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Van het bestuur:
Frans Hulsbergen (voorzitter)
Geachte leden,
De algemene ledenvergadering van 21 maart j.l. ligt al weer een tijdje achter ons. Dit jaar was
er een recordaantal leden aanwezig. Met de mensen die iets later kwamen meegerekend,
waren er 44 leden present. Trouwe bezoekers zoals Anneke en Jan Wijfje waren afwezig
wegens hun vakantie in Suriname.
Hieronder een kort verslag over de algemene jaarvergadering. De bijeenkomst is gehouden in
de grote zaal van Rijngaarde en werd geopend om 20.00 uur. De zaal was open om 19.30 uur
en vanaf die tijd was er gelegenheid voor een onderling babbeltje onder het genot van een
kopje koffie. Ook werd er gedurende deze tussenliggende tijd een diapresentatie vertoond met
dia’s die de afgelopen zes jaar zijn genomen op en rond onze twee complexen.
Frans Hulsbergen vraagt aandacht voor het in het zonnetje zetten van Thijs Epping door het
bestuur. Thijs heeft zich vele jaren zich ingespannen voor de vereniging als tuincommissaris
op terrein Oost.

Het bestuur heeft gemeend hem voor al die inspanningen te moeten eren en bedanken door
hem te benoemen tot Lid van Verdienste. Zie bovenstaande foto.
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Frans vervolgt het jaarverslag en geeft extra aandacht aan de interne en externe
communicatiemogelijkheden die mogelijk zijn dankzij Piet van Kooten die een website heeft
opgezet en bijhoudt. De aanwezige leden zetten een applaus in voor Piet!
Ook de sponsoring krijgt aandacht. Diverse bedrijven sponsoren ons financieel, doordat wij
een advertentie van hen in ons clubblad plaatsen. Dit levert de vereniging extra middelen op.
Ook de sponsoring door de gemeente, welke vooral tot uitdrukking komt doordat zij
containers voor afvalhout en glas regelt, wordt extra benadrukt. Zie onderstaande foto’s.

Er is op 17 maart weer zo’n 20 m3 afvalhout en ongeveer 2 m3 afvalglas afgevoerd. We
kunnen stellen dat wij daar nog steeds heel blij mee kunnen zijn. Het was alweer voor de
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vijfde keer dit seizoen en als je op de twee terreinen gaat kijken, zie je het resultaat: steeds
minder zooi op onze complexen!
Voor de promotie van onze vereniging naar de burgerij van Bodegraven is het afgelopen jaar
alleen gebruik gemaakt van de door de firma Welkoop geboden mogelijkheid om een kraam
in te richten tijdens de Dag van het Platteland. Frans en Janette Hulsbergen hebben de kraam
bemand en gezegd moet worden dat we veel belangstelling hebben gehad. Door aan dit soort
evenementen deel te nemen, treden wij als vereniging goed naar buiten en melden zich veel
aspirant-leden aan. Op dit moment hebben wij een wachtlijst van vijftien personen.

Henk Fontijn heeft op een ludieke wijze zijn ongenoegen geuit omdat hij zijn nieuwe kas
(20x20x25 cm) waarschijnlijk moet afbreken, omdat hij die illegaal had geplaatst. Henk was
ook blij verrast dat diverse tuinleden hem spontaan hebben geholpen bij het afvoeren van hout
en glas van zijn oude kas.
Anneke Wijfje heeft te kennen gegeven dat zij haar activiteiten binnen het bestuur en de
redactie van ons clubblad wilde beëindigen. Ook Matthijs van Wageningen wilde niet langer
deel uit maken van de redactie. Het bestuur heeft Maaike ten Haken benaderd en zij wilde de
functie van secretaris van Anneke overnemen. André Woertman was het afgelopen tuinjaar in
z’n eentje tuincommissaris en Jakko Gunst had toegezegd deze functie samen met André te
willen gaan vervullen.
Jakko heeft ook toegezegd de zorg voor het clubblad op zich te nemen met ondersteuning van
Maaike. Al met al grote veranderingen maar het bestuur is blij omdat het compleet is en
omdat ook de redactie van het clubblad weer is geregeld en ziet de toekomst positief
tegemoet.
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Na vijf jaar in de ijskast te hebben gestaan, is de aanschaf van een tweewielige trekker weer
ter sprake gekomen. Dit op verzoek van vele leden. Frans legt wederom de voor en tegens uit.
Daarna wordt het voorstel in stemming gebracht.
Het stemmen gaat door middel van handen opsteken en verloopt daardoor ietwat chaotisch.
Dankzij de telhulp van de bestuursleden Piet en André is de uitkomst toch helder: 16 voor, 15
tegen. Het bestuur gaat zich dan ook actief oriënteren op de aanschaf van een trekker. Mocht
met de aanschaf ervan echter een bedrag zijn gemoeid van veel meer dan € 7000,- dan wordt
de aankoop uitgesteld. Het bestuur brengt het item in dat geval weer ter discussie in de
ledenvergadering van 2013.
De voorzitter heeft nog twee mailtjes gehad waarin tuinleden zich uitspraken over de aanschaf
van zo’n machine. Het ene lid was voor, het andere tegen.
Tijdens zijn laatste vergadering heeft het bestuur besloten om stemmingen zoals die over de
trekker voortaan schriftelijk te laten plaatsvinden.
De vergadering werd afgesloten met de rondvraag. Hugo de Haan draagt het maaien van het
gras langs onze terreinen over aan Hans van Vliet, iets waarvoor het bestuur Hans hartelijk
dank zegt. Ook de waterpeilen kwamen weer ter sprake evenals het verzoek of de
betonblokken weggehaald kunnen worden aan de voorkant bij terrein West. Tevens werd
gevraagd of de jaarvergadering niet eerder aangekondigd zou kunnen worden.
Na de rondvraag was er een gezellig samenzijn onder het genot van een borreltje. Al met al
kunnen we terug kijken op een goede vergadering.
Tijdens onze laatste bestuursvergadering heeft het bestuur besloten dat er een algemeen
rookverbod geldt in de Polderhof.

Het bestuur heeft op dit besluit vele positieve mailtjes ontvangen. Het pootgoed dat door de
vereniging verkocht wordt, wordt door het bestuur betrokken bij de firma Honkoop. Deze
levert kwaliteit en gemiddeld is er niets op het pootgoed aan te merken. Over de
komkommerplanten zijn bij het bestuur echter klachten binnengekomen. Over het algemeen
hebben de planten het te koud gehad. Het bestuur beraadt zich op het regelen van de
komkommerplanten voor volgend jaar, omdat deze toch erg kwetsbaar zijn. Misschien is
veertien dagen tot drie weken later in het seizoen aanschaffen een optie!
Bij een rondgang op de terreinen viel op dat er veel lelijke kunststofschotten worden gebruikt
voor de afscheidingen van de percelen. Het bestuur wil benadrukken dat een complex dat er
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mooi uitziet ook veel meer tuingenot bij de leden oplevert. Denk daarom na wat u gebruikt
voor materialen. Ga eerst even langs de tuincommissarissen om te overleggen wat de
mogelijkheden zijn.
Op dit moment is het bestuur in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland om er voor
te zorgen dat de waterpeilen op en rond terrein Oost beter geregeld zullen gaan worden. Dat
lijkt op dit moment te lukken. Het waterschap is positief om een aantal maatregelen te nemen.
We wachten dus nog maar even af hoe het een en ander gaat uitpakken.
Verder wil het bestuur ergens in juni/juli een Open Dag organiseren. De precieze datum zal
worden aangekondigd per mail. Ook in de vitrines zal een aankondiging worden opgehangen.
Het bestuur is benaderd voor het op de Volkstuinkaart van Zuid-Holland zetten van onze
vereniging. Deze kaart zal waarschijnlijk gebruikt gaan worden voor het immaterieel erfgoed
van Nederland! Dit is de eerste stap! Over de hele wereld zullen immateriële zaken
geïnventariseerd gaan worden die waarschijnlijk, na goedkeuring, op de wereldlijst voor
immaterieel erfgoed gaan komen. Meer informatie vindt u op internet, via deze link:
http://www.erfgoedhuis-zh.nl/actueel/agenda/overhandiging-volkstuinkaart
Er ligt een exemplaar van de volkstuinkaart ter inzage in De Polderhof.

Het bestuur heeft op dit moment niet meer te melden. Namens het bestuur wens ik alle leden
bij dezen een goed tuinjaar toe.

8

Even voorstellen (1) …..

BESTE TUINCOLLEGA’S,
Via dit stukje in het clubblad zal ik mezelf “officieel”
aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Maaike ten Haken-Muit, en ik ben sinds
kort de secretaris van de club. Ik volg Anneke Wijfje
op. Wat inhoudt dat ik deel uit maak van het
dagelijks bestuur en onder andere de notulen van de
vergadering maak en uitwerk. Samen met Jakko hoop
ik een “frisse wind “door het bestuur te laten waaien.
Ik ben sinds 2008 de trotse huurder van een tuin op Oost. Met vallen en opstaan kan ik zeggen
dat ik het tuinieren, nu na een paar jaar, onder de knie begin te krijgen. Ook heb ik veel gehad
aan de tips van andere tuinders. Hoewel sommige medetuinders misschien denken dat ik te
weinig eelt op de knieën heb (onkruid is een plantje dat op de verkeerde plaats staat  ) .
Ik vind moestuinieren ook leuk en lekker, maar mijn voorkeur gaat uit naar het zaaien en
opkweken van (eenjarige) bloemen. Een bijzonder exemplaar is altijd het proberen waard!
Ook heb ik veel vaste planten en heesters die ik gebruik om bloemwerken mee te maken. Ik
ben bloembindster en mag graag schikkingen maken.
Daarnaast heb ik zelfs een stukje gras gezaaid en daar een miniboomgaard van gemaakt.
Hoewel de fruitboompjes het lastig hebben in de natte klei en volle wind.
Er is altijd wel wat te rommelen op de tuin. Het is voor mij een heerlijke vrije plek om te zijn
en ik geniet niet alleen van het tuinieren maar ook van het mooie uitzicht op een prachtig
polderlandschap! Zo heb ik pas nog buizerds, grutto’s en hazen voorbij zien komen.
Mijn hobby’s en werk lopen door elkaar heen, maar met groen en bloemen als hoofdzaak.
Wat ik een goede ontwikkeling vind, is dat er steeds meer jongere mensen aan het
moestuinieren slaan en ook de verhouding mannen – vrouwen wordt wat gelijkwaardiger.
Vaak krijg ik te horen dat een vrouw een andere sfeer ( bloemen enzo) op de tuin meebrengt.
Prima! Dat er nog veel meer jonge gezinnen en vrouwen bij mogen komen.
Mocht u ideeën en opmerkingen hebben die u in het bestuur besproken wilt hebben, kom
gerust langs. Een goed en plezierig tuinseizoen gewenst en tot ziens!
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Even voorstellen (2) …..

HALLO,
Mijn naam is Jakko Gunst. Sinds 27 maart ben ik de
nieuwe tuincommissaris op het terrein-Oost. André
Woertman, de andere tuincommissaris, en ik proberen er zo
goed mogelijk op toe te zien dat de percelen op ons terrein
er mooi verzorgd bijliggen. Meestal gaat dat vanzelf en dat
is ook logisch; aan tuinieren en recreëren op een slonzige
tuin die geheel is overwoekerd met varkensgras en
heermoes en waar het onkruid vrij spel heeft, is immers
geen aardigheid te beleven. Wie wil er nu gezien worden op een rommeltuin?
Behalve dat ik André assisteer bij het tuincommissarisschap vorm ik samen met Maaike, ook
een nieuwkomer in het bestuur, de nieuwe redactie van ons clubblad. In die hoedanigheid zijn
we de opvolgers van Anneke en Matthijs, die we hierbij hartelijk bedanken voor hun
inspanningen. En natuurlijk roepen we u als leden op om ons te voorzien van interessante
kopij. Tuint u al jaren binnen de vereniging en weet u veel van de teelt van gewassen? Klimt u
eens in de pen om uw kennis en ervaring te delen met de nieuwkomers binnen onze
vereniging. Zij zullen u dankbaar zijn. Beschikt u over smakelijke, wat minder bekende
recepten van groenten die veel verbouwd worden? Breng of mail het naar de redactie, zodat
uw collega-tuinders er thuis in hun keuken mee aan de slag kunnen gaan. Onze emailadressen leest u voorin het blad.
Tot slot nog iets over mijzelf. Ik ben 38 jaar, getrouwd met Pieternel (35) en vader van Liza
(8). In het dagelijks leven werk ik als verslaggever bij het Reformatorisch Dagblad. Ruim drie
jaar geleden kwam ik geheel toevallig bij de vereniging. Mijn voorgangers op het perceel
Oost-30, het echtpaar Frits en Jantine van Dijk, verhuisden van Bodegraven naar Paradera in
Aruba om daar werkzaam te zijn voor de stichting Kinderevangelisatie Mondiaal (Kimon).
Een wachtlijst kende onze vereniging toen nog niet (er lagen zelfs percelen braak) en dus was
het bestuur verheugd dat Frits, toen hij zijn afscheid kenbaar maakte, een opvolger meebracht.
Die opvolger was ik. En zo duwde ik, eerst op aanwijzingen van Frits, later op die van mijn
ervaren buurmannen, mijn eerste pootgoed in de grond en dat hoop ik nog lang te blijven
doen.
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Diverse mogelijkheden ter bevordering van de groei van de gewassen

Henk Fontijn

Het bestuur heeft mij gevraagd iets te schrijven over de werking en toepassing van de
diverse bemestingmogelijkheden.
Om tot een optimale groei te komen, hebben we diverse mogelijkheden ter beschikking. Elke
toepassing heeft de bedoeling de structuur en/of voedingstoestand van onze tuinen te
verbeteren.

Hoe is de gesteldheid van onze tuinen?

In het algemeen is ons tuingebied nogal kleiig met een wat
slemperige structuur waarvan de P.H.( zuurgraad) in veel
gevallen aan de lage kant is. Hierin verbetering brengen, kan
met stalmest -compost- kalk- koemestkorrels- culterra of een
chemische samengestelde kunstmest in de vorm van N-P-K
gehalte 12-10-18. Van deze meststof is bekend dat er altijd
12 % N (stikstof) 10% P (fosforzuur) en 18% K. (kali) inzit.

1. Stalmest maakt de bodemstructuur wat losser en bevordert het waterhoudend
vermogen. Ook het bacterieleven neemt toe wat zeer gunstig werkt op het totale
bodemleven.
2. Compost is een goede structuurverbeteraar. Doordat het al veel verder verteerd is dan
stalmest levert het ook nog, na een aantal jaren, meer constant blijvende humus op,
dan bijvoorbeeld stalmest. Pas wel op voor te veel. Een goede dosering is niet meer
dan 1 kg per m2 .
3. N.P.K., dit staat voor N is stikstof, P is fosfaat en K is kali. Deze meststof is rijk aan
voedingsstoffen en wel 12% stikstof, 10% fosfaat en 18% kali.
Deze meststof is het beste te gebruiken als u hem voor het planten of zaaien toedient
en in harkt of schoffelt .
Om verbranding te voorkomen nooit over het gewas uitstrooien. Afhankelijk van het te
telen product is een hoeveelheid van 1 kg voldoende voor 10 à 15 m2
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4. Culterra, is toepasbaar en werkt als koemestkorrels, maar is verrijkt met N.P.K. en wel
met 10%N., 4%P. en 6% K. Een goede hoeveelheid is ± 1 kg per 7 à 8 m2 ook hier
geldt: voor het planten of zaaien licht inwerken.
5. Kalk, dit is een prima structuurverbeteraar en omdat het bijna niet uitspoelt het hele
jaar toe te dienen.
Kalk is geen meststof maar door de werking ervan wordt de zuurgraad (P.H.) verlaagd
en wordt het bacterieleven bevorderd, waardoor meststoffen in de grond vrijkomen
voor de plant. Hierdoor wordt toch een groeieffect verkregen.

Ik wil met deze bijdrage een stukje tuinplezier bevorderen en de mensen die weinig ervaring
met tuinen hebben enig houvast bieden, om het plezier in het tuinen te vergroten.
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De verliefde asperge1
Paul Asselbergs
Ik lag met jou in hetzelfde bed.
We sliepen wel rechtop.
Jij stak er net wat bovenuit:
vandaar jouw blauwe kop.
‘k Was stapel op jouw lange lijf,
dat mag je nu best weten.
Ik vond jou echt een reuzewijf:
gewoon om óp te vreten.
Laatst droomde ik de hele nacht
aan één stuk door van jou.
Jij werd mijn bruid, mooi in het wit,
Omdat ik van sleepasperges hou.
Plots werd mijn droom heel bruut verstoord:
ik bloeide aan mijn kuiten.
We werden allebei vermoord
door zo’n hovenier .. van Nuyten.
We werden in een kist gelegd
en spoedig daarna gewassen.
Mijn rug was krom, de jouwe recht,
jij werd Eerste Klasse.
Wat wreed toch van zo’n hovenier
ons zó uiteen te rukken.
‘k Heb jou daarna nooit meer gezien,
want ik lag bij de stukken.
Weet je wat ik het gekke vind?
’t Is eigenlijk heel stom:
Terwijl óns leven in de grond begint,
is dat bij de mens net andersom.
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Mevrouw Noordam attendeerde de redactie op bovenstaand gedicht, waarvoor hartelijk dank!
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