
Nieuwbrief nov/Dec 2017 

Algemeen 

Op het eind van het tuinjaar en ook bijna aan het eind van 2017 valt er nog een nieuwsbrief 

binnen. Je zult je mogelijk afvragen waarom er zo weinig nieuwsbrieven zijn geschreven dit jaar. 

Een terechte vraag; er was niet zoveel te schrijven dit jaar. Zoveel onderwerpen waren er voor mij 

niet. En om voor één onderwerp een nieuwsbrief te schrijven is ook al weer zowat. Maar dit 

neemt niet weg dat als er mensen zijn, die wat hebben voor een nieuwsbrief, dat kunnen sturen 

naar de bedenker/schrijver (jjn.rutten@ziggo.nl ) en het komt in de nieuwsbrief. 

Deze keer staat er iets in over de kantine, de BBQ, sluiting en opening tuinseizoen. Cursus van 

Bram de Volder etc. 

 

Opening Tuinseizoen en sluiting 

Er schijnt wat onduidelijkheid te zijn als we het hebben over een tuinjaar, contributie betaling, 

begin en eind van het tuinseizoen. 

Een tuinjaar loopt van 1 jan tot 31 dec. Dit staat indirect los van de contributiebetaling. 

Mensen die willen stoppen met hun tuin dienen dit voor 31 dec aan te geven want anders worden 

er kosten in rekening gebracht voor het daaropvolgend jaar. 

Waarom niet dan de contributie betaling gelijk laten lopen met het tuinjaar? Dit is gedaan omdat 

de maand december voor velen een dure maand is (Sinterklaas, Kerst Nieuwjaar) Daarom valt de 

contributie berekening dan ook pas eind januari in de mailbox en die dient dan voor de 

sleuteluitgifte betaald te zijn. Indien je niet betaald hebt, krijg je een herinnering en betaal je dan 

nog niet, dan krijg je geen sleutel. 

Je zou er ook voor kunnen kiezen om het tuinjaar dan maar gelijk te laten lopen met de betaling. 

Dit is dan weer niet goed omdat sommige mensen niet betalen in maart, dan de tuin laten liggen 

en ons met het opruimen laten zitten. De ervaring leert nl. dat in dec., jan. febr. weinig tot geen 

onkruid groeit. 

Als bestuur maakt het voor ons niks uit om zo te werken maar voor sommige nieuwe leden is het 

weer eens goed dit helder te maken. 

 

Jaarprogramma 2018 
In het verlengde van het vorige stuk het volgende. 

 7 januari Nieuwjaars wandeling start om 13.00u stipt bij de kantine aansluitend nieuwjaarsreceptie 

start om 15.30u in de kantine. 

 Ledenvergadering 08 maart 2018 locatie volgt 

 Uitgifte sleutel 17maart van 09.00u tot 11.30u Locatie Portocabine 

 Jaarlijkse BBQ 25 augustus Locatie Kantine 

 03 nov sluiting Kantine 

 

 

Jaarlijkse BBQ 19 augustus 

Op 19 augustus was het weer zover. De BBQ werd uit het vet en stof gehaald, stoelen en tafels werden 

afgewassen en het kantine personeel was druk met allerlei zaken te regelen voor onze BBQ.  

Het weer was vooraf onduidelijk maar voor de 19e werd er zon en regen voorspeld. Regen rond 18.00u en 

later op de avond. 



Voor alle zekerheid werd er nog maar een tent gebouwd en die 

werd ook zodanig neergezet dat een storm er geen vat op zou 

hebben.  

Rond 17.00u werden de salades, brood, vlees en allerlei andere 

zaken bezorgd door mensen van het Hierder Hepke in Heer. 

De BBQ zou om 19.00u beginnen omdat er mensen niet eerder 

aanwezig konden zijn. En voor degene die eerder wilde komen, 

stond alles klaar, alleen het vlees was pas rond 19.00u gereed. Rond 

18.00u kwam de voorspelde regenbui, kort maar hevig. Daarna was 

het heerlijk BBQ weer. Het was druk en gezellig en we hoorden vele 

positieve geluiden. Natuurlijk kun je het niet voor iedereen goed 

doen. Hou je van spek en er is geen spek op de BBQ ja dan kan dit 

een teleurstelling zijn. Ach je moet maar denken dan zal er in 2018 

mogelijk weer eens een speklap bij zitten.  

 
 

    
     
      
   

   



Rond 21.30u werd de tent getest op regen en wind en die hield het. Dit dankzij de bouwers.  

Bij deze wil ik ook alle kantine personeel danken voor de geweldige bediening en verzorging bij de BBQ. Je 

moet het maar doen, alle keren als wij zitten te genieten, te werken.  

Mensen veel dank en een dikke Merci. 

Toen zo rond 23.00u de laatste naar huis ging werd het licht uitgedaan en afgesproken dat er maandag 

opgeruimd werd. 

 

Noodzakelijke werkjes voor de eerste vorst 

1 Verwijder gevallen bladeren, vooral van gazons, vijvers en bedden  
2  Bescherm planten in potten tegen de winter (zie onderstaande aanbevelingen) 
3 Plant bollen voor een kleurenpracht in volgend voorjaar 
4 Snoei rozen om ze te beschermen tegen najaars- en winterstormen 

    5 Bedek koolplanten met netten, als vraat door duiven een probleem is 
    7 Plaats vogelvoer om gewenste vogeltjes door de winter te helpen  
 
Winterzorg voor planten in potten 

 In de winter is het grootste gevaar bevriezing van de potgrond, waardoor de planten dood gaan. 

 Een goede manier om potplanten te beschermen is inwikkelen in bubbelfolie en/of plaatsing onder 
een overkapping. Daarmee vermijdt men, dat de potgrond te nat wordt.  

 Laat de schotels niet onder de pot staan, maar plaats de pot bij voorkeur even boven de grond, bijv. 
op voetjes, zodat overvloedig water weg kan.    

 Bladverliezende of andere slapende planten hoeven in de winter niet bewaterd te worden, maar 
niet winterharde groenblijvende planten en coniferen moeten toch regelmatig gecontroleerd en 
indien nodig bewaterd worden. 

 Voeding/bemesting is in de winter niet nodig 
 

Cursus Levende Bodems door ons lid Bram de Volder 

Bram de Volder heeft op zaterdag 14 oct. een beknopte cursus met demonstraties gegeven aan een helaas 

beperkte groep leden. 

Hij gaf ons een interessante verhandeling over de bodem, waarop wij tuinieren: 

 Bodem- grondsoorten, bepaald door de verhouding tussen het aandeel aan zand silt en klei. 

 Aspecten, die wij deels zelf kunnen beïnvloeden:  

o Bodemstructuur  

o Invloed van water en lucht  

o Aerobe omstandigheden 

o Organisch materiaal 

o Bodemleven  

 Met name het bodemleven heeft uitermate belangrijke functies: 

o Vasthouden van voedingsstoffen  

o Beschikbaar maken van voedingsstoffen precies aangepast aan de behoefte van planten  

o Stikstof binden 

o Ziekte onderdrukken  

o Gifstoffen afbreken 

o Koolstof opslaan 

o Water zuiveren 

 Gezonde bodem levert gezonde planten en gezonde dieren en mensen 

Daarna demonstreerde hij enige tests voor het bepalen van bodemsoort, bodemstructuur, etc. 

Tot slot gaf hij aanbevelingen voor onze mogelijkheden de gezondheid van de bodem te verbeteren. 

De cursus werd met grote interesse gevolgd door de deelnemers. Dank je Rob voor de nieuwe inzichten. 



Kantineseizoen 2017 afgesloten 

Zaterdag d’n èlfde van d’n èlfde was niet iedereen op 

het Vrijthof. Er kwamen behoorlijk wat mensen zich in 

de kantine verwarmen aan een kop koffie en aan de 

door Bep Heuts bereide, voortreffelijke “Stroganov” 

met stokbrood, die elke bezoeker gratis aangeboden 

kreeg. 

De dames (en heren) van de kantine hebben het 

kantineseizoen tot een succes gemaakt, ook in 

financieel opzicht. 

Zij verdienen dan ook de dank van al onze leden. 

De op zaterdag 11-11 aanwezigen hebben hun 

waardering ook veelvuldig kenbaar gemaakt, wat de 

kantinedames het goede gevoel gaf, dat ze op de juiste 

weg zitten. 

  

 

 

 


