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Van het bestuur:
Geachte tuinleden van onze “Volkstuin- en Recreatietuin Vereniging Bodegraven” (VRVB),
Allereerst heet het bestuur de nieuwe leden welkom. Er zijn in november zes tuinen aan
aspirant-leden uitgegeven die op de wachtlijst stonden. Een goede zaak voor onze vereniging
is dat de animo om te gaan tuinen als lid van onze vereniging bij de dorpse bevolking nog
steeds groeiende is. Dat blijkt, daar er nu nog steeds dertien mensen op de wachtlijst staan om
te gaan tuinen binnen onze vereniging.
Ten tweede moet ons een zeer ellendige mededeling van het hart, t.w.:
Op zondag 9 oktober is er door onverlaten ingebroken in ons clubhuis “De Polderhof”
Door een achterraam in te slaan heeft men zich toegang weten te verschaffen. De polderhof
was een bende, alles was overhoop gehaald! Weggenomen zijn onze gras-draadmaaimachine
met de can benzine. Tevens zijn alle slotbouten voor het nieuwe hekwerk, het
handgereedschap, de Nederlandse driekleur, de vlag van Garant en een beetje wisselgeld van
ongeveer 20 euro ontvreemd. Helaas is het eigen risico van onze verzekering dusdanig dat we
het niet kunnen declareren.
Het achterraam is dezelfde week vervangen en er is uiteraard aangifte gedaan bij de politie.
Mochten er leden zijn die aanvullend informatie hebben over dit gebeuren, graag even
doorgeven aan de voorzitter. We hopen dat de daders gevonden worden zodat er misschien
toch iets terug te halen is.
Tegelijk met dit nummer van ons clubblad krijgt u de zaadkant van de firma Garant
aangeleverd. De firma Garant levert een goede kwaliteit zaden en tuinbenodigdheden die
gezamenlijk ingekocht worden. Vult u de zaad- en aardappellijst op tijd in en geef hem door
aan Arjen Boekhorst of André Woertman voor de gestelde datum. Mochten er mensen zijn die
problemen hebben met het invullen, vraag het gerust aan één van de bestuursleden!
Zoals jullie ook gemerkt hebben is het weer december. Het is voor de meeste leden een
vruchtbaar tuinjaar geweest en voor anderen een nieuw tuinjaar. Weliswaar een zeer droog
voorjaar, maar, met sloten in de buurt gaf dit toch niet veel problemen. De zomer daarentegen
was zeer nat en guur, maar, het najaar heeft het uiteindelijk zeer goed gemaakt. Er zijn wat
woorden geweest, vooral over de slootpeilen, maar bovenal zijn er leuke vriendschappen
ontstaan en het sociaal gebeuren op de terreinen lijkt zich uit te breiden op een goede manier,
wat tot uiting komt door een prettige sfeer.
Het bestuur heeft geprobeerd tijdens de droge periode in het voorjaar bij het waterschap voor
elkaar te krijgen dat er meer water in onze sloten ingelaten zou worden, maar, dat is niet
gelukt met als reden “te grote water tekorten”. Dit tot ergernis van sommige leden.
De Sint is weer op zijn retour naar warmere oorden en de kou staat alweer voor de deur te
trappelen om bezit te nemen van de reeds gespitte percelen, zodat we volgend jaar weer met
frisse moed in de tuinen aan de slag kunnen.
Even een hint: Voor percelen die zware kleigrond bevatten is het beter voor de vorstperiode te
spitten daar men het dan veel makkelijker kan bewerken in het vroege voorjaar omdat de vorst
de kluiten “breekt”.
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Ook dit jaar ging het bijhouden van de percelen niet zonder slag of stoot. Dat hebben diverse
tuinleden mogen ervaren o.a. middels aanschrijvingen door het bestuur, persoonlijke en/of
telefonische benaderingen door de tuincommissarissen. Lid zijn van een vereniging houdt in
dat de leden ook verantwoordelijkheden hebben. Alles staat te lezen in onze
oprichtingsstatuten en huishoudelijk- en tuinreglement welke beiden ook gepubliceerd zijn op
onze website. Verantwoordelijkheid van de leden houdt vooral in respect voor een ander
hebben, zowel naar andere tuinleden als naar de leden van het bestuur. Respect is een mooi
begrip voor “samen leven”! Respect naar elkaar uitdragen, daar draait de samenleving op
zoals olie in een olielamp het licht uitdraagt in het donker, voor verlichting.
Het is duidelijk opgevallen bij het bestuur dat er leden zijn die met de pet naar het begrip
“respect” gooien. Voor een goed functioneren van elke vereniging zijn “regels” zeer
noodzakelijk. Het uitdragen van deze regels door onze tuincommissarissen naar de tuinleden
heeft een aantal keren geleid tot ergernissen, zowel van de tuinleden als de leden van het
bestuur.
Tot nu toe is op geen enkele wijze onterecht gereageerd door de leden van het bestuur als er
zich problemen voordeden. Het is duidelijk dat er inderdaad wat respect geboden mag worden
naar een tuincommissaris of een ander bestuurslid. Zij zijn degene die de orde en
hoedanigheid van de tuinen handhaven. Het bestuur wil zeker niet als een schoolmeester
optreden, maar helaas is dat soms noodzakelijk. De afgelopen tijd zijn er diverse tuinleden
herhaaldelijk aangesproken om hun perceel op orde te brengen. Sommige van hen gaven als
reactie hierop een ontoelaatbaar gedrag richting de tuincommissaris. Dit heeft geleid tot het
feit dat het bestuur enkele leden hebben aangeraden te stoppen met tuinieren en plaats vrij te
maken voor aspirant tuinders van de wachtlijst. Deze raad is in twee gevallen opgevolgd.
Tevens is een lid geschorst en daardoor ook de toegang tot het tuincomplex ontzegd. Hier
wordt tijdens de aanstaande ledenvergadering in maart 2012 door het bestuur op
teruggekomen. Het bestuur is van mening dat de tuincommissarissen hun vrijwillige werk
uitstekend doen. Deze functie geniet zeker respect en dat moet zo blijven. Tenslotte wil het
bestuur aangeven dat alle bestuursleden zijn gekozen door de tuinleden en dat zij op zullen
treden als er een reden voor is.
Het bestuur wil bij dezen aangeven dat een ieder zich kandidaat kan stellen voor een
bestuursfunctie. De aankomende algemene jaarlijkse ledenvergadering in maart a.s. is de
gelegenheid voor eventuele bestuursfunctiewisselingen. In het februarinummer van ons
clubblad wordt u hier uitvoerig over geïnformeerd!
Zoals u wellicht gemerkt heeft is er weer compost gestort op de materiaalplaten bij beide
terreinen. Rekening houdend met de hoeveelheid compost per vierkante meter heeft de
aangevoerde hoeveelheid compost niet tot incidenten geleid. Er was genoeg voor een ieder!
Eén vracht werd door één van de tuinders die bij mevrouw Kool tuint, gedirigeerd naar hun
terrein. Foutje, de chauffeur had Arjen Boekhorst niet gebeld zoals afgesproken, vandaar.
Arjen heeft toen per direct nog een vracht kunnen regelen en laten storten voor terrein
“West”.
Ook kan er weer snoeihout aan de wegzijde neergelegd worden.
De afspraak met de gemeente is dat zij dat regelmatig in aankomende winter zullen hakselen.
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Er zijn leden geweest die voor 15 november al takken aan de wegzijde hebben gedeponeerd.
Dit is niet toegestaan met als reden dat de gemeente alleen gedurende de wintermaand, vanaf
15 november, gaat hakselen.
Wel even opletten dat de takken “netjes” neergelegd worden en met de kont naar de
wegzijde.
Anders gaat het hakselen niet door, door het vele extra werk dat de mensen van de gemeente
dan hebben.
U kunt uw adreswijziging per mail of schriftelijk aan één van de bestuursleden doorgeven
zodat u uw post en clubblad op tijd kunt ontvangen.
Heeft u m.b.t. tuinen en andere aanverwante zaken opmerkingen? Bericht ons per mail of
schriftelijk. De ideeënbus hangt nog steeds achter aan ons clubhuis. Uw opmerkingen of
ideeën worden behandeld tijdens de bestuurvergadering en het resultaat wordt
teruggekoppeld!
Zoals u weet zou dit jaar de nieuwe tuinhekken worden gefabriceerd door onze voorzitter.
Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden omdat hij niet in staat was deze inspanningen
te leveren. Op 14 oktober heeft Frans een Bypasshartoperatie ondergaan waarbij vier
omleidingen aangelegd zijn. Het gaat nu zeer goed met Frans. Hij is erg “opgeknapt” door
deze operatie en denkt a.s. januari zich weer geheel in te kunnen zetten voor onze vereniging.
Zoals wij hierboven reeds verkondigd hebben staat de kou reeds voor de deur. Ook staan
leukere dingen voor de deur, namelijk de gezelligste tijd van een lang vermoeiend jaar,
de kerst!
Dit wordt uitbundig gevierd met eigen teelt, groente uit de tuin, fruitcompote en andere
lekkernijen.
De moeite waard om even terug te blikken op afgelopen jaar, de balans op te maken en door
te gaan met tuinen.
Wij wensen u en uw gezin prettige kerstdagen en een gelukkig nieuw (tuin)jaar toe.
Namens het bestuur,
Anneke Wijfje en Frans Hulsbergen
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INGEZONDEN DOOR HENK EN RIET FONTIJN

HET TELEN VAN RODE EN ZWARTE BESSEN SNOEIEN EN ONDERHOUD
Enkele basisregels dienen in acht te worden genomen bij de teelt van rode en zwarte bessen.
Onder andere:

1.
2.
3.
4.

Grondbewerking
Plantmateriaal
Planten
Snoeien.

1.1 Grondbewerking.
De grond goed losmaken en verrijken met organisch materiaal. Bijvoorbeeld, stalmest of
compost, ook na planting dient dit, rondom de basis van de struik, elk jaar of om het jaar
herhaalt te worden.
2.1 Plantmateriaal.
Plantmateriaal. Gebruik liever geen oude struiken van buur of vriend, deze zijn vaak besmet
met schimmels of insecten. Het is beter jonge struiken te kopen bij een tuincentrum.
3.1 Plantentijd en plantwijze.
De beste planttijd is de maand november, maar kan ook later nog, alleen niet planten tijdens
vorstperiodes. Plant de rode en zwarte bes ongeveer 10 cm dieper dan ze bij de kweker
gestaan hebben. Dit bevordert het uitlopen van nieuwe sterke grondscheuten. Na planting de
eerste gesteltakken terugsnoeien tot 10 a 15 cm boven de grond. De kruisbes mag ondieper
geplant worden.
3.2 Plantafstanden.
De rode en zwarte bes planten op een afstand van ongeveer 1 meter. De kruisbes op 70 cm
afstand van elkaar. Plant de struiken zoveel mogelijk in de zon, een goede belichting is zeer
belangrijk voor een gezond gewas en een goede smaak van de vruchten.
4.1 Snoeien
De rode bes
De rode bes draagt op 2 jarig en ouder hout. Belangrijk bij deze bes is, de gesteltakken niet te
snel weg te snoeien. Ongeveer 3 jaar na planting wordt elk jaar enkele gesteltakken
vervangen, zodat de struik jong en vitaal blijft. Snoei zo dat elke scheut voldoende licht krijgt.
Dit bevorderd een gezonde en goede bessenoogst. Bij het snoeien enkele beste scheuten laten
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staan, deze dienen ter vervanging van de oude gesteltakken. De overige scheuten die vaak
overvloedig ontstaan, wegsnoeien. Belangrijk is dat deze tot de grond toe weggehaald
worden. Dit ter voorkoming van z.g. kapstokken. De rode bes heeft aan ongeveer 7
gesteltakken genoeg.

De zwarte bes
De zwarte bes draagt het beste op 1 jarig hout. Bij deze bes dienen de gesteltakken sneller
vervangen te worden. Op de oudere takken ontstaan wel bessen maar deze zijn vaak minder
mooi. De overtollige jonge scheuten op enkele na weer bij de grond af wegknippen. De
zwarte bes heeft aan ongeveer 7 gesteltakken genoeg.

De kruisbes
De kruisbes draagt zowel op nieuw- als op overjarig hout. De kruisbes groeit minder sterk en
groeit ook anders. Deze moet ook anders gesnoeid worden. De scheuten van de kruisbes
vertakken zich veel meer, waardoor deze aan ongeveer 4 gesteltakken voldoende heeft.
Verder de kruisbes alleen snoeien voor een open gewas. Dit bevordert een sterke en vitale
struik. Alleen de kruisbes kan enige schaduw goed verdragen.

Veel succes gewenst met de bessenteelt.
Henk Fontijn.
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Spitten
De meeste van ons zijn al druk bezig of zelfs klaar met spitten.
De tuinen gaan ondersteboven. Althans de grond.
We spitten ieder jaar weer maar waarom eigenlijk?
Ik heb wat informatie opgezocht dat ik graag met jullie wil delen.
Spitten is een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor).
Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte
stalmest of kunstmest onder de grond komt.
Spitten wordt gedaan om de structuur van de bodem te verbeteren, gewasresten en mest onder
te werken en onkruid te bestrijden.
Kleigrond moet voor de winter gespit worden, zodat het door de vorst kan stukvriezen,
waardoor de structuur verbeterd wordt. Zandgrond daarentegen kan in het voorjaar gespit
worden, zodat er in de tussentijd nog een groenbemester op verbouwd kan worden, waardoor
uitspoeling van meststoffen (mineralen) voorkomen wordt.

Snoeien
Ook het snoeien van de bomen begint weer.
Om schaduw te voorkomen op uw tuinen moet u de bomen snoeien.
Maar hoe snoeit u een boom?
Veel hoveniers gebruiken de winter juist voor het snoeien. Dit omdat er gewoon meer tijd is
en het goed kan. Voor veel bomen en struiken is het wel verstandig om te snoeien wanneer
het niet vriest. Er zijn wel struiken en bomen die goed onder het vriespunt gesnoeid kunnen
worden, maar hier is toch wel enige vakkennis voor nodig. De hobbytuinder kan zich beter
aanbevolen houden, om boven het vriespunt te snoeien.
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Ingezonden door Frans Hulsbergen

Beste tuinleden,
Het was te zien aan de hoedanigheid van mijn volkstuin!
Vanaf half mei heb ik met tussenpozen een beetje op mijn tuin kunnen werken. Daar het
steeds slechter met mij ging en dat ik steeds minder inspanningen kon doen ben ik eind mei
naar de huisdokter gegaan. Na vele omwegen kwam ik terecht bij de afdeling cardiologie in
Woerden. Daar werd duidelijk dat ik vernauwingen in mijn kransslagaders rond mijn hart had.
Na een hartcatheterisatie op 7 september was het 100 % zeker. Als gevolg daarvan heb ik op
24 oktober een Bypassoperatie ondergaan in het St. Antonius ziekenhuis in Nieuwegein. Alles
is goed gegaan en ik voel mij zeer goed. Half januari schijn ik alles weer te mogen en te
kunnen doen.
Langs deze weg wil ik de vele tuinleden bedanken die met ons meegeleefd hebben. Wij
hebben die aandacht en medeleven zeer op prijs gesteld!
Wij zien de toekomst zeer positief tegemoet en ik hoop na half januari mij weer volledig in te
kunnen zetten voor onze tuinvereniging.
Frans en Janette Hulsbergen

Stukjes schrijven?!
Beste tuinvrienden wat wij van de redactie kunnen, kan iedereen.
!! Verzin, bedenk, schrijf, type, stuur
en verzend uw stuk
per mail, op een stick of een schijfje!!
Als iemand wat te vertellen heeft, geef het door,
wij zetten het in het krantje.
!We horen van jullie!
Anneke en Matthijs
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De winter in
We gaan een koude tijd tegemoet, dat betekent dat voor de dieren bij ons op de tuinvereniging
een zware tijd aanbreekt. Als het vriest, is het altijd een lastig periode. De kippen moeten
water hebben anders stoppen ze met de leg of verzwakken ze.
Gooi als het vriest 's avonds de drinktorentjes leeg. Als ze 's morgens bevroren zijn heb je er
veel meer werk aan om ze weer te ontdooien! Heb je meerdere drinktorentjes, zet dan 's
avonds vast een gieter met water bij de verwarming, dan is die ‘s-ochtends op de juiste
temperatuur om buiten alles weer te vullen.
Denk erom dat in die gieter geen bestrijdingsmiddel, plantenmest of iets dergelijks heeft
gezeten. Koop anders een nieuwe en houd die apart voor de kippen.
In de handel zijn van die flexibele verwarmingen verkrijgbaar die je in het drinktorentje legt.
Deze worden door een verlengsnoer aangesloten. Safety First dus wel even uitkijken.
's Ochtends lauw water in een drinktorentje geven als je niet zo'n verwarming hebt. Geen echt
warm water geven vanwege de damp die zich dan op de kam en kinlellen afzet en zo voor
bevriezing kan zorgen. Zo mogelijk ‘s-middags en tegen de avond nogmaals vers lauw water
geven. Ook geen zout of suiker toevoegen, daar krijgen ze alleen maar nog meer dorst van. En
zeker geen antivries, zoals iemand mij een keer vroeg, antivries is zeer giftig!
Ruim gemengd graan voeren en legkorrel stond natuurlijk altijd al continue tot hun
beschikking. Voer geen vetbollen of ander voer voor buitenvogels, dat is te vet en veroorzaakt
problemen met de spijsvertering. Wat eventueel op de grond valt mogen ze wel opeten als het
niet teveel is.
Zo mogelijk meerdere keren per dag eieren van de legplaatsen halen om bevriezing te
voorkomen. Bevroren eieren barsten uit elkaar omdat ze voor meer dan 50% uit water
bestaan, en bevroren water zet uit....
Veel mensen denken dat het hok verwarmd moet worden. Beslist niet doen! De kip is een
buitendier en enorme temperatuurverschillen tussen nachthok en buitenlucht veroorzaken
alleen maar narigheid. Heel belangrijk is het absoluut tocht- en vochtvrij zijn van het
nachthok. Er moet wel ventilatie zijn zodat vochtige lucht afgevoerd kan worden. Als zware
vorst verwacht wordt is het verstandig om de kammen en lellen dun in te smeren met vaseline
of uierzalf te verkrijgen in de supermarkten en drogisten. Dat voorkomt het neerslaan van
condens op de kammen en lellen die daardoor bevriezen.
Sommige in de handel verkrijgbare kippenhokken zijn vrij hoog, zorg daarom dat het hok bij
stormen en sneeuwval niet om kan vallen! Ik heb zelf eens bij een tuincentrum een hok tegen
de vlakte zien slaan. Hou je kippen in een ren, zorg dan dat minstens een gedeelte overdekt is,
zodat er altijd een droog en sneeuwvrij stukje grond is. Haal sneeuw van het gaas/dak van de
ren tegen instorten, daar sneeuw een zware neerslag is
Matthijs van Wageningen
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