Nieuwsbrief augustus 2021 (nr. 3)

Deze recente foto is gemaakt door Fokke de Jong. Hij maakt ook foto’s tijdens de Open Dag

INLEIDING.
We proberen onze leden elk jaar door middel van 4 nieuwsbrieven van de nodige informatie te
voorzien. Voor het jaar 2021 is dit de derde. In zo’n nieuwsbrief ontvang je informatie over
meerdere onderwerpen. Daarnaast ontvang je tussendoor ook berichten die maar één onderwerp
betreffen. Zo’n “los” bericht heeft dan een dusdanige urgentie dat het niet kan wachten tot er een
nieuwsbrief uitkomt. Een voorbeeld van een “los” bericht heeft u pas geleden nog ontvangen: de
oproep voor een vervanger van Maja Koopmans – van Someren als “hoofd” kantinebeheer. Ik wil u
hierbij oproepen om het betreffende bericht nog eens aandachtig te lezen en te gaan overwegen
om aan de oproep gehoor te geven, eventueel in combinatie met een 2e persoon.
Wat staat er deze keer in de nieuwsbrief? Eerst vragen we jullie aandacht voor de Open Dag.
Vervolgens komen de bestuurzaken, tuindiensten enz. aan de orde. In dit nummer vervolgt
Moniek Verweij haar 1e verhaal uit de vorige nieuwsbrief met haar ervaringen over haar
moestuin.
In de inleiding van de meeste nieuwsbrieven besteed ik ook even aandacht aan het weer; ook nu
weer. In tegenstelling tot voorgaande jaren was het voorjaar en begin van de zomer vochtrijk.
Men heeft vrijwel niet hoeven te sproeien. Als gevolg van de regen groeide het onkruid welig en
hadden de slakken het erg naar hun zin. Er was dus werk aan de winkel.
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OPEN DAG 1
Zoals bekend houden we onze jaarlijkse Open Dag op zaterdag 28 augustus en wel van 10 uur tot
14 uur. Belangstellenden kunnen dan ons tuincomplex komen bezoeken om zelf een kijkje te
nemen of om informatie in te winnen over het houden van een tuin bij onze vereniging. Wat ook
belangrijk is, is de verkoop van bloemen en groenten. Om bloemen en groenten te kunnen
verkopen heeft de vereniging ze zelf verbouwd: aardappelen, snijbonen, spekbonen,
sperciebonen, prei, rode bieten, enz.. Natuurlijk horen bij deze opsomming ook pompoenen en
kalebassen. Bij de verkoop staan onze spekbonen enorm in de belangstelling. Voor onze verkoop
worden 3 kramen ingericht.
De leden kunnen ook eigen groenten inbrengen. Vrijdagmiddag voor de Open Dag (dus op 27
augustus) kan men de groenten inleveren.
Naast onze eigen aanwezigheid zal ook de NBV-bijenvereniging uit Nietap zich presenteren. Zij
zullen weer een kraam hebben waar men honingprodukten kan kopen. Natuurlijk is ook de
bijenstal te bezichtigen en kan men uitleg krijgen over het houden van bijen.
IVN heeft zijn vlindertuin. Bovendien kan de jeugd bij het IVN kennis maken met de natuur. Zij
komt met een mobiele kar waar men wat proefjes kan doen.
Verder kan de jeugd weer deelnemen aan een speurtocht met diverse opdrachten. Nog te
noemen valt: proeven van eigen gemaakte pompoenensoep, de aanwezigheid van houtsnijders,
kantklossers en de kunstschilders.
Kortom het lijkt weer een gezellige dag te worden met het liefst ook de komst van veel eigen
leden.

Een impressie van een voorgaande Open Dag.

~2~

OPEN DAG 2
Medewerkers aan de Open Dag krijgen aan het begin van de week waarin de happening plaats
vindt nog de nodige informatie: hoe laat gaan we op zaterdag 28 augustus beginnen, hoe is het
geregeld met de lunch, hoe sluiten we dag af.
Zo te zien beschikken we die dag over voldoende medewerkers. Mocht achteraf blijken dat we
toch nog iemand nodig hebben, dan kun je persoonlijk benaderd worden.
Donderdag 26 en vrijdag 27 augustus treffen we al voorbereidingen: groenten oogsten, terrein
(netjes) inrichten, afwegen van groenten, enz.. Dit doen we samen met de mensen die zich op die
beide dagen aangemeld hebben voor tuindiensten. Wie zich echter geroepen voelt om ook mee
te helpen is van harte welkom. Immers, vele handen maken licht werk!
P.s.: van de leden wordt verwacht dat hun tuin er tijdens de Open Dag netjes bij ligt (evenals
tijdens de andere dagen).

BESTUURSZAKEN
Het lijkt Den Haag wel: nog steeds hebben ze daar geen nieuwe regering. En wij als vereniging
hebben nog steeds geen nieuwe voorzitter. Er heeft zich spontaan nog niemand gemeld. Er heeft
zich zelfs niemand gemeld voor informatie omtrent deze functie. Al met al een schamel resutaat!
Wel zijn er vanuit het bestuur een paar personen benaderd om het te worden; helaas ook tot nu
toe zonder resultaat. Hopelijk wordt het geen gebed zonder eind en meldt zich er toch één.
Naast bovengenoemde droevenis is er ook een pluspunt te noemen. Aiso Haikens, vorig jaar lid
geworden, draait sinds kort mee met de bestuursvergaderingen. Aiso durft wel zijn
verantwoordelijkheid te nemen en als het hem goed bevalt, wil hij ook wel een bestuursfunctie
aanvaarden. Maar eerst wil hij als het ware nog stage lopen. Als oud agrariër kan hij de
tuinwerkzaamheden goed inschatten en beschikt hij over technisch inzicht (een agrariër is op zijn
gebied een alleskenner en alleskunner).
Onder het hoofdstuk bestuurszaken kan ik ook melden dat het bestuur een Algemene
Ledenvergadering gepland heeft. Eerst zouden we die houden op maandag 20 september, maar
dat bleek achteraf te kort door de bocht. Nu staat deze gepland op maandag 25 oktober.
Tijdens deze ALV moeten nog 2 jaren behandeld worden: 2019 en 2020. De stukken (behalve de
financiële, die zijn een half uur voor het begin van de vergadering in te zien) worden u te zijnertijd
toegezonden. We hopen dat deze vergadering nu wel eens door kan gaan.

Gezocht: een voorzitter
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VOORVERKOOP
Men hoeft niet te wachten tot de Open Dag om groenten van de vereniging te kopen. Men kan ze
ook vooraf kopen. Vrijwel al de aardappelen zijn al in de voorverkoop verkocht. Maar o.a.
snijbonen, slabonen en rode bieten zijn nog wel voorradig. Belangstellenden kunnen zich via de
mail of telefoon al melden. Een berichtje naar secretaris@devrijetijdtuinders.nl of
penningmeester@de vrijetijdtuinders is voldoende om je belangstelling te melden. Wel duidelijk
vermelden wat je wensen zijn. Er wordt vervolgens telefonisch contact met je opgenomen.

TUINDIENSTEN
Over het algemeen is het bestuur tevreden over de verrichte “tuindiensten”. Vrijwel iedereen
houdt zich netjes aan zijn/haar verplichting.
Hieronder staat een overzicht van de nog resterende tuindiensten. Heb je een tuindienst gemist,
dan kun je deze nog op één van de onderstaande dagen inhalen. Wel even je komst in de daarvoor
bestemde agenda vermelden. Deze ligt in berging 1 (de schuur waar de schoppen, harken enz.
hangen).

Zaterdag
Augustus
September
,,
Oktober
November

o 21
o 04
o 25
o 16

Dinsdag

o 14

Donderdag

Vrijdag

o 26

o 27

o 05
o 02

Afgelasting
De commissie die de Open Dag organiseert was, zoals reeds gepubliceerd, ook voornemens om op
die dag een barbecue te organiseren voor de leden. Onlangs is dit punt bij één van haar
vergaderingen weer aan de orde geweest: doen we het wel of doen we het niet? Gezien de
toename van het aantal coronagevallen als gevolg van de deltavariant op dat moment en ook
gezien de geldende maatregelen van de overheid (men moet nog steeds gepaste afstand ten
opzichte van elkaar houden en men moet op zijn plaats blijven zitten) heeft de commissie besloten
de barbecue te cancellen. Jammer, maar een volgend jaar beter!
Omdat de barbecue niet doorgaat, wordt er na de Open Dag een wat uitgebreidere “nazit”
gehouden voor de helpers. Dus niet direct weggaan, maar eerst nog genieten van een hapje en
drankje.
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Het relaas van Moniek Verweij (deel 2).
Deel twee tuin 501.
En dan zijn wij opeens alweer in de maand augustus. Wat een groei heeft er plaats gevonden! Eigenlijk
ben ik met alles blij. Het zijn maanden geweest van observeren, veel kweekgras wieden en, m.n. in de
kas, veel water geven. En natuurlijk veel kennis opdoen door uit te proberen.
Experiment mislukt.
Zo heb ik een experiment met meloenen gedaan, maar ik geloof dat dát mislukt. Geen idee nog waarom
de plant wel groeit maar de vruchten niet.
De paprika's in de kas worden door iets anders dan door mij verorberd. Je kan niet alles voor jezelf
alleen hebben!
Grappige vergissing bleek dat mijn gezaaide, als hulp bedoelde, Afrikaantjes (Ground Control) zo
enthousiast groeiden dat de wortelen geen licht meer kregen. Zouden sommigen er daarom zo
bijzonder gevormd uitzien of is het de grond waarin ze groeien?
Oogst!
Ik heb inmiddels bieten, wortelen, courgettes, bonen, pepers, knoflook, komkommers en tomaten
geoogst. Van alles (behalve de komkommers en tomaten) niet heel veel maar wel heel lekker! De
gezaaide prei en uien komen nog. Misschien volgend jaar beter de plantjes poten i.p.v. zaaien? De mais
is bijna klaar, ben benieuwd! Spannend om precies het goede oogstmoment te kiezen.
De kas
De kas levert komkommers (ze blijven maar aangroeien!) en tomaten (vier verschillende
soorten) Verwachtingsvol kijk ik naar hoe de piepkleine aubergine elke paar dagen een beetje groter is
gegroeid! Mijn buurman gaf goede adviezen over blad verwijderen en opbinden.
Leuk om te ervaren dat tuinders elkaar helpen, plantjes uitwisselen en elkaars tuintje bezoeken.
Theeplanten.
Ik pluk een paar keer per week van mijn theeplanten perkje. Elke dag verse theeblaadjes( en bloemen)
en de rest droog ik.
Dat het Blauwe muntgoudhaantje, met zijn bedrieglijk prachtige metallic glanzende blauwe uiterlijk, mijn
Egyptische Munt totaal heeft kaalgevreten maakte niet uit. De plant bleek sterker dan het Goudhaantje
en floreert nu geweldig!
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Op dat hele kleine stukje aarde.
Ik hoor een gezoem van jewelste als ik langs mijn vaste waardplanten en bloemen loop. Ze worden druk
bezocht door de wilde bijen en vlinders. Missie wat dat betreft geslaagd! Ik voel mij rijk met dit stukje
land waar alles biologisch verbouwd wordt. Soms laat ik onkruid staan. m.n. onkruid dat de bodem
bedekt op een controleerbare wijze en nut heeft voor bijen en vlinders. Het kweekgras haal ik wel
steeds weg. Ik heb het schoffelen geprobeerd maar doe het toch liever met hier en daar wieden. Om de
grond zo min mogelijk te verstoren.
En mijn, zich niet verspreidende, zelf opgekweekte Russische Smeerwortel heb ik op allerlei plekken in
het tuintje gezet om er in het najaar mee te kunnen mulchen. En tot die tijd worden ze, tijdens de tweede
bloei(!) druk bezocht door veel insecten.
Op het moment heb ik even niet veel tijd voor de tuin maar daar trekt de tuin zich niks van aan! Ze blijft
groeien en geven. Zorg dragen voor de begeleiding daarvan is elke keer weer een rustmoment in mijn
turbulente leven!

OVERIGE ONDERWERPEN.
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Men kan compost uit de bunker halen. Kosten € 1,50 per kruiwagen. Naam en aantal
kruiwagens vermelden op de lijst in berging 1.
Laat na gebruik van het toilet de lichten niet branden, en … laat de toiletten schoon achter. De
toiletborstel hangt er niet voor niks.
Peren: Op ons volkstuincomplex staan een x-tal perenbomen. Eind september/begin oktober
worden de daaraan groeiende peren geplukt. Zo ook dit jaar. De oogst wordt onder de
belangstellende leden verdeeld. De oogst lijkt niet zo groot als andere jaren.
Hint: lees de Statuten en het Huishoudelijk reglement nog eens door. Dan kun je nog eens
zien wat je rechten en plichten zijn!
Het is verboden takken op het tuinafval van de stort te gooien. Takken, boomstronken enz.
dient men zelf af te voeren!!
Geen afval op de rijplank gooien en de rijplank tijdig verleggen. Onlangs lag hij diep verscholen
onder het afval! Na een zoektocht in het afval vond Jannes Kuiper hem terug. Hij ergert zich
enorm aan zo’n onverschilligheid.
Diefstal op de tuin: Onlangs meldde ons een lid dat hij van zijn tuin, met zorg gekweekte,
producten mist. Als iemand op heterdaad wordt betrapt voor deze praktijken volgen er
gepaste maatregelen.
Gebruikt u tuingereedschap van de vereniging? Dan na gebruik schoon terugbrengen! Ik heb
dit al eens eerder gevraagd, maar schijnbaar kan men niet lezen of men is kort van memorie.
De geplande barbecue op 28 augustus gaat niet door!! Het is wachten op betere tijden.
Met uitzondering van de beide hoofdpaden langs de middensloot moeten de aanliggende
tuingebruikers het schelpenpad en border “schoon” houden!!!!!
Vorig jaar hebben we ongeveer 350 kerstbomen verkocht. Dit jaar zijn de kerstbomen schaars
bij de kwekers. Daarom zullen we meer kerstbomen van onze eigen kweek in de verkoop
doen.
Vooraankondiging Rabobank Clubkas Campagne. Ook dit jaar gaat de Rabobank weer een
“Clubkas Campagne” organiseren. Vorig jaar leverde dat onze vereniging het aanzienlijk
bedrag van € 862,52 op. U hoort te zijner tijd van ons.

Namens het bestuur: Willem van Es (secr.) ( tel.: 06 31 75 06 06)
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