tuinen nog in orde gemaakt
worden. Ook hiervoor is een plan gemaakt
om dit zo praktisch mogelijk te doen.
Zodra de eerste ‘bewoners’ hun paviljoen
in gebruik nemen krijgt u een berichtje.

