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Van het Bestuur:
Beste Tuinvrienden,
Ook aan het einde van het afgelopen jaar hebben we weer een ouderwets dik pak sneeuw
gehad en stevige vorst.
Mooi, fijn voor de kinderen en kleinkinderen. Heerlijk om warm gekleed een
boswandeling te maken.
Mooie foto‟s gemaakt want misschien duurt het wel een paar jaar voordat er weer zo‟n
pak sneeuw valt.
Een pak sneeuw is meer dan welkom voor de tuin, Als een deken beschermt het de vaste
planten en bollen. De sneeuw zorgt er in ieder geval voor dat het uitdrogende effect van
het vriesweer sterk getemperd wordt.
Maar nu is het februari en gaan we ons weer voorbereiden op een nieuw tuinseizoen en
hopen dat we straks de vruchten mogen plukken en eten van onze dierbare tuin.
Zo als gebruikelijk staan we aan het begin van het jaar weer voor de Algemene
ledenvergadering. Deze zal gehouden worden op,

DINSDAG 15 maart 2011 in “Rijngaarde” om 20.00 uur.
Zaal open om 19.30 uur
De uitnodiging en agenda heeft u voorin dit blad gevonden. Ook de notulen van de
algemene ledenvergadering van 25 maart 2010 zijn in dit clubblad te vinden en dienen
door de leden op 15 maart a.s. vastgesteld te worden.
Op deze vergadering zullen er ook enkele plannen van het bestuur ter sprake worden
gebracht die eventueel uw goedkeuring nodig hebben.
Dus al met al is het belangrijk dat er zo veel mogelijk leden deze vergadering bezoeken.

DUS EEN OPROEP VAN
HET BESTUUR :
KOMT ALLEN NAAR DEZE
JAARVERGADERING!
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BESTUURSVERKIEZING:
Reglementair zijn de onderstaande bestuursleden dit jaar aftredend.
Anneke Wijfje
Frans Hulsbergen
Piet van Kooten
Peter Schrama
André Woertman

secretaresse
voorzitter
penningmeester
tuincommissaris
tuincommissaris

herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar
herkiesbaar

Mochten er leden zijn die belangstelling hebben in één van deze bestuursfuncties, o.a.
tuincommissaris, dan kunnen zij zich opgeven bij
Anneke Wijfje, onze secretaresse via:
e-mail:

sampyjan@telfort.nl of schriftelijk (ideeënbus)

Als er leden zijn die zich opgegeven hebben zal er een schriftelijke stemming plaats
vinden.

Oproep
Het bestuur hoopt, zoals eerder aangegeven, dat er op korte termijn iemand, die op
“Oost” tuint, zich beschikbaar wil stellen voor de functie van tuincommissaris. Hij of zij
kan dat doen door dit aan te geven bij onze secretaresse, Anneke Wijfje; e-mail:
sampyjan@telfort.nl, of een briefje in de ideeënbus of tijdens onze algemene
ledenvergadering van 15 maart a.s. in “Rijngaarde”.

Verder hebben wij nog:
Het begint weer te kriebelen want we staan weer aan de vooravond van een nieuw
tuinseizoen.
Dus voor het bestuur weer de opdracht om de winkel te gaan openen voor
de verkoop van diverse artikelen, zoals grond, stokken, bestrijdingsmiddelen
en ook dit jaar hebben wij weer een afwisselend assortiment pootgoed in de
verkoop.
We starten met de winkelopening op 26 februari tot en met 4 juni 2011
openingstijden van 10.00 t/m 12.00 uur, de koffie staat klaar.
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DIEPTESCHOUW:
Afgelopen jaar heeft er een diepteschouw plaats gevonden, omdat het er
nogal problematisch uitzag en er door de tuincommissarissen bij verschillende
leden extra druk uitgebracht was voor het schoonmaken van hun slootkant,
is alles in volle tevredenheid verlopen.

HEKWERK:
Het hout voor de nieuwe hekken voor West en Oost is aangeschaft en zal
door Frans Hulsbergen verwerkt worden voor de nieuwe hekken.
Voor het plaatsen te zijner tijd van de nieuwe hekken, zal er een beroep gedaan worden
op de leden om hier in bij te staan.
Want dat vergt nogal enig bouwwerk, ook hier geldt het spreekwoord.

’’Vele handen maken licht werk’’
BRANDBLUSSER:
De brandblusser die zich bevindt in ons clubgebouw is door de verzekeringsmaatschappij
te licht bevonden, dat wil zeggen de inhoud.
Dus daarvoor is een nieuwe aangeschaft met een grotere inhoud.

GLADHEIDSBESTRIJDING:
De afgelopen sneeuw en vorstperiode kwamen we weer het probleem gladheid
tegen op de toegangspaden naar de tuinen op Oost en West.
Er waren verschillende leden die het pad voor hun
tuin schoonhielden van de
sneeuw, maar verschillende ook niet. Het bestuur
weet ook wel dat in deze periode van het jaar niet
iedereen op de tuin is.
Maar voor de leden die er wel zijn kan dit een
probleem zijn. Daarom een verzoek aan de leden om
ideeën om dit in de toekomst op een of andere manier
te bestrijden.
Het bestuur hoopt dat de ideeënbus, die zich aan de achterzijde van ons
verenigingsgebouw
„„De Polderhof‟‟ bij West bevindt overloopt met uw ideeën.
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Chrysantenverkoop:
Het is nog mogelijk om chrysantenstekjes te bestellen.
Bestellijsten zijn beschikbaar in de Polderhof op de zaterdagen dat de winkel open is.

Ontruiming:
In kalenderweek 5 zijn wij op Oost bezig geweest een tuin te ontruimen.
Het was verschrikkelijk hoeveel rotzooi daar van af kwam.

Het was zo erg dat we daarvoor een container van 10m³ gehuurd
hebben, en die zat helemaal vol.

6

Wat kan een mens allemaal niet op zijn tuin brengen, te erg was het.
Dus beste leden zorg dat het bij u op de tuin niet zo ver komt, het bestuur is dan ook van
mening dat we daar toch meer aandacht aan moeten geven en meer toezicht moeten
houden op wat er allemaal op de tuin wordt gebracht en gebeurt.Tenslotte gaat onze
hartelijke dank uit naar Gerrit van Bruggen, Nico Mauritsen Bas Knoope die met enkele
bestuursleden de tuin ontruimd hebben. En we mogen ook niet vergeten Ton Jaarsveld
die voor een lekker bakje koffie zorgde.Zie ook bijgaande foto´s.

Zaaduitgifte:
Op 5 februari j.l. was er de uitgifte van de zaadbestellingen.
Het was die morgen een komen en gaan van de leden, alles verliep voorspoedig en het
was erg gezellig. Op ± 12 leden na was alles uitgegeven.
Nu volgt alleen nog de uitgifte van de aardappelen, zodra er bekend is
wanneer de bestellingen binnen komen zullen wij u informeren wanneer
ze af te halen zijn.
Tenslotte vraag ik uw speciale aandacht voor het nu volgende stukje.
Namens het Bestuur
Piet van Kooten.
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Plan plantenkas
Van de voorzitter:
Als aanloop naar de algemene ledenvergadering van 15 maart a.s. neem ik de gelegenheid
om ook een stukje te schrijven voor het februarinummer van ons clubblad. Dit doe ik
omdat er een zaak is welke enige aandacht verdient. Zoals in het vorige clubblad al
meegedeeld is zal tijdens de algemene ledenvergadering van 15 maart a.s. de nieuwbouw
van een plantenkas achter ons clubhuis ter sprake worden gebracht. De vraag is: Waarom
een plantenkas?
Deze vraag wil ik graag beantwoorden en de reden beargumenteren.
Dit idee is bij mij ontstaan omdat een collega van mij, ook een fanatiek volkstuinder, dat
aandroeg. Bij zijn vereniging zijn twee iets oudere leden, die het onderhoud en werk aan
een eigen perceel te zwaar werd, een aantal jaren geleden begonnen met het voorkweken
en verkoop van pootgoed in een kas die bij hun clubhuis is gelegen. Deze twee mensen
vinden het fantastisch om op deze manier de vereniging nog van dienst te kunnen zijn en
ervaren dit relatief lichte werk als zeer ontspannend. Tevens ervaren zij dit, door de
sociale contacten die zij met andere leden hebben, als zeer speciaal, prettig en bijzonder.
Ook levert deze aanpak voor hun vereniging dusdanig veel contanten op dat het zeer
lucratief is. Op die manier leveren zij een bijdrage aan de vereniging zodat van de winst
andere zaken aangepakt kunnen worden.
Welnu, het perceel nummer zeven op terrein “Oost” kwam in maart 2009 vrij omdat de
toenmalige huurder met tuinen stopte. Op dit perceel bevond zich een oude kas van zes
bij tien meter. Deze kas zou zeker een aantal jaren nog te gebruiken zijn voor het
voorkweken en verkopen van pootgoed. Ik ben twee jaar geleden begonnen met de
rotzooi opruimen en de kas klaar te maken voor het gestelde doel. Ondanks een paar
negatieve benaderingen van verschillende leden heb ik doorgezet om te zien of het idee
van mijn collega iets zou zijn voor onze vereniging, dus een aftasting van de
mogelijkheden.
Het moet mij van het hart dat ik met alle plezier, zonder persoonlijk winstoogmerk en
eigenbelang, de aanzet heb gegeven om het idee uit te werken. Ik was er van overtuigd
dat ik zelf, alleen dus, de klus moest klaren om te laten zien of het voor onze vereniging
iets was. Dat heb ik nu twee jaar gedaan en heb het bestuur medegedeeld dat ik dat ook
aankomend jaar zal doen. Het is gebleken dat het voor onze vereniging financieel zeer
lucratief is. Tevens is het bijkomende verschijnsel dat de winkel er tijdens de zaterdagen
die wij open zijn er veel meer als een winkel uitzag. De leden die koffie kwamen drinken
hebben ervaren dat de sociale contacten tussen de leden toenamen. Dit is m.i.al een reden
genoeg het idee verder uit te bouwen.
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Na deze twee proefjaren met de kweek van pootgoed in de “oude kas” heeft het bestuur
een goed zicht op de mogelijkheden die deze activiteit voortbrengt gekregen. De baten
zijn dusdanig dat nu kan worden overgegaan tot een meer professionele aanpak. De
financiële situatie waarin onze vereniging zich bevindt vormt geen enkel obstakel het
plan uit voeren daar het toch om zo‟n € 4000 gaat. De vereniging telt ongeveer 140
leden. Het moet m.i. toch duidelijk zijn, als er enige mate van verenigingszin onder de
leden is, dat de verdere uitbouw van mijn probeersel op een aantal andere schouders kan
rusten. Ik denk aan minimaal twee leden die zorg willen dragen voor het pootgoed. Het
gaat dan vooral om de maanden februari t/m mei. Uiteraard wil ik advies geven en bij de
voorkweek betrokken blijven.
Echter, de “oude kas” op terrein “Oost” is nodig aan vervanging toe. Vandaar dat ik mij
georiënteerd heb voor de bouw van een nieuwe plantenkas die geïntregeerd is bij/aan ons
clubhuis “de Polderhof”.
Deze plaats, achter het clubhuis op het voormalige Jeu de Boules-terrein is zeer geschikt
omdat daar door de aanwezige hoeveelheid puin nooit meer getuind kan worden. De
kweek van pootgoed zou dan ook op tafels plaats moeten vinden. Dit heeft tevens het
voordeel dat er niet op knieën gezeten hoeft te worden om te zaaien, verspenen e.d.
Een nieuwe plantenkas staat er niet zomaar! Daar gaat een hele procedure aan
vooraf:
Zo ben ik begonnen binnen het bestuur af te tasten of men voor het plan was en daarna
aan de leden te vragen tijdens onze algemene ledenvergadering van maart 2010 wat zij er
van vonden het plan meer gestalte te geven. Er over na te denken. Ik heb toen toegezegd
er op de volgende ledenvergadering, 15 maart 2011, op terug te komen en het plan dan
aan de leden voor te leggen ter goed- of afkeuring.
Daarna ben ik bij onze gemeente gaan informeren of wij daar een bouwvergunning voor
kunnen krijgen daar het bestemmingsplan niet in overeenstemming is.
Het resultaat was dat als we een bestaand bouwsel met dezelfde afmetingen slopen, er
wat betreft het verkrijgen van een bouwvergunning mogelijkheden zijn. Ik heb
aangegeven dat wij op de door ons van de gemeente gehuurde terrein “Oost” een “oude”
kas hebben staan van zo‟n 60 m2 die we daarvoor willen slopen. De gemeente heeft dit
min of meer geaccepteerd en ons aangeraden een bouwtekening in te leveren en het dan
te bespreken met “Bouw- en Woningtoezicht”.
De volgende stap was een kassenbouwer te zoeken. Wij zijn uitgekomen bij de
kassenbouwer G. Markus uit Rotterdam. Deze kassenbouwer kan een duurzame en een
voor de vereniging geschikte kas leveren. Ook zijn er binnen onze vereniging leden die
goede ervaringen met deze kassenbouwer hebben.
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Deze kas is 8 x 6,40 meter (51,2 m2) en bestaat uit twee kappen. Hij is gefundeerd op
betonnen neuten met daartussen betonnen tussenschotten. De opbouw is van
gegalvaniseerd ijzer met een dak van aluminium roeden met daarin vier luchtramen.
Wat betreft de aanvraag voor een bouwvergunning heb ik dus tekeningen gemaakt die ik
ter beoordeling bij de gemeente heb afgegeven. Tijdens het gesprek wat ik toen gehad
heb bleek dat de tekeningen en onderbouwing dusdanig zijn dat de gemeente op basis
hiervan een positief of negatief oordeel velt. Of we het plan dus in kunnen dienen of niet.

Op dit moment is het duidelijk dat de gemeente het plan “nieuwe plantenkas” ondersteunt
als wij inderdaad de “oude kas” op terrein “Oost” weghalen. Verder heb ik de gemeente
bericht dat ik het plan tijdens de a.s. ledenvergadering van 15 maart voor zal leggen aan
de leden welke dan beslissen of er tot een daadwerkelijke vergunningaanvraag mag
worden overgegaan.
Indien dit positief is zal ik na deze ledenvergadering het plan officieel indienen bij de
gemeente. Indien de leden niet accoord gaan met het plan, zal ik de gemeente berichten
dat alles niet doorgaat. Dat is ook de afspraak met de gemeente!
Ik hoop op deze manier het e.e.a wat duidelijker te hebben gemaakt en ik hoop dat de
leden positief zullen reageren tijdens onze ledenvergadering van 15 maart en in de
toekomst willen gaan met een plan dat m.i. haalbaar en goed is voor onze vereniging.
Nogmaals, er zullen een paar leden moeten zijn die de voorkweek en verkoop van
pootgoed gaan continueren en ook fysiek het plan gaan ondersteunen in de maanden
februari t/m mei, anders slaagt het niet! Ik hoop dan ook dat de leden dit stukje van mij
goed overdenken en de voordelen voor onze vereniging onderschrijven. tevens hoop ik
dat er minstens twee leden zullen zijn die zich op de algemene ledenvergadering
beschikbaar stellen of zich van te voren even bij mij persoonlijk aanmelden (tel:
0172616971 e-mail: f.hulsbergen@telfort.nl) om met de plantenkas en voorkweek van
pootgoed bezig zijn. Deze twee leden die zich beschikbaar stellen, dus buiten de leden
van het bestuur, zullen dan tijdens de algemene ledenvergadering horen of alles doorgaat
of niet.
Verder wens ik een ieder een goed tuinjaar toe en dat het maar vruchtbaar weer mag
worden.
Frans Hulsbergen
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Oproep
Naast het feit dat de jaarlijkse algemene ledenvergaderingen gezellig zijn wil het bestuur
toch een kanttekening maken enwel: De opkomst van leden valt het bestuur over het
algemeen zeer tegen. Gemiddeld zijn er zo‟n 30-40 leden op de jaarvergaderingen. Het
bestuur zou graag zien dat er meer leden aanwezig zijn. Ook de jaarvergadering hoort bij
onze vereniging. Het heeft tot doel de leden te informeren en uitleg te geven over gedane
beslissingen van het bestuur, ook de onderlinge samenhang tussen de leden te vergroten
en dient als zodanig als een sociaal gebeuren. Tevens wordt er vaak ook over belangrijke
zaken een beslissing genomen die ieder lid aangaat. Het bestuur ziet graag van elk lid
zijn/haar mening over allerhande zaken naar voren komen en hoopt op brede discussie.
Op deze manier weet het bestuur wat er leeft onder de leden en kan op deze wijze ook
beter besturen.

Dus voor de jaarvergadering maart 2011:

Komt allen, stel het bestuur en uzelf niet teleur!!!!
In memoriam (door Frans Hulsbergen):
Onderstaand “ In memoriam” ter nagedachtenis aan Kees Vreeken wil het bestuur graag
onderschrijven. Persoonlijk heb ik ook zeer goede herinneringen aan Kees. Zes jaar terug
ben ik op terrein “Oost” begonnen met tuinen binnen onze vereniging door het
overnemen van een deel van de tuin van Kees, t.w. nummer 13. Sinds die tijd heb ik vele
goede contacten met Kees gehad. Ondanks de moeilijke tijd die Kees daarna privé moest
beleven, was hij altijd optimistisch en in voor een goed gesprek. Daar heb ik vele goede
herinneringen aan. Daar Gerrit IJssel hem zeer goed heeft gekend en gedurende de hele
tuinperiode van Kees een zeer goede buurman en tuinvriend is geweest, heeft het bestuur
aan Gerrit verzocht een “In memoriam” voor Kees te schrijven, wat hierna volgt en wat
volledig door het bestuur onderschreven wordt.
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Ideeënbus
Het bestuur staat altijd open voor suggesties en klachten.
Er is aan de achterkant van het verenigingsgebouw “de Polderhof” een ideeënbus
aanwezig. Hierin kunnen de leden hun klachten en suggesties kwijt. Het bestuur ziet deze
berichtgeving als ingekomen stukken en zullen deze in de eerstvolgende
bestuursvergadering bespreken. Uiteraard wordt er door het bestuur teruggekoppeld naar
de indiener!

Anonieme berichten worden niet in behandeling genomen!
Tijdens de bestuursvergaderingen in het verenigingsgebouw “de Polderhof” wenst het
bestuur niet door leden “gestoord” te worden. Het bestuur houdt zich stipt aan een
agenda.

Aardbeienplanten:
Mocht u aardbeienplanten (doordragers) nodig hebben, kunt u de hoeveelheid kenbaar
maken aan de tuincommissarissenof direct aan mij (tel: 0172616971 e-mail:
f.hulsbergen@telfort.nl). Na inventarisatie zal ik de planten eind maart ophalen in
Lisserbroek en via de winkel aan de man/vrouw brengen.

Ingezonden (door Frans Hulsbergen):
Buitenteelt Aardbeien (doordragers).
Voor doordragers is het eigenlijk altijd beter om in het voorjaar te planten. Een plant
geeft evenveel aardbeien geplant in maart als in augustus.
Wat bij doordragers erg van belang is dat in het voorjaar de eerste bloesem verwijderd
wordt.

13

Dit doet men ongeveer tot eind mei. Hierna zal men bij sommige soorten ook moeten
krenten of dunnen. Dit houdt in dat van elke tros 1/3 verwijderd moet worden. Wij
zeggen altijd de 4 kleinste bloemetjes eruit knijpen. Als de tros is afgedragen of nog maar
weinig kleine aardbeitjes heeft dan de hele tros verwijderen om de plant te stimuleren om
weer een nieuwe tros te maken. Doordragers als Ostara hebben ook behoorlijk de ruimte
nodig. Max. 4 a 5 planten op de vierkante meter.
Bezoek voor achtergrondinformatie de website:
http://www.kweduivenvoorden.nl
Kw. E. Duivenvoorden
Turfspoor 57
2165 AW Lisserbroek

Stukjes schrijven?!
Beste tuinvrienden wat wij van de redactie kunnen, kan iedereen.
!! Verzin, bedenk, typ, 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 Wijfje en Matthijs van Wageningen
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