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 Van de voorzitter
Het jaar 2014 was meestal leuk, soms lastig en af en toe moeizaam.
En er gebeurde gelukkig weer het nodige. Sommige zaken zagen we aankomen,
door andere werden we verrast. Dat is eigenlijk wel logisch bij een vereniging als de
onze. Het bestuur gaat dan luisteren, praten, we schakelen tuinders in en bespreken
het in de nieuwsbrief. Gaten die de ene tuinder noodgedwongen laat vallen worden
door een ander opgevuld. Soms duurt dat even en staat het onkruid hoog of is de
Konkelboet dicht. Maar aan het eind komt het goed; er is altijd een oplossing. Een
grote bron van onverwachte gebeurtenissen is dat zo’n 10 procent van de tuinen elk
jaar van gebruiker verandert. Dat betekent, schoonmaken, adverteren, toewijzen,
tuinders teleurstellen of juist blij maken Een jaartje zonder opzeggingen vindt het
bestuur helemaal niet erg.
Het is trouwens een wonder dat het in de vereniging zo soepel loopt. Een groep van
160 tuinders met sterk uiteenlopende karakters en voorkeuren, die het liefst in
zichzelf gekeerd op hun eigen stukje grond tuinieren, moeten samenwerken in
taakgroepen en zich houden aan een lijst van regeltjes. Dan is er nog de
verschuiving van productietuinen naar siertuinen, die ervoor zorgt dat regels op
termijn veranderen. Zaken die vroeger voor de hand lagen komen ter discussie.
Soms gaat het moeizaam. Er vielen een aantal bestuursleden weg en zijn er
projecten en taakgroepen mislukt of soms niet gestart. Maar ook hier worden gaten
opgevuld en plannen gemaakt om zaken in 2015 beter te doen.
Goddank kan het bestuur door het systeem van taakgroepen en het verdwijnen van
de zaterdagbeurten veel aan de tuinders zelf overlaten. Wij concentreren ons op de
enkeling die geen zin heeft of er op de tuin een bende van maakt.
Er dan zijn er nog de bijzondere gevallen, die vragen om een uitzondering op de
regels.. Want hoe streng ben je in de leer tegen tuinders, die met heel andere
planten en hagen tuinieren dan degenen met een moestuin?. Wat doe met huisjes
die wat vervallen zijn maar verder voor niemand overlast opleveren. Interessante
discussiestof voor in de Konkelboet. En misschien ook bij de bespreking van het
agendapunt Huishoudelijk Reglement.
De grootste uitdaging leek begin 2014 het starten van de vele nieuwe taakgroepen.
Tot onze verassing bleek dit redelijk te gaan. Verderop in dit groene boek wordt hier
nog wat over gezegd.
Onze vereniging heeft schulden in de vorm van een hypotheek op de grond en twee
leningen van de leden. Het bestuur heeft in 2014 zoveel mogelijk de hand op de knip
gehouden. We proberen hierdoor voldoende geld over te houden om probleemloos
de leningen aan de leden in 2016 en 2018 af te lossen.
Ben Sterenborg
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 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Beste leden,
Het bestuur nodigt u uit voor het bijwonen van de jaarlijkse algemene
ledenvergadering. Die zal worden gehouden op dinsdag 13 januari 2015 in de
kantine van ‘HCSV Zwaluwen ‘30’ aan de Berkhouterweg. Aanvang 19.30 uur.
OOK WELKOM NIEUWE LEDEN!!! U krijgt een duidelijker beeld wat de vereniging
voor u doet en wat u zelf allemaal kunt doen.
Agenda.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.

Opening en vaststelling van deze agenda
Mededelingen en ingekomen stukken
Notulen van de Algemene ledenvergadering van 28 januari 2014.
Financiële jaarstukken van de penningmeester
Verslag kascontrolecommissie voor het boekjaar 2014
Vaststellen bestuurssamenstelling
Vaststellen van de begroting voor 2015
Samenstelling kascontrolecommissie voor het boekjaar 2015.

Pauze (fotomomentje zie verderop in groene boek)
11.
12.
13.
14.

Evaluatie van de taakgroepen.
Aanpassingen van het Huishoudelijk Reglement
Prijsuitreiking.
Rondvraag

Wist u dat u een voorstel tot verandering van het huishoudelijk reglement in
stemming kunt brengen op de jaarvergadering? Wij zijn een democratische
vereniging. Doe uw voorstel schriftelijk met argumentatie en uw naam.
Ingekomen stukken dienen uiterlijk 14 dagen voor de vergadering bij het bestuur
binnen te zijn. Het liefst echter eerder in het jaar in samenwerking met taakgroep
verandering huishoudelijk reglement.
Voor goede beantwoording van vragen over de financiën is het wenselijk deze
uiterlijk één week voor de vergadering bij het bestuur in te leveren.
De koffie bij binnenkomst is gratis en u ontvangt tevens 2 consumptiebonnen.
Hierna consumpties gelieve af te rekenen aan de bar.
Het bestuur streeft naar een vlotte vergadering om nog even na te kunnen
zitten.
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 Van de secretaris
U heeft allen het document gekregen taken van bestuur. Hierin ook een omschrijving
van de secretaris. Ik zal iets toelichten in dit groene boek.
Zorgt voor de verslaglegging: Dit is notuleren bij bestuursvergadering en deze
uitwerken. Alle bestuursleden weten wat we hebben afgesproken. De notulen worden
altijd gekeurd. Dit gaat in het nieuwe tijdperk sneller dan voorheen. Per mail liggen
deze veel eerder al bij de bestuursleden. Een ander voordeel: actiepunten zijn zo
snel verspreid, wat zorgt voor een actiever beleid.
De secretaris coördineert het deel van de taakgroepen dat zich richt op het
Groene Boek en de Nieuwsbrief: Wat heerlijk dat we langzamerhand de arbeid
steeds meer kunnen verdelen. Op Lijndraaier zitten Jacqueline en Fleur keihard te
werken achter de schermen aan dit mooie groene boek. Binnen het bestuur praten
we over de wens een groepje te hebben die een nieuwsbrief maakt vanuit de leden
en dan met een ingezonden stukje van het bestuur. Maar in tussentijd is dit wel mijn
leukste klusje en ook dat van Ria mijn taalkundige assistent.
De secretaris is het eerste aanspreekpunt voor de vereniging. Op allerlei gebied
vragen wij u om via mail of brief of telefoon contact te leggen met het secretariaat is
de spin in het web. Vanuit hier, worden heel snel (vaak nog dezelfde dag) uw vragen
doorgespeeld aan diegene die erover gaat. Een vraag over water? Een vraag over
mag dit of mag dat? Een vraag over hoe is dit eigenlijk geregeld? Hoe bereik ik mijn
buurvrouw? Wie zitten er in mijn taakgroep? U wordt snel geholpen. Uw vraag aan
het bestuur gaat altijd mee naar de bestuursvergadering. Het lijkt soms of het bestuur
afwezig is omdat zij er vaak niet zijn op zaterdagochtend. Niets is minder waar! De
hele dag zoemt e-mailverkeer heen en weer!
Zorgt voor de briefwisseling met de leden en de buitenwereld. Ook mensen van
buitenaf vinden de weg naar het secretariaat via de website met de handige
contactknoppen. U als taakgroep mag het secretariaat brieven laten sturen.
Nog een punt waar ik later aan dacht: Het secretariaat bewaakt het archief en is
het geheugen van de vereniging. Dat wil ik zo graag meegeven aan alle
taakgroepen. Deponeer uw kennis bij het secretariaat: adres van die goede of
goedkope leverancier, uw ontdekte methode, uw maten en materialen. Maak een
document en laat het door het secretariaat opslaan. Zo zonde als u plots stopt en de
nieuwe groep weer het wiel moet uitvinden. Gebruik deze computertijd.
Fotomomentje Verder vragen wij om meer duidelijkheid naar de leden. Op de
jaarvergadering staat Theo om een foto te maken van de coördinatoren van diverse
taakgroepen. U krijgt een verzoekje om zich te melden in de pauze of na de
vergadering voor een fotomomentje. In de Konkelboet komen er borden met lijstjes
en foto’s. Zo wordt voor een ieder duidelijk wie waar over gaat en deskundig is.
Ik wens verder alle leden een rijk en goed communicatief 2015 toe!!
Nelleke Zwager
secretaris
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 Bijdrage van het bestuur 2015
Taakgroepen
In 2013 is afgesproken dat het onderhoud van het complex Berkhouterweg over een
flink aantal taakgroepen wordt verdeeld. Tot dan toe waren er enkele commissies
met een paar tuinders, die al het werk deden en bestuursleden die zaterdagbeurten
voor het groenonderhoud organiseerden. Dit was niet meer houdbaar omdat de
belasting en de uitvoering maar bij een paar mensen lag. De verantwoordelijkheid
voor de uitvoering en de kwaliteit van het werk is in de loop van 2013 gelegd bij de
taakgroepen. De bedoeling was dat het dagelijkse bestuur niet meer betrokken is bij
de organisatie en uitvoering van dit werk maar begeleid. In 2014 zijn vrijwel alle
taakgroepen van start gegaan. Een enkele groep is nog niet aan het werk en
sommige groepen moeten nog behoorlijk worden aangepast. We zijn tevreden over
de resultaten tot nu toe. Tuinders zijn, zoals te verwachten was, heel goed in staat
om hun eigen werk te organiseren. Zij verzamelen het materiaal dat ze nodig hebben
en kloppen bij het bestuur aan als er onvoldoende geld of menskracht beschikbaar
is. Het bestuur start wat zaken op en laat de taakgroep los zodra het blijkt te werken.
De taakgroepen hebben een vaste contactpersoon binnen bestuur om de
communicatie duidelijk en eenvoudig te houden. Een handig hulpmiddel voor het
bestuur is het schema met de taken die onze tuinders voor de vereniging verrichten.
Er kan met behulp hiervan op elk moment snel extra capaciteit ingezet worden of
gereageerd op verzoeken van tuinders om een andere taak. Er staan nog maar
weinig tuinders op de ledenlijst die nog geen taak hebben. Uitzonderingen zijn de
nieuwe tuinders. Die proberen we het eerste tuinjaar ‘uit de wind’ te houden. Zij
hebben al genoeg aan het opstarten van hun tuin en het begrijpen van alle
reglementen. Na een jaar worden zij ook gevraagd in een taakgroep mee te draaien.
De maandelijkse nieuwsbrief op het complex Berkhouterweg houdt iedereen goed
op de hoogte van het wel en wee van de taakgroepen. U als taakgroep kunt zelf
stukjes insturen om andere leden te informeren over uw acties.
Herkenbaarheid van de vereniging
Met het aanbrengen van naambordjes voor de wegen over het terrein Berkhouterweg
is het programma om op het complex Berkhouterweg tot een betere herkenbaarheid
te komen, afgesloten. Maar herkenbaarheid van de vereniging moet er ook zijn
buiten de complexen. Het bestuur had in 2014 geen capaciteit om gevolg te geven
aan een voorstel om ons te presenteren bij het nieuwe gemeentebestuur van Hoorn.
Tuinieren zonder overlast
Doordat het bestuur een aantal maanden onderbezet was is er in 2014 maar twee
keer over de complexen een controleronde gelopen. We zijn bewust toleranter
geweest voor tuinders die hun heggen anders inrichten, voor de planten die tussen
de liguster groeiden en de planten die op de tuin worden geteeld. Wel is geprobeerd
om de regel te handhaven dat tuinders elkaar geen overlast bezorgen omdat hun
planten de tuin van de buren ingroeien. Er moet op de grens met de buren een
strook schoon worden gehouden. Want brandnetels en heermoes zijn voor de een
ergernis en voor de ander planten om een gezonde thee van de trekken.
Het heeft een aantal malen tot vrolijke discussies geleid waarbij tuinders het bestuur
ervan probeerden te overtuigen dat het zaad dat van deze planten komt tot grote
drama’s op hun tuin zou leiden. Alsof de lucht al niet vergeven is van zaden van de
meest uiteenlopende planten.
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Opwaarderen van het complex
Na het gereedkomen van “het Bijenbos” zijn er geen ingrijpende
kwaliteitsverbeteringen gestart. Wel is er het noodzakelijke onderhoud aan de
Konkelboet en container uitgevoerd. Het onderhoud aan het verzakte bruggetje bij de
tuinen 233 en 248 is geschied.
Duidelijkheid hoe het bestuur handelt
Met de start van de maandelijkse nieuwsbrief kan het bestuur de tuinders op het
complex Berkhouterweg snel en goed informeren. Bij de Lijndraaier zijn er de
mededelingenborden. Leden worden gestimuleerd om digitaal contact te zoeken met
verenigingsbestuur. Uw vraag gesteld op de tuinpaden aan bestuur worden nogal
eens vergeten. De e-mail adressen van alle bestuurders staan achterin dit groene
boek. Uw vraag gesteld aan secretaris.vho@gmail.com wordt direct doorgestuurd
naar die persoon die erover gaat. Ook uw vragen of ingezonden brieven aan het
bestuur komen zo het snelst op hun plek.
Aankoop grond
In het voorjaar is de aankoop van een stuk grond afgerond. Een interessante en
leerzame klus. U als lid heeft in de vorige vergadering ingestemd met deze aankoop
en de bestuurders hebben onderhandeld met de verkoper tot een acceptabele prijs.
Middels leencertificaten uitgezet bij leden kon dit worden bekostigd.

 Bijdrage van de taakgroepen Berkhouterweg
Bruggen
Ed met zijn kleine taakgroep
heeft in 2014 het verzakte
bruggetje bij tuin 279 rechtop
gezet. Dat is gebeurd tegen
minimale kosten door hergebruik
van bestaande materialen, en
door het leveren van een
prachtige nieuwe balk via Ed zijn
leerlingen. Mede door de stalen
funderingsconstructie ligt de
zaak nu voorlopig stevig.

Drainage
In 2013 is het begin gemaakt met het doorspoelen van de drains, die ervoor moeten
zorgen dat het regenwater snel van de tuinen wordt afgevoerd. Om goed te kunnen
werken moeten drains regelmatig worden doorgespoeld. Dat is nooit gebeurd.
Sterker nog de uiteinden van de drains (waar de waterpomp op moet worden
aangesloten) liggen op een meter diepte op voor iedereen onbekende plekken.
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Na veel werk en het inschakelen van een gespecialiseerd ontstoppingsbedrijf werkt
een deel van de drains nu goed. Op dit moment worden de drains op Berkhout 2
over de brug opgezocht. Dat is hopelijk in het voorjaar klaar. Verder wordt er een
drain aangelegd op een nat stukje Berkhout 1.
Elektra
De beoogde coördinator voor deze taakgroep kan pas in 2015 aan de slag. Er is al
een taakgroep. De eerste actie wordt het inventariseren van het achterstallig
onderhoud aan de elektrakastjes op het terrein. Er is ook behoefte aan een veel
betere verlichting van de toegangspoort. We vermoeden dat het aantal inbraken
daardoor terug zal lopen. Er ligt ook een vraag van spoortuinders om een tweede
aansluiting (met tussenmeter) op ons net. De digitale kaart van het elektranet is
klaar.
Water
Hier is in 2014 flink aan getrokken. Na lang en veel graven en afklemmen werden de
lekken na weken gevonden en verholpen. Klein voordeel is dat we nu precies weten
aan alle leidingen lopen en de afsluiters zitten. De afsluiters krijgen momenteel pijpen
met deksels om ze toegankelijk te houden. Het jaar 2015 wordt vrijwel zeker minder
zwaar. Hier en daar moeten palen en slangen worden vervangen. De digitale kaart
van het waterleidingnet is er begin 2015 in concept.
Opruimen
In een aantal gevallen verlaten tuinders hun tuin zonder die schoon en omgespit
achter te laten. Dan komt als eerste de opruimploeg in actie die de rommel
verzameld en afvoert naar de stort. Daarna is de tuin klaar om gefreesd te worden.
De vertrekkende tuinder betaalt de kosten hiervoor uit zijn borgsom. In 2014 zijn vijf
tuinen op deze manier aangepakt.
Gebouwen
Het team bestaat uit: Andre Haring en Piet
Laan en Theo Loos.
Het valt niet op, maar ga eens kijken bij de
achterkant en de zijkant van de Konkelboet.
Dat hebben wij gerepareerd. De muren
waren behoorlijk rot.
Ook hebben wij een nieuwe dakgoot
gemaakt. Er is zo geen sprake meer van
opspattend vocht en het werk blijft zo langer
goed. Wij vinden wel dat het nu wat beter
opgeruimd moet worden (en blijven) achter
de Konkelboet. Helaas staat Theo niet op
de foto, hij heeft met zijn vakmanschap
deze buitenmuren als nieuw geschilderd. Niet te geloven. Zie het eens glimmen!
Groen
Het werk van de taakgroep is in de loop van 2014 verdeeld door Ben over individuele
tuinders. Wanneer iedereen een vaste taak krijgt is dat goed te behappen voor deze
persoon en voor de coördinator die alleen nog maar hoeft te controleren. Dit werk
werd goed opgepakt. Herman gaat in 2015 het groenwerk coördineren en is dus
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bereikbaar voor vragen en adviezen. Het stuk border bij de hoofdpoort bleek te groot
en te vervuild met grassen en ander onkruid voor onderhoud door één tuinder. Het
stuk wordt in het voorjaar schoongemaakt en opnieuw uitgegeven aan meerdere
mensen. De composthopen waar elke tuinder zijn groen kon deponeren bleken niet
beheersbaar. Het is vreselijk jammer dat vele leden hier takken en aarde en plastic
en ander afval op deponeren. Het bestuur heeft in de loop van 2014 besloten deze
hopen voor de leden af te sluiten en ze alleen voor het groenafval uit algemene
verenigingsgronden te gebruiken. Herman kan voor deze gelegenheid de
composthoop openen. Net als voorheen moeten de tuinders nu hun eigen groenafval
op hun tuin verwerken. Sommigen begraven het elk najaar, anderen leggen hun
eigen composthoop aan. Dit wordt vanuit de vereniging gestimuleerd want alles wat
op de tuin groeit en bloeit blijft zo op de tuin en verwordt weer tot aarde.
Bijenbos
De tuinders, die elk een stukje van het Bijenbos in onderhoud kregen doen dit
voornamelijk alleen. Echter sloten reinigen, zaaien en planten gebeurt gezamenlijk.
De groep kan nog enkele leden met een ecologisch hart erbij gebruiken.
Hakselen
Deze taakgroep is in het najaar van 2014 van start gegaan. De hakseldag is goed
verlopen. In maart staat een volgende hakseldag op het programma. Een verzoek
om alles goed aan te leveren. Geen touwen , netten en binddraad en ook geen
wortelkluiten met grond. Doet u volgende keer weer gezellig mee? Andrea met haar
kantineteam zorgt voor lekkers.
Huishoudelijk reglement
De acties van deze groep hebben de vorige ledenvergadering tot duidelijke
voorstellen aan de ledenvergadering geleid. Op basis daarvan kon een afweging
worden gemaakt en worden besloten. Voor de komende ledenvergadering staat een
soortgelijke actie op het programma. Er is tevens een mooie epistel gemaakt wat op
een toegankelijke manier verwijst naar ons reglement. U ziet dat hier in het groene
boek en dit wordt voortaan ook verstrekt aan onze nieuwe leden. Zie hoofdstuk
huishoudelijk reglement.
Gereedschap
Dit kleine team heeft als eerste een eigen werkplaatsje ingericht in het hok achter de
container. Vrij van benzinedampen wordt daar nu gewerkt.
Cartografie
In 2014 is Margot begonnen met het overzetten van de papieren kaarten van de
leidingnetten naar digitale vorm. Dat is gemakkelijker bij te houden en met een druk
op de knop beschikt straks elk lid over deze gedetailleerde informatie.
Tuinkeuring
Deze keuring wordt door een klein team tweemaal per jaar gedaan. Op de
ledenvergadering is de prijsuitreiking. Misschien krijgen we deze vergadering een
kleurrijke presentatie van Els.
Meter opnemen
Door de waterlekkage begin 2014, die toevallig werd ontdekt, realiseerden we ons
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dat de meters regelmatig moeten worden opgenomen. Dat gebeurt nu wekelijks in
plaats van één keer per maand. Lambert maakt er hele mooi schema’s van zodat
een afwijking in gebruik meteen wordt opgemerkt en doorgegeven.
Geschillencommissie
Deze commissie heeft in de loop van 2014 op verzoek van het bestuur bekeken of de
gang van zaken rond de uitgifte van een tuin volgens de regels was verlopen. De
voorzitter van de commissie is een klankbord voor de voorzitter.
Kantine
De kantinegroep ging dit jaar energiek van start. Henk bereide lekkere broodjes en
appeltaart. In september is er na evaluatie een en ander bijgestuurd. De
kantinegroep moet wel breed en groot zijn. De kantine is van en voor alle leden. Het
doel is en blijft om zoveel mogelijk leden naar de kantine te krijgen. Andrea probeert
gezelligheid te creëren en een hechte groep te formeren rond de kantine, zij kan nog
enkele leden erbij gebruiken.
Ongedierte
Er worden heel wat ratten gevangen middels klapvallen (17) door Clint en heel wat
middels de giftunnels. Gif stuit steeds meer op weerstand dus gaat Ad op cursus.
Ratten ,wezels ecologisch evenwicht en wanneer en hoe ratten bestrijden.
Maaigroep
Een grote groep maaiers werkt in schema de graskanten bij. Zij kunnen nog een
nieuw lid gebruiken. U helpt deze groep verder door het gras langs de haagjes
scherp af te kanten. Haalt u ook de losgesneden grasstrookjes weg langs de
tegelpaden? Enkele leden werken met de bosmaaier en houden ruwe struwelen en
paden schoon.
De Padengroep bestaat sinds april 2014.
Deelnemers van de Padengroep: Daniel B.,
Gert J., Han van S., Jan R., Margot S., Loes
N., Mehmet Y., Netty IJ.
De meesten van ons hebben vier ochtenden
meegewerkt aan het herstellen van twee
padden van ons tuincomplex. Op 19 april jl.
hebben we het eerste gedeelte van het pad vanaf tuinnummer 212 tot de helft van
tuinnummer 229 - hersteld. We hebben
daarna nog drie keer aan het Valentijnpad B
gewerkt. De laatste keer dit jaar was op zaterdag 27 september jongstleden en nu is
dit gedeelte ook weer fietsbaar. En dat zonder mopperen, SUPER !!
Vanaf de eerste keer samen, ging de werkverdeling eigenlijk al zo soepel. Er was
toen even overleg wie wat ging doen en dat is zo gebleven.
Water
Nieuwe tussenafsluiters met afwerking. Hjalmar en zijn team raken steeds beter op
elkaar ingesteld. In het voorjaar wars er nog de uitdaging van het vinden en oplossen
van de lekkage. Het kostte veel energie maar er is veel kennis opgedaan.
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 Verslag bouwcommissie 2014
In april en oktober hebben wij de kassen en huisjes weer bekeken.
Beide keren waren er 4 huisjes waar een en ander aan mankeerde. Deze mensen
zijn benaderd en bijna altijd komt het dan in orde. Het gaat meestal om schilderwerk
of kapotte onderdelen, bijvoorbeeld door houtrot.

Een compliment voor
Tim Berkeveld (tuin 272B)
die het oude huisje van de
heer Valentijn heel mooi
opknapte.

Gaat u iets opbouwen, verbouwen of schilderen? Overleg eerst met de
bouwcommissie. Vorig jaar heeft iemand een kas in aanbouw moeten afbreken.
Dat spijt ons erg om deze maatregel te moeten nemen.
Er zijn echter regels (en formulieren).
In het huishoudelijk reglement kunt u hierover van alles vinden.
Tenslotte wensen wij u allen namens de bouwcommissie een vruchtbaar tuinjaar met
uitzicht op een fraaie tuin naar eigen smaak en goed onderhouden opstallen.
Peter Bakker en Gerard Corbeau

Bebouwing
Bij de pacht van je tuin heb je een bepaald bedrag betaald voor de opstallen, deze is bepaald
door de bouwcommissie.
Na een jaar mag je zelf een huisje of een kas op je tuin neer (laten) zetten. Hiervoor heb je
goedkeuring nodig van de bouwcommissie, deze is door het bestuur ingesteld. Dit geldt ook
als je bestaande opstallen wilt uitbreiden of veranderen.
Informatie over de bouwcommissie vind je in de bijlage bouwcommissie. (art. 19 t/m 29)
Als je de tuin verlaat bepaald deze commissie ook de waarde van de opstallen. Je huisje of
kas wordt via de vereniging verkocht aan de volgende pachter.
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 Verslag 2e en Aankondiging 3e Kunstroute zondag 30-8-2015
Eind augustus 2014, gelijk met het oogstfeest, was de 2e tuinencomplex-kunstroute.
Het weer was redelijk en nagenoeg droog. Schitterende kunststukken waren op de
volkstuin te zien én zelfs een rondlopende trekzakspeelster. De foto’s van augustus
jl. kun je bekijken op de website van Clint en Ina
http://www.volkstuindersvereniginghoornenomstreken.nl/Page7.html

Het was een heel gezellige dag met veel
belangstelling.
Volgend jaar op zondag 30 augustus 2015
van 11-16 uur is er weer een kunstroute,
wederom tegelijkertijd met het oogstfeest.
Iedereen van het tuinencomplex kan zich
opgeven voor de kunstroute, vóór 20 augustus
2015, per email margot.schuitemaker@gmail.com
Graag met vermelding van naam, tuinnummer,
telefoonnummer en waarmee je gaat
exposeren. Het is de bedoeling dat je jouw eigen werk in je tuin, kas of huisje
tentoonstelt. Heb je werk dat binnen moet blijven en heb je geen huisje, vraag dan of
er een buurman of -vrouw zijn/haar huisje beschikbaar stelt voor die ene dag. Vind je
het leuk om je huisje aan te bieden voor dit doel, maar maak je zelf niets, laat dit dan
ook weten via email margot.schuitemaker@gmail.com.

Voor de exposanten is er na afloop een gezamenlijke borrel in de Konkelboet. Wij
hopen dat er veel inschrijvingen komen zodat er een leuke route gemaakt kan
worden.
Met vriendelijke groeten van Nelleke Beenker (tuin 402) en Margot Schuitemaker
(tuin 302)
12
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 Snertfeest
Snertfeest 2014 was weer heerlijk met de rijk
gevulde snert van Trudy en Jos.
Het was gezellig en dat kwam niet alleen door de
Jägermeister maar ook door de mooie nieuwe
lampjes.

 Bestellen van zaden
Dit jaar krijgt U twee zaadcatalogi in de bus.
De vertrouwde gids van GARANT zaden en op verzoek van de biologische
leden een gids van de BOLSTER, een biologisch-dynamische zaadteeltbedrijf.
Aan U de keus; er mag natuurlijk ook gecombineerd worden.
Bestel alstublieft via de vereniging, wij hebben daar als vereniging voordeel bij.
Graag de bestellijsten inleveren in een brievenbus, in de Konkelboet of
uiterlijk op de jaarvergadering van 13 januari.
Bestellingen ophalen op 7 en 14 maart tussen 10.00 uur en 12.00 uur in de
Konkelboet. Let op: CONTANT BETALEN !!

De laatste gelegenheid om de bestellijst in te leveren is op de jaarvergadering
13 januari !

 Groene boek vanaf dit jaar digitaal prachtig in kleuren!
wel in envelop:





Nota 2015
Bestellijst zaden, pootaardappelen en meststoffen.
Catalogus Garant zaden
Catalogus Bolster zaden

Er zijn wel enkele GEDRUKTE EXEMPLAREN VAN DIT GROENE BOEK voor
diegene die het niet alleen digitaal willen.
Deze liggen vanaf dit digitaal verschijnen in konkelboet en in het boetje op
lijndraaier
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 Nieuwe en vertrekkende leden in 2014

Ingeschreven leden in 2014
Uitgeschreven leden
Totaal ledenbestand Lijndraaier en
Berkhout

Aantal leden

Ledenbestand per 31 december 2014

14
20
208

Tuinuitgifte per 31 december 2014
Resterende wachtlijst voor een tuin
Vrije tuinen per 1 januari
Uitgegeven tuinen aan nieuwe leden
Gewisseld van tuin

4
6
14
11

Nieuwe leden worden door Ilona geïntroduceerd en rondgeleid. Zij vertelt hoe het
hier reilt en zeilt. Veel oudere leden zijn afgelopen jaar gestopt met tuinieren.
Tuinen worden bij vertrek in principe zwart opgeleverd. De opvolger wil vaak wel
stenen, hekwerk , kistbankjes en fruitbomen overnemen.
Een enkele keer moeten wij met leden gaan praten waarom het tuinieren niet lukt.
Vaak hebben beginnende tuiniers wat opstart problemen. Ook u als buren kunt wat
bevragen en hulp aanbieden in de vorm van tips. Loopt het uiteindelijk toch niet ,dan
dringen wij aan op vertrek. Meestal blijft de tuin dan vuil achter. Er wordt opdracht
gegeven vanuit het bestuur om deze tuinen leeg te ruimen. Dit gebeurt door zowel de
opruimploeg als wel Herman met de frees en andere middelen zonder gif. Het groen
materiaal blijft op deze tuin in vorm van composthoop.
Afgelopen jaar is alles weer op zijn pootjes terecht gekomen na wat hobbel en
strubbelingen. Tuinders zijn er op gewezen dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor de
bomen op hun tuin. Sier of fruit. Indien de opvolger deze niet wenst worden deze
verwijdert op kosten van vertrekkende tuinder.
De taakgroep tuinuitgifte is behoorlijk uitgebreid om deze taak leuk en soepel te laten
verlopen.
Taakgroep Tuinuitgifte: Kees Schuil, Ilona Vos, Tini Smit, Claire van Wieringen en
Nelleke Zwager.
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 Bijdrage van de penningmeester
Afgelopen boekjaar stond in het teken van de koop van Berkhout 4 en de daaraan
gekoppelde lening door de leden van de vereniging. Financieel gezien verliep het
jaar gunstig.

Exploitatierekening

2013 - 2014

Inkomsten van de vereniging

werkelijk

begroot

Lidmaatschap
Pacht
Winkel / provisie + winst
Kantine
Verzekering / provisie
Ontvangen rente
Freeswerk en boetes
Diversen
Totaal

€ 3.322
€ 9.711
€ 1.285
€ 1.529
€
54
€
182
€
265
€
67
€ 16.415

€ 3.300
€ 9.700
€ 1.000
€ 1.000
€
80
€
150
€
150
€
100
€ 15.480

Uitgaven van de vereniging

werkelijk

begroot

Belasting
Gas / water /electra
Verzekeringen vereniging
Onderhoud en reparatie
Kosten rond koop Berkhout 4
Rente leningen
Vergader- en administratiekosten
Afschrijvingen
Afvalverwijdering
Bankkosten
Overige uitgaven
Huur spoorwegen
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

994
2.068
1.390
1.630
1.437
1.568
1.013
531
207
219
930

€ 11.987
€ 4.428

Er is een exploitatieoverschot van
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€ 1.100
€ 2.500
€ 1.700
€ 2.200
€ 1.640
€ 1.250
€ 530
€ 600
€ 250
€ 1.000
€ 290
€ 13.060
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Afschrijvingen
Machines

Aanschaf
waarde

Reeds
Afschrijving Restwaarde
afgeschreven Restwaarde
2014

Hakselaar dec 11
Heggeschaar nov 11
Kettingzaag nov 11
Ploeg / frees okt 11

€
€
€
1200
€

999
250
345
1.200

Totaal

€

2.794 €

€
€
€
€ 800

666
167
230
1.200

€
333 €
€
83 €
€
115 €
€ 400
- €

2.263 €

0 -

531 €

-

Bijzondere voorzieningen & Waarborgsommen
Waarborgsommen

Fonds bijzondere voorzieningen

Stand 31-10-2013
In
Uit

€ 7.463 Stand 31-10-2013
€ 1.204 In
€
232 Uit

€
€
€

4.773
5.846
3.784

Naar balans

€ 8.435 Naar balans

€

6.835

Balans per 31 oktober 2014
ACTIVA
Aankoopwaarde grond
Machines
Voorraad winkel
Vooraad Kantine
Kas / bank
vooruitbetaald pwn

PASSIVA
2013
2014
€ 84.994 € 93.644
€
531 €
362 €
366
€
142
€ 13.511 € 15.673
€
235
€

99.398 € 110.060

Eigen vermogen
Lening bank
Lening leden
Fonds bijz voorz
Waarborgsommen

2013
€ 58.762
€ 23.400
€ 5.000
€ 4.773
€ 7.463

€ 99.398 € 110.060
Vermeerdering eigen vermogen
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€
€
€
€
€

2014
63.190
21.600
10.000
6.835
8.435

€

4.428
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Begroting boekjaar 2014-2015
Op basis van het afgelopen jaar is onderstaande begroting opgesteld.

Begroting 2014- 2015

Ontvangsten Uitgaven

Lidmaatschap
Pacht
Kas Kantine
Winkel
Aflossing hypotheek ABN AMRO
ING Bank rente
Belasting
Electra gas water rekening
Afvalververwijdering
Rente lening leden 2012
Rente lening leden 2014
Verzekering
Vergader en administratie
Onderhoud Berkhout en Lijndraaier

€
€
€
€

Totaal

€

€
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3.200
11.000
1.000 €
1.400 €
€
150
€
€
€
€
€
€
€
€

16.750 €

-750
-800
-1.600
-1.200
-1.500
-600
-200
-131
-1.700
-750
-5.500

-14.731
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 Tentoonstelling het jaar 2014
2 januari 2015
Ook dit jaar hebben we ons best gedaan om
ruimte te creëren voor het tentoonstellen van
onze bloemen en groenten welke in
overvloed op onze tuinen groeien.
Op vrijdag was de start voor de inbrenging
voor de tentoon te stellen creaties gemaakt
door onze medetuinders en tuiniersters. De
inbreng kwam maar mondjesmaat op gang
en we waren blij dat diverse kunstzinnige
leden zoals Hr. Corbeau en Andrea en Leo
Koning hun inbreng in de vorm van de
mooiste schilderstukken kwamen brengen
zodat we aan de inrichting van tafels en wanden konden beginnen. De opstelling in
onze kantine fungeerde als de start van de kunstroute waarin staaltjes waren te zien
van de meest mooie en kunstzinnige uitingen gedaan door onze leden/tuinders.
Hierdoor was het jammer dat vele vaste inzenders van tuinproductcreaties verstek
lieten gaan, maar volgend jaar hopen we dat deze trouwe klanten weer een
inzending gaan maken voor de tentoonstelling.
De inzendingen welke zijn gedaan door onze vaste inzenders konden nu worden
bekeken en werden ook gewaardeerd door de vele bezoekers in de kantine waar de
ontvangst was. Er waren vele bezoekers van buiten, mede door de oproep welke is
uit gegaan van de vereniging Groei- en Bloei. Mogelijk kunnen we bij de ingang van
ons complex onze verenigingsvlag hangen en een mededeling over de activiteiten op
ons complex. Misschien kunnen we hierdoor de animo voor het tuinieren onder de
aandacht brengen en tevens ons mooie complex te showen en promoten. Want laten
we wel zijn, we hebben met onze bezittingen en onze vereniging best echt wel iets
om trots op te zijn. We hopen in het komende seizoen vele tuinders te kunnen
aansporen om bij de volgende tentoonstelling, en wie weet wat nog meer komt, vele
kunstwerken te maken en te realiseren en deze te tonen in het najaar van 2015.

Groeten Atie en Tiny
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 Verslag afdeling Lijndraaier
Het was een tot in de herfst zonnig zomerseizoen op ons mooie complex aan
Lijndraaier met als resultaat: een rijke oogst. De algemene taken die op het complex
moeten worden uitgevoerd, verliepen naar behoren. De verschillende teams
verrichtten onder leiding van hun teamleider de noodzakelijke algemene taken, al of
niet op de drie geplande dagen van de werkbeurten. Er staan ook nog enkele
belangrijke werkzaamheden op het programma: de betegeling van het gebied rond
ons Tuinhuis, het ophogen van de grond van enkele tuinders, het terugbrengen van
een paar hoge bomen tot een beheersbare hoogte. Verder wordt ernaar gestreefd
het originele patroon van de tuinen waar mogelijk te herstellen, dat wil zeggen: in de
richting oost-west. In verband met de aardappelziekte die op ons complex
verschillende tuinen aantastte, is het noodzakelijk voor de tuinders hun tuin te
verdelen in vier vakken zodat de aardappelen één keer per vier jaar in dezelfde de
grond gepoot worden. Een van onze tuinleden kwam met het initiatief in ons Tuinhuis
zaden neer te leggen voor andermans gebruik. Een mooi gebaar!
De werkbeurten voor het filiaal Lijndraaier in 2015 staan gepland op de volgende
data: zaterdag 14 maart, zaterdag 23 mei en zaterdag 5 september, van 9.00 –
12.00 uur.
De vergaderingen van de commissie vallen op dinsdag 10 maart, dinsdag 19 mei en
op dinsdag 1 september, bij voorkeur in ons Tuinhuis. Een tuinkeuringscommissie
keurt de tuinen op ons complex en geeft aan wat er verbeterd dient te worden. In
2015 moeten alle tuinen er goed uitzien en goed onderhouden worden.
We wensen alle tuinders een goed seizoen 2015 toe!

19

Volkstuindersvereniging

Hoorn en Omstreken

 Het bestuur: schema van aftreden.
Het schema van aftreden is niet persoonsgebonden maar is gekoppeld aan de
functie in het bestuur. In het voorstel “samenstelling bestuur” in het Groene Boek legt
het bestuur de leden een voorstel voor op welke manier men het bestuur komend
jaar denkt samen te stellen.
Functie
2011
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
X
OC BHW
Tuinuitgifte
X
OC Lijndr.

2012
X

2013

2014

2015
x

X

2016

2017

2018
x

x
x

X

x
x

x

x
X

x
x

x

Nieke van Heesch is wegens persoonlijke problemen gestopt met
penningmeesterschap. Voorzitter Ben Sterenborg had toegezegd het één jaar te
doen en stopt dus per 2015. Dick Bullee is wegens ziekte en verhuizing gestopt met
algemeen bestuur.
 De geschillencommissie: schema van aftreden
Geschillencom
missie
J. Spaans
Siem Kieft
Theo van Dijk

2011

2012

2013

2014

X

2015

2016

x
X

2018

x
x

X

2017

x
x

Dhr. Siem Kieft heeft aangegeven dat hij zich opnieuw verkiesbaar stelt. Wij stellen
voor dhr. Kieft opnieuw te benoemen als lid van de geschillencommissie.

 Voorstel bestuurssamenstelling 2015
Voorzitter:
vacature
Secretaris:
Nelleke Zwager secretaris.vho@gmail.com
t:0616784544
Penningmeester: Kees Schuil
penningmeester.vho@gmail.com t:0657024115
Tuinuitgifte:
Nelleke, Kees
tuinuitgifte.vho@gmail.com
Lijndraaier:
Dik van der Knaap
t.: 242588
Algemeen
Klaas Visser
visser010@hetnet.nl
Margreet Laan
margarethalaan@gmail.com
Willem Pisano
willempisano@live.nl
Wij hebben een oproep gedaan via een document aan alle leden. Hierin vragen wij
belangstellenden een tijdje mee te draaien met het bestuur. Dit om mee te maken
waar men aan begint. Komen er bestuursleden en een potentiële voorzitter uitrollen,
dan zal dit tussentijds voorgedragen worden aan alle leden ter stemming.
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 Notulen jaarvergadering Volkstuindersvereniging Hoorn en Omstreken
28-1-2014
Totaal aantal leden: 209 afgemeld: 14 leden Aanwezig: 81 leden = 38,7%
Locatie : Zwaluwen kantine
Nelleke Zwager, secretaris, opent de vergadering. Zij heet de leden die in zo grote getale zijn
gekomen welkom. Daarna stelt zij de bestuursleden voor: Piet van Bergen penningmeester,
Kees Schuil tuinuitgifte, Dick van der Knaap van de Lijndraaier en de
kandidaatsbestuursleden Nieke van Heesch en Ben Sterenborgh, Dick Bullee blijft nog in de
zaal zitten. Zijzelf als secretaris samen met Kees Schuil zijn interim-voorzitters i.v.m. ziekte
huidige voorzitter Fred Klappe die zijn functie neerlegt.
1 agenda verandering vaststellen begroting komt vlak achter financiële jaarstukken, dan het
verslag van de kascommissie en gelijk daarna het vaststellen van de nieuwe kascontrole
comm.
2 ingekomen stukken
 er is een brief van de heer Dirk Tangeman waarin hij een vraag heeft over het nieuwe
reglement schuttingen. Het bestuur gedoogt schuttingen die al een tijd staan en wat
verdekt, niet storend, tot dat er iets verandert aan de situatie.
 Er is een brief van dhr. Rob van den Berg binnen gekomen. Het bestuur vraagt zich af of er
meer mensen met name van de Lijndraaier zich hier in herkennen. Ongeveer negen mensen
zijn er van Lijndraaier, één iemand herkent zich erin, verder niemand. De heer Kees van Meel
vraagt waarom deze brief behandeld moet worden want deze meneer is er niet eens.
Mevrouw Joyce van den Berg meldt dat meneer verhinderd is. Dhr. Theo van Dijk zegt dat
meneer er nooit is. Mevrouw van den Berg zegt dat meneer niet wilde dat deze brief zo
behandeld wordt in de vergadering. Secretaris maant vergadering tot stilte en meldt dat deze
brief is geschreven aan bestuur en leden en deze moest rond gestuurd naar alle leden en dus
moet behandeld in de ledenvergadering, net als alle ingezonden brieven. De punten en
vragen uit de brief zullen per onderdeel worden behandeld waar ze in de vergadering aan
bod komen.
 Brief van Loes Narings en Margot Schuitemaker .Het bestuur vraagt hoeveel mensen deze
brief hebben gelezen. Vele handen gaan omhoog. Er komen reacties uit de zaal ; velen zijn
het eens met de inhoud van het stuk. Loes vertelt nogmaals waarom zij tegen round-up is. De
secretaris presenteert hierna een PowerPoint presentatie waarin bestuur uitlegt hoe zij al
milieubewust bezig zijn afgelopen jaar en waarom nog round up wordt gebruikt, maar in zeer
veel beperkter mate dan voorheen . Er ontspint zich een discussie over het beheer van de
paden. Bestuur is van mening dat leden ,welke het niet eens zijn met beperkt round up
gebruik door gecertificeerde groenman, in de padengroep moeten gaan zitten om een
alternatief te bedenken en uit te voeren. Bestuur wil geen grote bossen onkruid op de paden
i.v.m. valpartijen en uit elkaar drukken van tegels. Er ontspint zich een welles nietes
discussie: onkruid zou niet zo hoog opgroeien en nu met grote holle voegen is het veel
gevaarlijker. Bestuur vindt verbod op chemische bestrijdingsmiddelen door leden niet te
handhaven en te controleren. Bestuur vindt wel dat zij de leden kan ontraden en adviseren
het niet te gebruiken.
Lidmaatschap AVVN : is al meerdere jaren over gesproken en vorige vergadering nog
weggestemd i.v.m. kosten en diensten waar wij als eigenaar grond niets aan hebben.
3 notulen vorige vergadering per pagina goedgekeurd. Ruud van de Bovenkamp: sleutels , wie int
deze wanneer leden vertrekken. Kees Schuil van tuinuitgifte doet dit.
4 penningmeester licht de financiële jaarstukken toe en beantwoordt vragen uit de ingezonden
brief van dhr Rob van den Berg. Er zijn geen achterstanden, alle leden hebben contributie en pachten
betaald. Iemand heeft zelfs 6260,00 betaald i.p.v. 62,50 , dat bleek dus helaas een foutje . Wanneer
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borg terugbetaald moet worden bepaalt “tuinuitgifte” dat. Uit bijzondere kosten zijn betaald :
drainagewerkzaamheden grond en zand en uitvoering bijenbos. Ook nog 250 dit jaar voor Lijndraaier.
Kritische vraag uit publiek maar waarom zo weinig voor Lijndraaier .Dit weten we niet, maar
Lijndraaier had in 2013 een nieuw tuinhuis wat begroot was op 2500 maar ruim 4000 werd. Dus we
kunnen niet zeggen dat Lijndraaier-terrein achtergesteld is.
5 begroting van 2014 hangt sterk af hoe we met aankoop grond gaan doen. En waar taakgroepen
mee komen.
6 Hessel Jansen van kascontrole commissie vertelt dat de boeken in orde waren, dat er wel wat aan
te merken valt dat het anders zou kunnen, vooral moderner en digitaler. Maar dat hij niet anders kan
zeggen dan lof voor deze penningmeester. Hij had alles heel netjes en secuur en uitmuntend op orde.
Algemeen applaus voor Piet van Bergen penningmeester. De vergadering verleent Piet van Bergen
decharge voor financieel beleid in het jaar 2013.
7 samenstelling kascontrolecommissie. Er is een kandidaat nodig. Er zijn twee kandidaten maar uit
de zaal staat heer van Meel op en kandideert zich ook voor kascontrolecommissie. Er gaat gestemd
worden tussen drie kandidaten. Dhr. van de Berg van de ingezonden brief: 1 stem; dhr van Meel 15
stemmen ; dhr. Hommes is altijd crediteuren administrator geweest krijgt ongeveer 30 stemmen en
wordt verkozen in afwezigheid.
8 vaststellen bestuurssamenstelling. Wij zijn verheugd dat Ben Sterenborgh zich wilde kandideren
voor de functie van voorzitter; er zijn geen andere kandidaten. Bij handopsteking is een ruime
meerderheid voor. Geen tegen. Piet van Bergen zijn termijn loopt af als penningmeester na 6 jaar in
functie te zijn geweest. Nieke van Heesch mag zich op verzoek van leden even voorstellen. Zij heeft
nog maar kort een tuin hier, zij is net verhuisd uit Brabant. Zij zoekt een netwerk maar heeft wel
ervaring in besturen en commissies vanuit haar studie. Zij heeft nog geen ervaring met
penningmeesterschap maar is wel enthousiast om het te leren. Piet van Bergen en Hessel Janssen
geven aan om haar te begeleiden. Meerderheid van de leden is voor. Dick Bullee wil algemeen
bestuurslid worden. Hij wordt met meerderheid via handopsteking gekozen.
9 samenstelling geschillencommissie. Jan Spaans stelt zich wederom verkiesbaar voor termijn van
drie jaar. Hij wordt aangenomen met meerderheid van stemmen.
10 Aankoop Berkhout 4 en extra grondreep. Kees schuil geeft een PowerPoint- presentatie.
N.s. railside verkoopt voor N.S. alle losse stukjes grond. Grond aan ons aangeboden bleek groter dan
gedacht maar klopt na verifiëring bij het kadaster, de gemeente enz. Verkoper wil 7,50 per m2. Wij
zijn gaan onderhandelen. Vele bezwaren grond , altijd door ons onderhouden, de reep geeft veel
onderhoud en er zijn kosten door ons gemaakt. Een officieel taxatierapport heeft veel geholpen, nu
op 4,60 per m2. Wij willen niet meer dan 4,00 per m2 zoals taxatie dus al van 17000 naar 10000
gezakt. Mogelijkheid om via hypotheek af te betalen aan hen.
Vragen van leden:
Waarom verkoopt NS niet direct aan ons? Railside is een soort poot van Ns. - Hoe verhoudt huur tot
koop over 10 jaar van ons? Huur werd nooit geïndexeerd en zij zullen huurcontract gaan ontbinden.
-Stuk grond naast spoor toch niet kopen. Nee, het is een kadastraal perceel, kan alleen totaal kopen.
-Wie moet het onderhouden bij aankoop? Deden wij al , en straks blijven wij dat doen- Sloothelften
zijn van NS en gemeente, wellicht dat gemeente nog pacht betaalde over die sloothelft. Hoe gaat dat
straks aan waterschappen?-Hoe zit het met andere stuk NS naast poort? Momenteel niet te koop
aangeboden- Wanneer iemand anders Berkhout 4 koopt heeft die dan recht van overpad? Ja, dat kan
die dan afdwingen en dat moeten wij dan verlenen. - Wij als Berkhouters 4 willen het zelf wel kopen.
Door bestuur niet gewenst, laat het verenigingsgrond blijven.
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Kees Schuil vraagt uit naam van bestuur : Krijgen wij mandaat van de leden om deze grond te kopen?
Mogen wij verder met onderhandelen ? Ruime meerderheid steekt hand op. Zijn er mensen het er
niet mee eens? Niemand steekt hand op. Voorstel is aangenomen.
Meneer Strik zegt zelf: koop ; koop snel , aarzel niet. Hessel Janssen zegt nu gelijk een intekenlijst te
maken voor wie wil financieren. 20 mensen 500 euro uitlenen dan zijn we er al. Beter uit eigen
middelen. 11 mensen schrijven zich in de pauze al in.
11 huishoudelijk reglement groep Theo Zijp en Klaas Visser presenteren mede namens Margreet
Laan de nieuwe voorstellen. Zij benadrukken dat de regels er zijn om te tuinieren met plezier, zonder
overlast te bezorgen aan buren. Na enige uitleg en verduidelijking worden alle veranderingen punt
voor punt ingebracht en allen aangenomen. Het onderwerp verenigingshagen geeft de meeste
discussie. Hoogte verandert van 60 cm naar 100 cm. Doel is dat commissies in tuinen kunnen kijken.
Over de soort hagen en breedte staat niets in oude huishoudelijk reglement. Hier kunnen we volgend
jaar naar kijken. Ook deze wordt nu aangenomen. Waar geen hagen zijn hoeven geen hagen te
komen.
PAUZE
12 plan taakgroepen:
 Nelleke Zwager secretaris vertelt dat taakgroepen-ontwikkeling een goede zet is, aangezet
door Douwe Kamstra. Het complex is te ingewikkeld om vanuit het bestuur alles te regelen
en coördineren. Natuurlijk blijft het bestuur eindverantwoordelijk voor uitvoering en kosten.
Binnen de taakgroepen komen er plannen en voorstellen en deze worden via coördinator of
contactpersoon gecommuniceerd met het bestuur. Ed Tembel merkt op dat we wel alles
moeten vastleggen wat er wordt gedaan zodat bij wisseling van groep geen kennis verloren
gaat. Dat is ook de bedoeling zegt Nelleke Zwager, en een taak van de secretaris om dit
allemaal te verzamelen en digitaal te ordenen.
 Dick Bullee van de groengroep legt uit wat de plannen zijn met het bijenbos en van meelbos
maar ook betreffende aanplant windsingels, en dat dit al begonnen is en mensen ook planten
mogen afstaan aan zijn groenploeg om nog meer in te planten. Hij wil steeds minder round
up en andere gifsoorten gaan gebruiken tot uiteindelijk helemaal niets meer.
De voorzitter vraagt de leden wie er voor groenbeheer is, laat maar noemen “ methode Dick Bullee”
Een overgrote meerderheid steekt de hand op. Wie is er tegen? Maar enkele handen gaan omhoog.
Wanneer de vergadering verder verloopt staat Loes op en vraagt toch nog een keer, of er niet
gestemd kan worden.
Zij verwoordt zelf: zijn er leden tegen het gebruik van round up op volkstuindersverenigings terrein
dus ook inclusief Lijndraaier? Velen steken hun hand op. Zijn er mensen tegen het verbieden van
gebruik chemische bestrijdingsmiddelen? Minder mensen steken hun hand op. Ben zegt dat bestuur
dit zal meenemen en gaat inpassen en zien hoe dit moet in praktische uitwerking middels
taakgroepen.
13prijsuitreiking door Els Stumpel: Tuinkeuringen 2013
ieder jaar ga ik vóór het officiële keuren alle tuinen langs om te kijken welke tuinen voor beoordeling
in aanmerking komen en kijk ook zogezegd achter de heg. Omdat er voor het vorige seizoen geen
prijswinnaars van de Lijndraaier waren, heb ik dit jaar twee afgevaardigden van de Lijndraaier
gevraagd met mij te keuren. Dit waren Pieter de la Court en Henk Koerts. Voor de Berkhouterweg
hebben Ans Hauwert, Joos Masteling en Ingeborg en Jan Nijdam geholpen. Aan alle medekeurders
mijn hartelijkste dank. Wat ik dit jaar anders heb gedaan dan voorheen is dat ik na de tweede keuring
al een lijst heb opgemaakt van de tuinders die het hoogste scoorden. Vervolgens zijn bij de derde en
laatste keuring deze tuinen zeer uitgebreid bekeken en beoordeeld waarom die voor een prijs in
aanmerking kwamen. Aanvankelijk werden hier bij de vereniging bijna uitsluitend aardappelen en
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groente geteeld voor zelfvoorziening. Maar nu merken we dat er op de tuinen een verandering
gaande is. Op nagenoeg iedere groentetuin is er wel een stukje voor bloemen en op de siertuinen
een stukje voor groente ingeruild. De twee schuiven dus naar elkaar toe.
Vandaar dat de beoordeling voor de groentekwekers dit jaar in een nieuw jasje gestoken is. De
categorie groentetuinen is nu vervangen door “gevarieerd tuinieren”.
Allereerst een prijs voor een trend waarvoor veel belangstelling bestaat. “Urban Foot Gardening”,
Het houdt in dat je in plantenbakken heel gevarieerd tuiniert. De eerste tuinder die er mee begon op
ons complex is Fred Stout, op tuin 6B van de Lijndraaier. Nu heeft hij de derde prijs van dit jaar.
Punten: 8,17
De tweede prijs van deze groep gaat naar een tuin met veel kruiden en eetbare bloemen. Ook in deze
tuin vind je heel mooie kleurencombinaties. Deze prijs gaat naar de heer en mevrouw A. Nuyens van
de Lijndraaier 5 en 7. Punten: 8,35
De eerste prijs gaat naar een nieuw soort gemengde tuin. Waar een paar samen de tuin doen. Een
tuin met aparte planten en mooie kleuren die je al uit de verte opvallen, de heer en mevrouw
Keimpema, tuin 260 Berkhouterweg. Punten: 8,61
Dan de siertuinen. De derde prijs gaat naar een prachtige, natuurlijke tuin met haagbeuken en achter
het huisje een fruithofje zoals een van de keurders dit noemde. Tuin 290 op de Berkhouterweg van
Inge Martens. Punten: 8,67
De tweede prijs is voor een uitnodigende tuin boordevol variatie, mooie vormgeving, boompjes,
groente en fruit en zelfs een aantal kunstwerken. mevrouw Nelleke Beenker van de Berkhouterweg
401. Punten: 8,68
En dan de eerste prijs. Die is voor een tuin die boeiend is door de indeling, materiaalgebruik en
hoogteverschillen van planten. Hier zijn het niet alleen heel gevarieerde combinaties van bloemen
(zoals verbena met donkerrode dahlia’s) maar vinden we ook klein fruit, quinoa en pompoen. Acht,
komma negentig punten voor tuin nummer 252b van de Berkhouterweg, Nel Aardema.
14 Afscheid bestuursleden: Fred Klappe wordt bedankt voor zijn inzet voor de vereniging en
standvastig duidelijk en eerlijk bestuur. Piet van Bergen voor zijn jarenlange inzet. Hij heeft de
schulden en balans van 2000 ( negatief), nog te vorderen contributies en lidmaatschapsgelden in nu
positieve zin omgebogen. En dat niet met chagrijnige brieven maar milde drang door met leden te
gaan praten. Mark Sijm is helaas al vertrokken. Zij krijgen een cadeaubon voor tuingereedschap en
een flesje eerlijke rode wijn. Rode wijn eveneens voor de leden die iets extra’s hebben gedaan voor
de vereniging: Ruud van de Bovenkamp waar we altijd op kunnen rekenen met de aanhanger. Peter
Bakker zijn hulp bij aankoop advies en zijn geregel betreffende beugels en palen voor nieuwe
naamborden. Han van Schelven voor puinruimen met Ruud. De heren die constant hebben geholpen
bij Bijenbos opbouw: Herman Temme, en dan Hjalmar Munk die optimistisch bleef met net een
nieuwe taak en dan zo’n probleem met lekkage voor watergroep. Hij is niet meer aanwezig.
Rondvraag:
Douwe Kamstra: meneer hovenier met zijn zogenaamde tuin en zijn aanhanger , eigenlijk half
bedrijf. Doet hij wel iets voor de vereniging? Is er nu ook niet. Ja hij deed zijn werkbeurten met
machines en in verleden hoge bomen gesnoeid. Specifiek hovenierswerk. Meneer moet moet zich
wel aan alle geldende regels houden.
Loes Naring :de n.s. maaien niet de slootkant, en wij krijgen boetes van Hoogheemraadschap,
waarom hun niet? Bestuur meldt middels secretaris dat Hoogheemraadschap is gebeld en zij zijn er
heel erg mee bezig, gaan steeds hardere stappen ondernemen tegen Prorail.
Ruud van den Bovenkamp stelt het bestuur voor om volgend jaar bij het vaststellen van de
contributie en begroting te denken aan indexering. Dat is al 6 jaar niet gebeurd.
Vergadering wordt even over 22.00 uur gesloten door voorzitter Ben Sterenborg ,hij dankt voor
aanwezigheid en participatie. VOLGENDE JAARVERGADERING 13 Januari 2015 Zwaluwen19.30uur.
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 Huishoudelijk reglementgroep
Dit voorstel wordt in de jaarvergadering behandelt door taakgroep verandering
huishoudelijk reglement.
Artikel 13
Iedere tuinder is verplicht;
a. Bij de ingang van de tuin duidelijk zichtbaar het tuinnummer te vermelden.
b. De sloten, voor zover direct gelegen aan de tuin, schoon te maken, in
overeenstemming met de bepalingen van het waterschap. Bij niet nakomen is
het betreffende lid aansprakelijk voor de kosten, voortvloeiende uit dit verzuim.
De walkant onkruidvrij en het gras kort te houden, zo nodig de walkant af te
steken en het afkomende materiaal op de kant te halen en in de tuin te
verwerken.
c. De verenigingspaden, grenzend aan de tuin, onkruidvrij te houden
d. De verenigingshaag te knippen, zo vaak als nodig is om deze in een goed
onderhouden staat te houden. In verband met zichtbaarheid voor
controlecommissies en onderhoudsploegen mag de hoogte niet hoger dan
1.00 m zijn.
e. Voor en onder de verenigingshaag de tuin regelmatig onkruidvrij te houden,
en de graskant recht af te steken.
f. Bomen, struiken en andere gewassen zo ver van de verenigingshaag en de
tussengrens af te planten, zodat andere tuinders hier geen hinder van
ondervinden.
g. Indien nodig, de door ziekten of ongedierte aangetaste planten en bomen te
vernietigen.
h. De gepachte grond gevarieerd te bebouwen.
i. Mest- en composthopen, kisten, vaten e.d. 0,50 meter van de afscheiding van
de tuin te plaatsen (niet aan de kant van de paden). Overige afval e.d. te
verwijderen of in vat of kist op te slaan.
Artikel 16
Het is, met uitzondering van schriftelijke toestemming van het bestuur, niet
toegestaan:
a. Enig getimmerte te bouwen met uitzondering van een platte gereedschapskist
binnen de maten 2,00 x 0,90 x 0,60 meter en/of een platte bak, niet hoger dan
1,00 meter boven het maaiveld, niet anders dan in de kleuren bruin, groen of
zwart.
b. De andere opstallen te schilderen in kleuren die het complex ontsieren, een en
ander in overleg met de bouwcommissie.
c. Obstakels te plaatsen die het geheel ontsieren.
d. Waterkeringen in sloten te maken of in de paden te graven.
e. Op het complex Berkhouterweg waterpompen, cirkelzagen enz. op het
elektriciteitsnet aan te sluiten en op zon- en feestdagen motorpompen in
gebruik te hebben tussen 9.00 en 17.0O uur. Het bestuur wijst er op dat de
elektrakastjes op het complex bedoeld zijn voor incidenteel gebruik, ten
behoeve van onderhoud aan het complex. Dus scheren van heggen, enz.
f. Op de tuin bijen te houden.
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Bij onduidelijkheden rond naleving van deze beperkingen schakelt het bestuur indien
nodig de bouwcommissie in, die hierover advies uitbrengt aan het bestuur.
Het is verboden om:
g. Zonder toestemming andermans tuin te betreden.
h. Schuttingen en tuinschermen, van welk materiaal dan ook, te plaatsen als
tuinafscheiding.
i. Aardappels te telen anders dan op het door het bestuur aangewezen gedeelte
van de tuin.
j. Tuinafval te verbranden.
k. Wiet te telen op de tuin
l. Op de tuin levend vee, pluimvee of knaagdieren te houden, of loslopende
honden mee te brengen.
m. Muziek, radio en/of andere mechanische muziek dermate hard ten gehore te
brengen, dat dit voor de overige leden storend kan zijn.
n. Kinderen te laten spelen op dusdanige wijze dat schade of ongerief kan
ontstaan voor andere leden.
o. Plakkaten of drukwerk op het terrein te verspreiden en/of aan te plakken,
anders dan op het publicatiebord. De inhoud van het geschrift dient in
overeenstemming te zijn met het doel en de opzet van de vereniging.
Aangeplakte geschriften dienen te zijn voorzien van de naam van het lid van
wie de publicatie uitgaat.
p. Zonder vergunning van het bestuur handel te drijven.
q. Op het complex met auto's te rijden buiten de verharde paden.
U vind verder een losse bijlage bij dit groene boek om het huishoudelijk
reglement makkelijker te lezen. Handig om dit apart te houden bij uw H.H.regl.

 De teelt van aardappelen
De teelt van aardappelen algemeen
Onze hedendaagse aardappel is afkomstig uit Zuid-Amerika en werd omstreeks de
16e eeuw ingevoerd en pas in de loop van de 18e eeuw werd ze algemeen bekend.
Heden ten dage is de aardappel ons belangrijkste voedingsmiddel en wordt bijna op
iedere volkstuin geteeld. Hij behoort tot de nachtschadefamilie met o.a. de
aubergine, de tomaat en de paprika, en bevat in principe gifstoffen zoals nicotine en
solanine maar de aardappel is gelukkig ook rijk aan vitamine c. Ook kent de plant
een aantal ziekten. De meest voorkomende zijn aardappelmoeheid en phytophthora
infestans, deze laatste treedt vooral op bij koele en vochtige zomers. Ter voorkoming
van aardappelmoeheid dient er wisselteelt toegepast te worden. Het tweede
ziektebeeld kan bestreden worden door eventueel een preventieve bespuiting van
het loof. (Meer over phytophthora elders in dit verhaal). Als voorbeeld van wat
besmetting kan betekenen: de Ierse hongersnood, omstreeks 1850. In hun
voedselvoorziening waren de Ieren afhankelijk van de aardappeloogst, maar door de
aardappelziekte mislukte bijna de gehele oogst en vele Ieren vonden de hongerdood.
Vele ontvluchtten het land naar vooral Amerika, waar bij de bevolking vele Ierse
namen voorkomen, en naar landen als Australië en Nieuw-Zeeland.
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De teelt van aardappelen afgelopen seizoen.
Terwijl ik mijn verslag schrijf en de wind de bomen van hun bladeren ontdoet,
betekent het vooral dat het oogstfeest is overgegaan naar de tijd van berusting en
overdenken van wat was en wat gaat het worden. Deze tweeklank kende ook het
afgelopen seizoen voor de teelt van aardappelen. Begin juni was een periode van
vochtige omstandigheden en warme broeierige dagen. Omstreeks Pinksteren heeft
de ziekte phytophthora niet alleen toegeslagen op ons complex maar algemeen in de
aardappelteelt en in de biologische teelt in het bijzonder. Het loof was in die periode
al goed ontwikkeld waardoor het gewas minder goed opdroogt. Een tuinder wist van
besmetting op zijn tuin, heeft een gedeelte geoogst en is vervolgens zonder
vermelding enige dagen niet op de tuin geweest. De aantasting was daardoor niet
alleen op zijn totale aardappelgedeelte waar te nemen maar ook, en dat is
verwijtbaar, op de teelt van direct omliggende tuinen. In allerijl heb ik het loof er
afgehaald en opgeslagen. Gelukkig was er afdekplastic aanwezig om verder onheil
te voorkomen. De betreffende tuinder is daarop aangesproken en heeft erkend te
onvoorzichtig gehandeld te hebben.
Beste mensen wees voorzichtig met het aardappelloof wanneer er ziekte in het
gewas is waargenomen. Onze rondgang over de tuinen om in het begin van het
seizoen naar opslag (achtergebleven aardappels van vorig jaar ) te controleren
leverde het volgende overzicht:
opslag
verkeerde teelt
phytophthora
19april
22
4
tuinen
28 april
27
9
tuinen
13 mei
28
6
tuinen
31 mei
27
tuinen
7 juni
15
5
tuinen en tevens aankondiging
op de borden
21 juni
er is vervolgens phytophthora geconstateerd op 21 tuinen met vroege
teelt en 25 tuinen met midden en late teelt, en nog steeds 4 tuinen met opslag
Wat betreft het controleren naar opslag langs de tuinen: de ziekte phytophthora
overwintert in de eventueel besmette knollen die achterblijven op het land. Met
toestemming van het bestuur komen wij bij het controleren op uw tuin en verwijderen
eventueel een of twee planten en leggen die duidelijk zichtbaar op het pad als
reminder. Er zijn mensen die zich storen als wij op de tuin komen maar we doen het
zorgvuldig en lopen niet over de grond waar het niet nodig is. Bovenstaand overzicht
laat duidelijk zien dat er noodzaak is om te controleren. Mensen denken soms dat het
constateren een terechtwijzing is, maar het is een waarschuwing: wees alert. De
ziektedruk is de laatste jaren sterk toegenomen en voorkoming van aardappelopslag
is, gezien overwintering van de achtergebleven knollen, een noodzaak. Er zijn
aardappelrassen die meer resistent zijn tegen phytophthora.
De teelt van aardappelen komend seizoen
Voor de teelt van aardappelen is het van belang de poters voor te kiemen. Voor het
krijgen van korte, stevige spruiten kun je deze bij normale temperaturen in het
daglicht voorkiemen om in april over goed pootgoed te kunnen beschikken.
Aardappels groeien het liefst op vruchtbare grond en worden in de periode van eind
maart tot half april geplant met de ogen naar boven. Aardappels zijn wel gevoelig
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voor vorst en in het voorjaar, wanneer de planten boven de grond komen, is het
raadzaam de planten aan te aarden tot ruggen. Bij het planten van aardappels
hanteert men dan een ruime afstand tussen de rijen van minstens 60 cm, waardoor
bij vochtige omstandigheden de wind tussen de rijen de planten sneller kan drogen.
Er bestaan vroege, middelvroege en late rassen. De vroege rassen kunnen na
ongeveer 3 maanden geoogst worden. Bij het planten is het van belang dat
wisselteelt wordt toegepast op uw perceel, waardoor ziekten en plagen voorkomen
kunnen worden. Bij de teelt wordt op ons complex dit jaar nog de 1/3 wisselteelt
toegepast, wat inhoudt dat uitsluitend op het aangegeven gedeelte van uw tuin
aardappels mogen worden verbouwd. Let wel, dat vanaf 2016 een ¼ teelt moet
worden aangehouden.
De teelt voor het komende seizoen is in onderstaand schema aangegeven.
Noord

West

Oost

Zuid
Aardappels kunnen door verschillende ziekten aangetast worden. Het virus wordt
door bladluizen van zieke planten overgebracht op gezonde planten. Verplicht en van
belang dus: dat goed pootgoed gebruikt wordt dat door de NAK gekeurd is.

Phytophthora ziekte en besmetting
De aardappelziekte phytophthora wordt veroorzaakt door een wierzwam. Deze
zwam leeft in het blad van de aardappel of tomaat en zendt sporedragers door de
huidmondjes naar buiten. Ze zijn herkenbaar als een grijs schimmelpluis aan de
onderkant van het blad. Warme en vochtige weersomstandigheden zijn bijzonder
gunstig voor de ontwikkeling van deze ziekte. Als de bladeren van de aardappel
gedurende een bepaalde tijd nat blijven dan is de kans op kieming van de sporen
van de schimmel groot. De schimmel kan op het pootgoed of op aardappelresten
overwinteren en in het volgende jaar het nieuwe gewas besmetten. Op het blad
ontstaan bruin-zwarte plekken met aan de onderkant een grijsachtige schimmel.
Afgevallen sporen spoelen met de regen in de grond, kiemen, en groeien
vervolgens in de aardappelknol. Op de knollen ontstaan bruinachtige, iets
ingezonken plekken. Op de zieke plekken kunnen gemakkelijk bacteriën tot
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ontwikkeling komen die voor een vieze natrot zorgen. De bestrijding van de
aardappelziekte bestaat feitelijk uit het voorkomen van de aantasting. Bij duidelijke
ziektesymptomen is men meestal te laat om de ziekte een halt toe te roepen. Zorg
voor gezond pootgoed en ruim de aardappelresten of opslag in het vroege
voorjaar grondig op. Zodra de planten elkaar tijdens de groei raken zal men met
voorbehoedend (preventief) spuiten moeten beginnen. Ook bij aantasting zijn
voorzorgsmaatregelen belangrijk: laat geen aangetaste planten en knollen op het
land achter. Voer de besmette planten bij aantasting zo effectief en voorzichtig
mogelijk bij droog weer af in een gesloten plastic zak. Denk er vooral om:
besmetting naar de directe omgeving, daar waar aardappelen of tomaten staan, is
snel gebeurd.

De teelt van aardappelen vanaf seizoen 2016
Met ingang van 1 januari 2016 geldt, ook op ons complex, dat de aardappelteelt
een 4-jarige wisselteelt kent. Houd u hier rekening mee met de indeling van de
tuin.
Dit beleid is vastgesteld door de overheid en houdt dus in dat men wettelijk verplicht
is om wisselteelt oe te passen waarbij eens in de vier jaren hetzelfde stuk grond
gebruikt wordt voor de teelt van aardappelen. Aardappelmoeheid is een moeilijk te
bestrijden ziekte. Bij de teelt is uitsluitend gekeurd pootgoed met een
keuringsnummer toegestaan. Dit keuringsnummer dient u op verzoek van de
commissie te tonen zodat controle op de teelt mogelijk is.
Voor de duidelijkheid: de indeling die wij op de tuinen hanteren is, dat de totale
lengte van de tuin in vier gelijke delen wordt gedeeld inclusief een kas, huisje of
schuur en waarop, eens in de vier jaar, volgens het nieuwe schema, aardappels
geteeld mogen worden. We hebben de datum van ingaan naar 1 januari 2016
verschoven, zodat tuinders in het komende jaar met de gewijzigde indeling rekening
kunnen houden met eventuele veranderingen op hun tuin.
De indeling en het schema voor het jaar 2016 ziet er als volgt uit:

Oost

Zuid

West

Zuid-Midden

Oost-Midden

NoordMidden

West-Midden

Noord

Er bestaat een mogelijkheid om een afwijkend teeltgedrag te hanteren. U kunt dite bij
de aardappelcommissie aanvragen en er dient dan tevens een duidelijke plattegrond
van uw gehele tuin bijgeleverd te worden vanaf ingang tot aan achterzijde. Hierop
staat aangegeven: de plaats van uw opstal en, met als basis de verplichte ¼
indeling, het gewenste aardappelveld. De commissie beoordeelt de aanvraag via het
bestuur. Met ingang van januari 2016 zijn alle afspraken over tuinen die een
gewijzigde 1/3 teelt kennen komen te vervallen.
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Indien er nog vragen overblijven kunt u contact opnemen met onderstaande
commissie.
Voor de komende tijd wensen wij u een goed tuinjaar.
Jan Eelman, tuin 249 – John Duin, tuin 230.

 Scholingsgroep van de Volkstuinvereniging.
In de lente van 2014 is gevraagd of ik met een twee anderen in een scholingsgroepje
wilde zitten. Eén van de drie viel al gauw af, wegens persoonlijke omstandigheden.
De tweede wilde toch liever iets anders doen, dus ik kwam alleen te staan met deze
opdracht. Zelf ging ik een imkercursus volgen en bedacht tijdens deze cursus dat het
wel interessant en belangrijk is om deze kennis te delen met de medevolkstuinders.
Docenten Adri van Boheemen en Frans Jongeleen vond ik bereid om gratis bij ons
een prachtige presentatie te verzorgen voor onze leden in de Konkelboet met
catering van Henk. Hierna heb ik de Jan en Ina Marbus van de KNNV bereid
gevonden om een lezing/presentatie te houden over natuurlijk tuinieren. Ina is
bovendien tuinambassadeur en tijdens deze lezing heeft ze hier ook uitleg over
gegeven. Bovendien kwamen Jan en Ina ons met hun informatiekraam tijdens het
Tentoonstellingsweekend nog een keer bezoeken.
Volgend jaar wil ik weer zitting hebben in het “Scholingsgroepje”, maar dan samen
met mijn buurvrouw van de tuin Marian van der Vegte. Eerst willen we onderzoeken
waar vraag en behoefte naar is.
We verzoeken de leden onderwerpen aan te dragen waar we scholing, lezingen of
discussie avonden voor kunnen plannen.
Onderwerpen waar wij aan denken zijn:
 het maken van een composthoop,
 snoeien van vruchtbomen,
 snoeien i.h.a., winterklaar maken van de tuin.
Willen jullie onderwerpen doorgeven aan Conny en Marian?
Mailadressen: Conny.ligthert@kpnmail.nl en mvdvs@xs4all.nl

Foto:
workshop composthoop maken april 2014
Op de Lijndraaier
Door taakgroep biologisch tuinieren
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Verslag Lezing/Presentatie
"natuurlijk tuinieren of creëer je
eigen tuinreservaat" Door Jan en
Ina Marbus, afgelopen 27
augustus 2014.
Natuurlijk tuinieren heeft te maken
met inrichting/beheer van je stukje
grond.
We hebben op ons
Volkstuincomplex Berkhouterweg
te maken met losse venige grond.
Het is rijke grond, voedselrijk, door
de prut die uit de sloten komt.
Jan Marbus vertelt dat het bij natuurlijk tuinieren gaat om een soortenrijke tuin,
zonder zwarte grond, in tegenstelling tot een conventionele tuin. Als voorbeeld noemt
hij een soortenrijke tuin in Andijk van wijlen Rob Leegwater, hier vindt men veel
bloemen en insecten. Een ander voorbeeld noemt hij de tuin van Huisartsenpraktijk
Artaban in de Grote Waal. Nog een voorbeeld is het Volkstuincomplex in Haarlem
Noord "Zonder Werken Niets". Bij dit soort tuinen moet je wel direct in het voorjaar de
jonge kiemers van Haagwinde en Kleefkruid aanpakken. Bosplanten in de schaduw,
zonliefhebbers op het zuiden en droogteliefhebbers in de hoogte. Ina werkt
voornamelijk met een stekertje, geen schepje, om de jonge plantjes met worteltjes en
al te verwijderen. In een soortenrijke tuin leven graag insecten + vogels (deze leven
van insecten). Jan vertelt leuk om voor padden/salamanders iets te bouwen van
steentjes/rommel om hen een schuilplaats te bieden. Deze beesten hebben
kruiphoekjes nodig met mulch, kan ook mooi beplant worden. Geheel wordt dan in
natuur opgenomen. Bomen zorgen voor luwte. Takken op een takkenril, met veel
bladeren; is fijn voor vogels. Nestkastjes laten hangen, worden 's winters als
slaapplaats voor vogels gebruikt. In het najaar uitgebloeide stengels laten staan,
zoveel mogelijk de bodem bedekt laten, eventueel met dorre bladeren. Zaden van
Paarse Morgenster zijn geliefd bij Groenling. Zaden van Teunisbloem en Kleine
Kaardenbol zijn geliefd bij Puttertje. Koolmezen voeren met pinda's niet in broedtijd,
anders stikken de jongen in de pinda's. Muesli is goed voer voor vogels. In het
programma "Vroege Vogels" op de radio op Zondagen worden regelmatig ideeën
voor tuinreservaten besproken.
Blad met gaatjes moet een compliment voor je tuin zijn: er leven dus dieren in je tuin;
je tuin heeft ecologische waarde. Hoe bloemrijk, insectenrijk en vogelrijk is je tuin?!
Ina vertelt over de relatie van bepaalde planten met bepaalde insecten: Zweefvliegen
zoeken graag nectar op Blauwe Knoop. De larven van zweefvliegen, Gaasvliegen en
Lieveheersbeestjes zijn bestrijders van bladluis.
Insectenhotels/beestentorens worden aanbevolen. Egels kunnen onderin. Op
internet kun je hele kunstzinnige bouwsels vinden. In Nederland zijn nu 40
tuinambassadeurs actief. Ina is er één van, zij geven tips met hun ervaring. De
landelijke vereniging AVVN zorgt voor het keurmerk Natuurlijk tuinieren. Zij hebben
lijsten waarin staat waaraan deze tuinen moeten voldoen. Het is nu ook
internationaal aanvaard. Wellicht krijgen bij ons nu ook een aantal tuinders een
waardering van Ina?
Conny Ligthert
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 Contactpersonen diverse taakgroepen en commissies
In de loop van 2015 komen er meer contactpersonen van diverse taakgroepen.
Deze worden via borden zichtbaar gemaakt in Konkelboet. De secretaris heeft
ook alle contactadressen.
Aanpassing huishoudelijk Reglem.
Winkel
Kantine inkoop en schoonmaak
Waterleiding beheer
Drainagecommissie
Berkhout 1
Berkhout 2
Poortgroep
Tentoonstelling
Onderhoud groen
Bouwcommissie
Geschillencommissie
Tuinuitgifte
Aardappelcommissie

Theo Zijp
Piet van Bergen
Trudy
Hjalmar Munk

Onderhoud Lijndraaier
Bouwcommissie Lijndraaier

Dik van der Knaap
Jan Du Prie

trj.zijp@kpnmail.nl
0229-216310
0229-236766
t:0616552191

Willem Pisano
willempisano@live.nl
Berry Willemsen b.j.willemsen@kpnmail.nl
Dirk Tangeman
tel: 218565
Tinie Bakker
tel: 217401
Herman Temme
t: 0623468926
Gerard Corbeau
tel: 211388
Theo van Dijk
tel: 233407
Tini en Claire tuinuigifte.vho@gmail.com
John Duin
tel: 217160
tel: 242588
tel: 233873

 Activiteitenkalender 2015
10 januari

Nieuwjaarsborrel in de “Konkelboet”
Aanvang: 14:00 uur
Einde: 17:00 uur

13 januari

Algemene ledenvergadering in de kantine van VV Zwaluwen
Aanvang 19:30 uur
Einde: 22:30 uur

7 maart

Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur
Einde 12:00 uur

14 maart

Ophalen zaden etc. in de “Konkelboet” (contant betalen!)
Aanvang 10:00 uur
Einde 12:00 uur

28 augustus

Inleveren werkstukken voor tentoonstelling 30 augustus
Aanvang 18:30 uur
Einde: 20:30 uur
Tentoonstelling
Aanvang: 10:00 uur
Einde: 17:00 uur
Kunstroute: 11:00uur
Einde: 16:00 uur
Snertfeest in de “Konkelboet”
Aanvang 15:00 uur
Einde: 17:00 uur

29augustus en
& 30augustus
30augustus
21 november
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