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Beste leden, 
Nu we de zomervakantie bijna achter de rug hebben is 
het voor ons wel een moment om even terug te kijken 
naar de periode die achter ons ligt.  
We hebben in ieder geval een roerige tijd achter de 
rug.  
Natuurlijk hebben we als vereniging “last” van de 
maatregelen die gepaard gaan met de Corona 
Pandemie, maar uiteindelijk valt het voor ons nog wel 
mee. We hebben nog gewoon volop kunnen genieten van 
onze hobby en dat komt omdat zich dit vooral buiten 
afspeelt. Bij de activiteiten die we binnen hebben was 
dit anders: toiletbezoek moet met beperking; 
tuinwinkelen bij voorkeur via het buitenloket; kantine 
moest helaas lange tijd dicht blijven. Eind september 
konden we hier verandering in aanbrengen en op 
zaterdag 25 september was het (bijna) weer als voor het 
‘corona-tijdperk’. Eén klein verschil: binnen alleen 
toegang met een coronatoegangsbewijs  . 
Tegelijkertijd hebben we als bestuur te maken met een 
moeizaam verlopen procedure m.b.t. royement van een 
van onze leden. Dit is tijdens de laatste ALV uitvoerig 
aan de orde geweest en conform onze reglementen, 
maar is ook niet zonder gevolgen geweest, getuige 
enkele gevallen van, naar onze mening, gericht 
vandalisme. Nog altijd is alles niet geheel afgerond, 
blijkt uit de hoeveelheid “spullen” die tijdelijk zijn 
opgeslagen. Zo mogen we wel een tuin ontruimen, maar 
zijn we verplicht alles een periode te bewaren (het is 
immers niet ons eigendom). 
We hopen in ieder geval dit in de komende weken te 
kunnen afronden. 
Deze gebeurtenissen zijn voor ons wel aanleiding om 
nog eens na te denken over de toegankelijkheid van ons 
terrein.  We hebben de indruk dat vrij regelmatig 
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“vreemden” op het complex een kijkje 
nemen. Het systeem met openings- en 
sluitingstijd van het hek werkt goed; het 
hek is gedurende de dag geopend en het 
complex is vrij toegankelijk voor 
iedereen. Hierin willen we wat 
veranderen. 
We willen de openings- en sluitingstijd 
beperken. Dat betekent dat het hek wat 
later open gaat en ook vroeger sluit. Alle 
leden hebben immers de beschikking over 
een toegangscode om het hek bij 
aankomst of vertrek te openen. 
Op deze manier hopen we niet-gewenste 
personen buiten het hek te houden, al zal 
dit misschien niet altijd lukken. 
We hebben daarbij ook uw medewerking 
nodig. We vragen u aan ons (bestuur) door 
te geven wanneer er onbekenden op het 
complex of tuin rondlopen. Ook vragen we 
u om het hek niet voor onbekenden te 
openen op tijden dat dit is gesloten. Dit is 
misschien lastig voor leden die bezoek 
krijgen op hun tuintje, maar draagt er 
volgens ons toe bij dat de rust en 
veiligheid op ons complex terugkeert en 
blijft. 
N.B. 
Hek gaat open om 8.00 uur.  
Hek sluit om 17.00 uur. 
 

Rookhinder op ons 
tuincomplex. 

Er zijn de laatste tijd verschillende 
meldingen van rookhinder binnen 
gekomen bij het bestuur. 
In ons regelement is daar niets voor 
opgenomen.  
Waarom staat daar niets over gemeld? Dit 
komt omdat de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente Vlissingen 
daar heel helder over is. Deze APV gaat 
boven alle reglementen van verenigingen 
binnen de gemeente. 
Er zijn in het verleden bekeuringen 
uitgedeeld als er gestookt wordt in de 
buiten ruimte die niet mis zijn. 
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Heel kort gezegd mag er op het complex 
niets verbrand worden. 
Maar bovenal houd rekening met anderen 
die op welke manier dan ook last kunnen 
hebben van de rook. 
Hieronder het betreffende artikel uit de 
APV. 
 
Artikel 5:38 Verbod afvalstoffen te 
verbranden buiten inrichtingen of 
anderszins vuur te stoken 

1. Het is verboden in de openlucht 
afvalstoffen te verbranden buiten 
inrichtingen in de zin van de Wet 
milieubeheer of anderszins vuur aan te 
leggen, te stoken of te hebben. 

2. Het verbod geldt niet voor zover het 
betreft: 

a. verlichting door middel van kaarsen, 
fakkels en dergelijke; 

b. sfeervuren zoals terrashaarden en 
vuurkorven, indien geen afvalstoffen 
worden verbrand; 

c. vuur voor koken, bakken en braden, 
voor zover dat geen gevaar, overlast of 
hinder voor de omgeving oplevert. 

3. Het college kan van dit verbod 
ontheffing verlenen. 

4. Onverminderd het bepaalde in artikel 
1:8 kan de ontheffing worden geweigerd 
ter bescherming van de flora en fauna. 

GEBRUIK VAN KRUIWAGENS VAN ONZE 
VERENIGING. 
Het is het bestuur opgevallen als er leden 
s’ morgens op de tuin komen dat er dan 
regelmatig heel weinig kruiwagen gereed 
staan om te gebruiken. 
Het is de bedoeling, als er een kruiwagen 
gebruikt wordt en deze op een tuin niet 
meer nodig is, die dan terug gebracht 
wordt waar die gehaald is.  
Ook andere leden hebben zeker in deze 
tijd ook wel eens een kruiwagen nodig. 
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weken) Let op voor muizen of ongedierte. 
Te vroeg geoogste exemplaren kun je 
laten narijpen achter glas. Ook de pitten 
zijn eetbaar en hebben een decoratieve 
waarde. 

Hoe oogst je een pompoen? 

• snij je de steel zo lang mogelijk af. 
Bij een (te) korte steel zal de 
houdbaarheid sterk verminderen. 

• vermijd dat de vruchten geblutst 
worden. op beschadigde plekken 
gaan de vruchten rotten. 

• verwijder aarde en/of ander vuil 
met een zachte borstel 

• plaats de vruchten binnen in een 
droge geventileerde ruimte. 

• niet op elkaar stapelen 
• leg ze eventueel op een zachte 

ondergrond (stro) 
• omdat ze voor een groot deel uit 

water bestaan kunnen ze 
vochtranden nalaten  als u ze op 
een tafel of houten ondergrond 
legt. 

• controleer regelmatig op rotte 
plekken. Rottende exemplaren kun 
je nog aan dieren voederen. 
  

Om zelf zaden te oogsten (bastaardzaden) 
kies je een flink exemplaar uit en bewaart 
dit in een ruimte zoals hierboven 
omschreven. Eind november kan je het 
zaad dan uit de pompoen halen. Maak ze 
schoon met een droog borsteltje en laat 
ze zo’n tweetal weken drogen. Bewaar ze 
in een omslag of zakje dat je goed kan 
afsluiten. Vergeet niet de naam en/of 
eigenschappen te noteren. 

Uiteraard zijn pompoenen te kleurig en 
decoratief om zomaar direct te worden 
verwerkt. Gebruik ze als decoratief 
element op het terras in combinatie met 
andere vruchten. Leg ze eventueel op een 
tapijt van mos. 

 

Wilt u er opletten dat deze zeker niet op 
een tuin blijft staan. 
 

Beste leden, 
 
In de jaarlijkse ledenvergadering werd er 
gevraagd of het mogelijk is om ervaren 
leden een tijdje mee te laten lopen met 
nieuwe leden om zodoende de fijne 
kneepjes van het vak te leren. Natuurlijk 
staat het bestuur hier achter echter 
hiervoor is het wel nodig dat ervaren 
leden zich hiervoor als "tuinmaatje" 
beschikbaar stellen. Bij deze doen wij 
dan ook een oproep aan de leden die dit 
wel zien zitten om zich hiervoor op te 
geven bij het secretariaat. Wij zullen dan 
bij nieuwe leden deze mogelijkheid 
aankaarten en deze kan zich met een 
tuinmaatje in verbinding stellen. 

 

Meijer Montage Oost-souburg. 
Onze vereniging heeft in Meijer Montage  
een sponsor. We hebben van dit bedrijf 
een mooie accu boormachiene en een 
slagschroefmachine van het merk Makita 
gekregen. 
Hartelijk dank daarvoor. 
 
 

Wanneer pompoenen 
oogsten en hoe bewaren? 

Elk jaar zijn ze er vroeger en vroeger 
maar normaal gezien kan vanaf eind 
augustus, en vooral in september, de 
pompoenoogst echt worden 
binnengehaald. Van oorsprong zijn het 
planten die afkomstig zijn uit Mexico en 
Zuid-Amerika. Ze houden dus van 
warmte. 

Het best worden de pompoenen voor 
consumptie direct verwerkt. Als u ze nog 
wenst te bewaren leg ze dan in een 
donkere, goed verluchte kamer op 
kamertemperatuur. (Maximaal 5 à 6 
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Let op: leg beschadigde exemplaren best 
niet in de huiskamer. Er kunnen zich 
gassen ophopen die de vrucht kunnen 
doen knallen. 

Compost : sleutel tot een goede 

tuingrond. 

Met compost kan u van iedere bodem een 

vruchtbare tuingrond maken. Compost 

geeft uw tuingrond structuur waardoor de 

plantenwortels en het andere bodemleven 

veel actiever hun rol kunnen spelen. Uit 

onderzoek blijkt dat compost 

doeltreffender is dan andere vormen van 

organisch materiaal bij de bestrijding van 

plagen en ziekten. 

Wat is compost? 

Compost bestaat uit plantenresten die 

door micro-organismen bijna tot humus 

zijn afgebroken. Je kan het vergelijken 

met hetgeen in een bos gebeurt als 

afgevallen bladeren, twijgen en kruiden 

zich omvormen tot een donkerbruine laag 

bladgrond. Professionele compost wordt 

eveneens aangemaakt door grote 

hoeveelheden plantenmateriaal samen te 

leggen op hopen. Door de 

temperatuurstijging binnenin de hoop 

worden alle onkruidzaden en mogelijke 

ziektekiemen afgedood. Door regelmatig 

de hopen te keren en te verluchten 

ontstaat compost. Compost is het 

resultaat van een professioneel en 

nauwgezet gecontroleerd proces. 

Controles voor, tijdens en na de 

compostering garanderen u een 

kwaliteitsproduct. 

 

Wanneer compost gebruiken? 

Tuinieren put vaak de bodem uit. Borders 

worden opgekuist, planten verwijderd, 

het gras gemaaid en het maaisel 

verwijderd, bladeren opgeharkt, groenten 

en fruit geoogst … Telkens worden 

voedingsstoffen en organisch materiaal 

van uw bodem weggenomen. Om 

uitputting en structuurverval te 

voorkomen dient u regelmatig uw 

tuingrond van extra organisch materiaal 

te voorzien. Een gezonde tuingrond bevat 

gauw 5 tot 10 % organische stof. Een 

jaarlijkse, flinke laag compost op de 

borders, rond de bomen, onder de haag 

en in de moestuin is geen overbodige 

luxe. Compost kan koud gevoelige planten 

een extra beschermingslaag bieden voor 

de winter. Wie graag de bloemenborders 

bedekt met een mooie zwarte laag wacht 

dan weer beter tot de lente om de 

compost aan te brengen. Op dat ogenblik 

biedt compost ook het voordeel van een 

onkruid werende laag. 

Het gazon krijgt best een fijn laagje 

compost, eventueel gemengd met wat 

zand, in de herfst. Door de herfst- en 

winterneerslag verdwijnt het zwarte 

laagje gauw tussen het gras en in de 

bodem waar het bodemleven dan het 

werk verder zet. Gazon waar jarenlang 

compost aan toegediend werd is minder 

vatbaar voor droogte en groeit 

gelijkmatiger. 
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