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                     Nieuwsbrief mei 

2018 

Beste leden, 

Als jullie nieuwe secretaris ben ik, naar ik begrepen heb, ook “verplicht” om af en toe een 

nieuwsbrief te schrijven. Ik zal mij dan ook zo goed mogelijk van deze  taak kwijten. Omdat ik echter 

pas een jaar lid ben van de volkstuinvereniging, zal ik mij nog moeten inwerken in onze vereniging. Ik 

weet dus nog lang niet alles van de zaken die spelen.  Maar dat komt in de toekomst waarschijnlijk 

nog allemaal wel. En natuurlijk hoef ik niet alleen de tekst voor deze nieuwsbrief aan te dragen; de 

andere bestuursleden leveren natuurlijk ook hun bijdrage en ook de “gewone leden” mogen in de 

pen klimmen! 

Op het moment dat ik aan deze nieuwsbrief werk, is het prima weer. Al een paar dagen schijnt de 

zon aan een strak blauwe hemel. Heerlijk!  De tuinen profiteren volop van de warmte en omdat we 

over de vochtigheid van de grond ook niet te klagen hebben (niet te nat en niet te droog), kunnen we 

nu goed “boeren”. Ik heb al mensen spinazie zien oogsten van de koude grond. Zij die een kas 

hebben, hebben natuurlijk al eerder en meer producten mee naar huis kunnen nemen.   

      Volop activiteiten (nou ja?) in de tuin! 

 



2 
 

Bestuurssamenstelling:  

Zoals jullie natuurlijk weten, is er op 12 maart 2018 een algemene ledenvergadering geweest waarin 

we afscheid hebben genomen van bestuurslid Ubel Smid. Voorzitter Chris van Dijk bedankte Ubel 

voor zijn inzet voor de vereniging en onderstreepte dit met het aanbieden van een mooie bos 

bloemen. Door het vertrek van Ubel werd de onderbezetting van het bestuur nog nijpender. Omdat 

deze problematiek al in eerdere fase onderkend was, was er in november 2017 een extra 

ledenvergadering belegd met dit punt als enig agendapunt. Tijdens die vergadering meldden zich tot 

grote vreugde van de voorzitter 3 potentiële kandidaten. Deze 3 kandidaten werden tijdens de 

algemene ledenvergadering van 13 maart j.l. formeel benoemd als bestuurslid. Rest nu nog één 

vacature-bestuurslid: iemand die zich met name bezighoudt met de technische tuinwerkzaamheden 

(bijv. aanleg drainage, onderhoud gebouwen). Meld u zich aan! 

De huidige bestuurssamenstelling is nu als volgt: 

Voorzitter: Chris van Dijk 050 – 5014474 vandijk1a@gmail.com 

Secretaris: Willem van Es 06 - 31750606 secretarisdvtt@gmail.com  

Penningmeester: Geert Uilenberg 050 - 5015620 penningmeesterdvtt@hotmail.com 

 Pr/website: Jeannet Katuin  jeannetkatuin@hotmail.com  

Tuinonderhoud: Jan Brink 050 – 5014721 janbrink1945@outlook.com 

Notuliste: Ursula Harbrink 

 

Van de penningmeester: 

1. Nota contributie:  Begin april is de nota voor de contributie verstuurd. Het grootste gedeelte is 

via de e-mail verzonden. Mochten er nog leden zijn die de nota niet kunnen openen of niet 

hebben ontvangen, dan even contact opnemen met Geert Uilenberg. Graag de nota betalen 

voor 1 juni 2018. 

2. Compost:  Dit jaar is er 25 ton compost geleverd door Attero. Compost graag met mate 

gebruiken, ongeveer 5 kruiwagens per 100 m2. Komt er te veel compost op de tuin dan wil er 

niets meer groeien. Kosten € 1,50 per kruiwagen compost. Voor leden die niet hebben besteld, 

graag uw naam en aantal kruiwagens op de lijst zetten in de 1e berging. Wij sturen u later een 

nota. 

3. Bunker voor tuinafval:   Bunker 2 is geschikt gemaakt voor het storten van organische tuinafval. 

Geen takken en wortels van bomen storten alstublieft. Op de wal mag niets meer worden 

gestort. 

4. Tuinwerkzaamheden:  Lang niet alle leden hebben zich  aangemeld voor de 4 dagdelen  om 

tuinwerkzaamheden te verrichten. Een groot aantal leden kiest ervoor om deze werkzaamheden 

af te kopen met € 40,00.  Echter de werkzaamheden op het complex moeten wel gebeuren en 

het wordt steeds moeilijker om er voldoende bezetting voor te krijgen. Een paar morgens 

helpen is een leuke bezigheid en de sociale contacten zijn belangrijk. Koffie met koek staat klaar 
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en na afloop is er voor de liefhebber nog een borrel. Voor degene die zich nog niet heeft 

aangemeld even bellen met G. van Voorn: tel. 050 - 5013008. 

  
Open Dag op zaterdag 25 augustus 2018  (10.00  - 14.00 uur):  
 
Was vorig jaar de Open Dag gekoppeld aan de festiviteiten van ons 40-jarig bestaan, dit jaar vindt er 
weer een “normale” Open Dag plaats. De voorbereidingen zijn al weer in volle gang: de kramen zijn al 
weer besteld, IVN en de bijenvereniging zijn al weer uitgenodigd, enz.. Coördineerde Maja Koopmans 
de afgelopen jaren de organisatie van de Open Dag met succes, dit jaar heeft ze het stokje 
overgedragen aan Jeannet Katuin. Jeannet wordt bijgestaan door Willem van Es. Ook is Maja nog op 
de achtergrond (en voorgrond) aanwezig. 
Wij willen in onze berichtgeving (denk aan Roder Journaal, de Krant) omtrent de Open Dag proberen 
de wat jongere mensen te bereiken en hen wijzen op het genot van tuinieren: je eigen verbouwde 
(biologische) groente telen en eten, het is leerzaam voor de kinderen, je bent volop in beweging, je 
bent één met de natuur, je kunt sociale contacten leggen, enz.).  
Om de Open Dag goed te laten slagen zullen wij een beroep doen op de inzet van onze leden. Wij 
rekenen op jullie!  
 
 
Algemene informatie: 

 
1. Schoonhouden schelpenpaden : Wie regelmatig de tuin bezoekt, heeft inmiddels al lang kunnen 

constateren dat de schelpenpaden voor de tuinen zijn gefreesd. Hierover is men ook al via een 

e-mail op de hoogte gesteld. Het laten frezen van deze paden is een eenmalige actie (van het 

bestuur) geweest. Door het frezen is het onkruid vrijwel verdwenen en zijn de schelpen weer 

boven komen drijven. Vanaf heden moeten de tuineigenaren hun aangrenzende schelpenpaden 

zelf weer onderhouden. Dit conform artikel 7e van het Huishoudelijk Reglement.  Het bestuur 

ziet toe op de handhaving van het genoemde  punt. Komt iemand zijn verplichting niet na dan 

wordt zij/hij omtrent haar/zijn nalatigheid door het bestuur aangesproken. Laten we het echter 

niet zover komen en laten  met z’n allen er voor zorgen dat ons complex er netjes bij ligt! 

2. “Strak in de lak”: Omdat het minder in de kijker van de bezoeker valt, zal je het schilderwerk van 

de westzijde van ons verenigingsgebouw ons dan ook minder opgevallen zijn. Maar een paar 

leden hebben de afgelopen weken de westzijde van een nieuw verflaagje voorzien. Deze zijde 

van het gebouw was namelijk behoorlijk “kaal” geworden  vanwege weersinvloeden.  Er zijn 3 

variaties groen gebruikt: grachtengroen (bovenkant), mosgroen (onderkant) en jachtgroen 

(aluminium(?) strippen). Het schilder- en schoonmaakwerk is door een 4-tal personen 

uitgevoerd: Anne Korf, Jan Katuin,  Geert Uilenberg en Willem van Es. Het bestuur bedankt 

hierbij de schilders hartelijk. In een latere instantie zijn de andere kanten van het gebouw aan 

de beurt. Verder moet nog vermeld worden dat technisch advies en korting op de verf verstrekt 

is door Decokay – Roden.  
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 Westzijde clubgebouw 

3. Privacy wetgeving AVG: Ook kleine verengingen zoals de onze verwerken persoonsgegevens, 

denk aan gegevens van leden en vrijwilligers. Per 25 mei 2018 wordt de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming van kracht. Deze Europese wet vervangt de Nederlandse 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Ook  een kleine vereniging krijgt dus te maken 

met verplichtingen. Wat de gevolgen voor ons als vereniging zijn, is nog niet exact duidelijk. 

Wel is duidelijk dat je als vereniging voorzichtig moet omgaan met de privacygegevens van 

personen. Wij zullen de bestaande leden vragen om binnen de vereniging en daar waar het 

absoluut noodzakelijk is akkoord te gaan met het gebruik van de items naam, adres, 

telefoonnummer, tuinnummer en e-mailadres. Ook mogen foto’s waarop leden zijn 

afgebeeld (zoals bijvoorbeeld het plaatsen er van in deze nieuwsbrief) niet zonder 

toestemming van betrokkenen geschieden.  Er worden zonder uw toestemming geen 

gegevens aan derden verstrekt. Nieuwe leden moeten hun goedkeuring op het 

inschrijfformulier geven. 

4. Aardappels: Warm en wat vochtig weer, wij mensen houden daar meestal wel van, maar 

onze aardappels beslist niet. Hoewel het op dit moment nog niet speelt, kan straks dat 

warme, vochtige weer zo maar toeslaan en daarmee ook de Phytophthora (schimmelziekte, 

voor onze nieuwe leden). De schimmel verspreidt zich razendsnel met de wind via sporen die 

op het blad en op de stengels van de besmette planten worden gevormd. Op de bladeren 

ontstaan bovenaan grote en kleine, onregelmatige, bruine vlekken, zowel aan de rand als in 

het midden. Aan de onderkant van het blad verschijnt aan de rand van deze vlekken een 

witgrijs schimmelpluis. Vaak zijn er ook bruine vlekken op- de stengels, die beginnen vanuit 

de bladoksels. De ziekte kan zich ook bij tomaten voor doen. Het bestuur controleert op de 

aanwezigheid daarvan, maar iedereen moet zelf ook zeer attent zijn! Bij twijfel vraag het 

bestuur e/o Wim Niemeijer. 

Er gelden strenge regels bij constatering van deze ziekte: Als de ziekte wordt geconstateerd 

en je wordt ervan op de hoogte gesteld door of namens het bestuur, dan dient binnen 3 

dagen het loof van de planten verwijderd en afgevoerd te worden. 
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Tot het afvoeren van het loof,  het loof opslaan onder plastic. Hiermee kunnen wij 

voorkomen dat in zeer korte tijd het hele complex wordt besmet.  

Ook een plaag bij de aardappels: de coloradokevers en hun vraatzuchtige nakomelingen. De 

enige afdoende oplossing: vernietig het mooie gestreepte kevertje en de slijmerige larven. 

Mee naar huis nemen mag ook. In het water gooien helpt niet, ze dobberen terug. 

5. Scholenproject:  Leerlingen van verschillende basisscholen brengen een bezoek aan onze 

volkstuin en de bijenstal. Dit gebeurt in samenwerking met IVN-Roden. Het project start op 

15 juni a.s. 

6. Trappetjes bij de sloten: Om gemakkelijk  water te halen ten behoeve van het besproeien van 

de tuinen zijn bij de sloten meerdere trappetjes aangelegd. De tegels ervan zijn echter her en 

der aan verzakking onderhevig. Binnenkort worden deze trappetjes  gecontroleerd en zo 

nodig gerestaureerd, waardoor er weer een veilige situatie ontstaat. Let wel: wees in alle 

gevallen voorzichtig! De tegels kunnen glad zijn, vooral bij nat weer.  

7. Noaberhulp: De afgelopen periode hebben een paar leden een enkel gebroken, o.a. de heer 

A. Wiechers. Een paar leden hebben voor hem de tuin omgespit, waarvoor onze dank.  

 

Tot slot:  Mede namens het bestuur wens ik jullie een fijne, gezonde en vruchtbare (wat de tuin 

betreft!) zomer en eventueel een prettige vakantie toe. In het najaar hoop ik jullie weer te bereiken 

middels een volgende nieuwsbrief! Groetjes, Willem van Es 

 

Allerlaatste punt van deze nieuwsbrief: onderhoud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Zo moet het niet!!!!!!                                                                      Maar zo!!!!! 

 

      

 

                          


