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Van het bestuur 
Er is gebleken dat er door een aantal leden op 24 maart, de 
vastgestelde datum waarop de contributie betaald moest zijn, 
nog steeds niet aan deze verplichting is voldaan.  
Artikel 6  financiële verplichtingen van de leden. 
1. De huur voor het gebruik van een volkstuin loopt gelijk 

met het kalenderjaar. 
2.  De betaling van huur voor het gebruik van een 

volkstuin, de contributie en andere jaarlijkse 
vergoedingen, moeten uiterlijk op 15 februari van het 
desbetreffende jaar in het bezit zijn van de 
penningmeester, tenzij anders schriftelijk over-
eengekomen met het bestuur.  

3.  Betaling contributie en tuinhuur geschiedt bij voorkeur 
via machtiging; bij een andere wijze van betaling 
worden kosten in rekening gebracht. 

4. Voor een eerste aanmaning tot betaling wegens het 
niet tijdig voldoen aan de financiële verplichtingen is 
het desbetreffende lid een bedrag verschuldigd van € 
7,50. Voor iedere volgende aanmaning moet € 15,00 
aan administratiekosten worden voldaan. 
Aanmaningen worden als regel maandelijks en ten 
hoogste twee maal verzonden, waarna het bestuur 
kan besluiten tot vervallenverklaring van het 
lidmaatschap overeenkomstig artikel 6 van de 
statuten. 

5. Voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, op welke 
grond of door welke oorzaak dan ook, geeft geen recht 
op restitutie van een deel van de jaarlijkse bijdragen. 

6. De waarborgsom kan door het bestuur geheel of 
gedeeltelijk worden aangewend om eventueel door het 
lid veroorzaakte schade te verhalen. 
In zodanig geval moet de waarborgsom binnen 2 
maanden worden aangevuld tot het geëigende bedrag. 
Bij nalatigheid is het bepaalde in artikel 6, 3e lid van 
de statuten van toepassing. 
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Van de tuinwinkel. 
Nu het dit voorjaar toch wel vrij lang koud en 
nat is geweest is het wellicht wenselijk om de 
teelt van de aardappelen wat te vervroegen 
zodat u de vroege aardappelen toch vroeg 
kunt oogsten. 

                     
Dit kan door gebruik te maken van vlies- of 
teeltdoek. Dit kan de oogst toch zeker met 2 
á 3 weken vervroegen en zeg nu zelf: wat is er 
lekkerder dan de eerste nieuwe aardappelen 
uit eigen tuin? De aardappelen dienen dit jaar 
in vak A van uw tuin te worden gepoot. Voor 
een plattegrond van uw tuin zie het 
publicatiebord. 

                    
Naast de normale bemesting met stalmest, 
welke in het najaar en de winter heeft plaats 
gevonden, is het voor aardappelen van belang 
dat er voldoende kalium in de grond aanwezig 
is. Om dit te bereiken kan er bijgemest 
worden met 6 kg patentkali per 100 m2. Dit 
kan voor het poten gebeuren of zodra de 
planten aangeaard worden. Omdat kalium een 
natuurproduct is mag het ook toegepast 
worden in de biologisch dynamische 
landbouw. 
 
Heeft u geen stalmest op de plaats van de 
aardappelen ondergespit in het najaar dan is 
het mogelijk om bij te mesten met stalmest 

groeikorrels of met moestuinmest van 
Ecostyle of DCM. 
Uiteraard kan er ook kunstmest worden 
gebruikt. 
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Dan hebben we nog een aanbieding voor u, 
die gezien het bovenstaande, later in het jaar 
zijn nut kan bewijzen. Voor het vervoeren 
van b.v. uw aardappeloogst hebben wij voor 
uw kruiwagen een massief wiel in de 
aanbieding. Dus nooit meer lekke banden op 
de meest ongewenste momenten. 
Voor de prijzen van bovenstaande artikelen 
kunt u informeren in de tuinwinkel op 
donderdag- en zaterdagmorgen tussen 10 en 
11.00 uur. Of het publicatiebord aan het 
tuinhuis raadplegen. 

 BEKALKING VAN DE GROND 

Een voorjaarsbekalking is een maatregel die 
uitgevoerd moet worden als in het najaar 
geen bekalken mogelijk is geweest. 
Bij een voorjaarsbekalking moet gekozen 
worden voor een snelwerkende meststof. 
Hiervoor komen in aanmerking Dolokal in 
poedervorm, vroeg in het voorjaar, en wat 
later in het seizoen zeewierkalk van DCM of 
A-Z kalk van Ecostyle in korrelvorm. Deze 2 
kalksoorten zijn wat zachter en worden 
sneller in de grond opgenomen. 

 

 
 
 
 
Kleigronden 
Voor zeeklei wordt als regel een pH van 6,5-
7,0 geadviseerd. Let op: per gewas kan dit 
verschillen. 
Om de zuurgraad van uw grond te bepalen 
kunt u in de winkel een setje bodemtesters 
kopen van Ecostyle. 
 



Pagina 3 van 4 

Uitleg door de voorzitter  en korte discussie 
met de aanwezige leden.  
Vergadering geeft het bestuur de opdracht 
om een en ander uit te zoeken en terug te 
komen met een goed plan waarin alle 
mogelijkheden zijn uit gewerkt. 
Vraag vanuit de leden naar het tijdpad 
voor  het plan en plaatsing  hek. 
 
Verkiezing van bestuursleden.  
Door de aanmelding van de heer Roestenberg 
als aspirant  bestuurslid,  moet er door 
middel van stembriefjes  door de leden 
gekozen worden uit vier kandidaten; er zijn 
drie plaatsen beschikbaar. 
 
Uit de leden zijn Mevr. Lampio en dhr. 
Heerschop  benoemd als stemcommissie.  
Na de telling van 40 stembriefjes stellen zij 
vast dat: 
 
1 x ongeldig is gestemd. 
 
De andere 39 stemmen zijn als volgt 
verdeeld  
 
J.Schrier 38 stemmen 
E.Heerschop 36 stemmen  
C. Roestenberg 22 stemmen 
T.Meedendorp 24 stemmen 
 
De heren  Schrier, Meedendorp en Heerschop 
komen terug in het bestuur  evenals dhr J. 
De Wilde die unaniem  wordt gekozen  als 
voorzitter.  
 
Hierna volgt de sluiting door de voorzitter.  
 
 
Bron: Puur Natuur van Natuurmonumenten 
 

Ieder stukje groen een insectenparadijs! 

 
Eerst een paar vragen aan Jan, de tuinman 
van onze partner Weleda met wie we al jaren 
bloemrijk grasland ontwikkelen, voor bijen en 
insecten. 
 

Kort verslag algemene leden 
vergadering van 14 maart 
jongstleden.  
 
Aanwezig  waren inclusief  bestuur 40 leden. 
De voorzitter opent de vergadering met een 
kort stukje over duurzaamheid,  en waar 
denken wij volkstuinders dan aan. 
Als je op de Google zoekmachine intikt 
"duurzaamheid " dan heb je al gauw 141000 
hits. 
Voor ons volkstuinders gaat het dikwijls om 
lokaal , op de eigen tuin geteelde groenten.  
De vraag is dan is dit nu duurzaamheid, denk 
aan de door ons gebruikte potgrond  ,die 
helemaal niet zo duurzaam worden gemaakt. 
Dikwijls  denken we dat lokaal 
geproduceerde groente duurzaam is, maar is 
dat ook zo? 
Bijv. Appels uit Nieuw Zeeland  we denken 
dan aan transport kosten en milieu uitstoot 
van broeikasgassen  door dit transport , maar 
lokaal geteelde  Appels liggen een jaar lang 
in koelcellen die energie  kosten met zich 
meebrengen.  
Verder een korte vraag aan de leden over 
spreekwoorden en gezegden  met het woord 
tuin er in. 
Enkele voorbeelden  zijn, 
In zijn knollen tuin zijn. 
Iemand om de tuin leiden. 
De kap op de tuin werpen. 
 
Hierna zijn we verder gegaan met de Agenda 
die voor ons ligt, 
 
Verslag van 08 maart 2017 is goedgekeurd.  
Jaarverslag 2017 is goedgekeurd.  
Vraag vanuit de leden hoeveel tuinen nu leeg 

en is dit veel of weinig?  
Financieel Jaarverslag is goedgekeurd, ook 
de kascommissie heeft decharge  verleend. 
De leden gaan akkoord met de begroting voor 
2018. 
 
Bij de mededelingen door het bestuur geeft 
de voorzitter een korte uitleg over de nieuwe 
wet bescherming persoonsgegevens die 25 
mei in werking treedt. 
 
Plaatsen van het hek bij de ingang complex. 
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Maak je je zorgen over de insecten Jan? 
Insecten zijn als kanaries in een mijn. Als die 
doodgingen, wisten de mijnwerkers dat de 
luchtkwaliteit gevaarlijk was. Zo kijk ik ook 
naar het dramatische verlies van insecten: 
een waarschuwing dat de aarde onleefbaar 
wordt. Het gaat niet alleen slecht met de 
bijen en andere insecten, maar alle kleine 
dieren, ook wormen, pissebedden en 
duizendpoten. 
 
Waarom zijn die diertjes belangrijk? 
Ook al is het werk dat ze doen bijna 
onzichtbaar, bodembeestjes bereiden een 
vruchtbare grond voor. De pissebed is een 
grote opruimer van organisch materiaal, net 
als de duizendpoot en de oorwurm. 
Regenwormen maken het verhaal af. Dat zijn 
als het ware door de aarde voortbewegende 
darmen. Ze zijn van levensbelang voor een 
levende bodem. 
Een goede bodem levert voeding aan planten 
en houdt water vast. Vliegende insecten zijn 
daarnaast onmisbaar voor zaadvorming van 
planten. Zo zie ja dat een plant zichzelf niet 
gaande kan houden, hij heeft hulp nodig van 
bodemdiertjes en vliegende insecten. 
 
Hou kunnen mensen hun tuinen 
insectvriendelijker maken? 
Niets doen is een belangrijke factor. Een 
mooi voorbeeld: laatst hadden we 
wilgenstronken in de tuin laten liggen. Niet 
veel later kwam ik daarop de wilgenhoutrups 
tegen, een prachtige, roze rups zo groot als 
je pink. Ik heb daar niets voor gedaan, alleen 
de rommel laten liggen. En doordat we 
bepaalde stukjes gras niet meer maaien, 
hebben we ook sprinkhanen. Een gevolg 
daarvan is dat we een tijgerspin tegen 
kwamen, die eet namelijk sprinkhanen, het is 
hartstikke interessant om te volgen wat er 
gebeurt als je nalaat het gras te maaien, het 
hout te verwijderen of oude planten uit de 
grond te rukken. 
 
Maar soms moet je toch ingrijpen? 
Mensen protesteren vaak “ik moet toch 
bepaalde planten beschermen?” 
Ik zeg dan: tegen wat? Tegen de natuur zelf? 
In zo’n situatie ben je bezig om de natuur zo 
te temmen als jezelf in gedachten hebt. 
Mensen moeten leren om de natuur gewoon 
z’n gang te laten gaan en niet te bestrijden. 
De natuur is zo’n complex geheel, daar kun je 

tocht geen orde in scheppen. Door luizen te 
bestrijden haal je het voer voor 
lieveheersbeestjes weg. En door binnen 
mieren te bestrijden, dood je ook de mieren 
buiten en die van de buurman. En je doodt 
met dat ene supergiftige mierenlokdoosje, 
ook alle bijen uit de buurt. Insecten zijn zo 
klein en kwetsbaar. 
 
Wat kan je nog meer in je tuin doen voor 
insecten? 
Wat je je kunt afvragen is wat de 
omstandigheden zijn waar insecten van 
houden 
Zo zijn ze gek op stapels stenen. 
Pissebedden, duizendpoten en vlindersoorten 
kruipen daar tussen. Een omgekeerde 
opgehangen bloempot met stro erin doet het 
ook goed. Wat erg belangrijk is, is om 
zaaddozen te laten staan in het najaar, 
bijvoorbeeld die van klaprozen. Daar schuilen 
spinnen in. Sommige insecten hebben water 
nodig. Libellen bijvoorbeeld, maar ook 
muggenlarven komen daarin tot ontwikkeling. 

Ben je niet bang gat je dan steekmuggen 
kweekt? 

Nee hoor, steekmuggen zijn maar een van de 
duizend soorten muggen. Door muggen in 
onze tuin krijgen wij op nazomeravonden 
bezoek van vleermuizen en gierzwaluwen. 
Muggenlarven vormen bovendien voedsel voor 
kikkers, padden en salamanders. 

Wat is de eerste stap naar een natuurlijke 
tuin? 

Stap een is om rommel hoekjes te creëren. 
Maak een composthoopje waar je organisch 
materiaal neerlegt. Daar komen vanzelf 
pissebedden op af om alles fijn te knippen. 
Begin gewoon let niet te veel op. Zorg voor 
een chaos, en ruimte. Het gaat toch altijd 
anders dan je in boeken leest. Je kan je tuin 
zien als een grote experimenteerplek. 

             

 

 




