
Nieuwsbrief april 2018 

Algemeen 

Het jaar is weer even vertrokken en dus nu de eerste nieuwsbrief. Hierin kom ik terug op de 

ledenvergadering. Er zal iets geschreven worden over de imker die vanwege een verhuizing 

naar Maasmechelen al zijn bijen meegenomen heeft zowel bij ons alsook bij de 

kinderboerderij.  

Waarden en normen is iets wat ik speciaal nog eens onder de aandacht breng en dit houdt 

ook in dat we daar meer op zullen toezien. Zeker zullen we niet als een politieman of vrouw 

rond gaan lopen maar we willen als bestuur zeker dat we binnen de grenzen van ons 

hekwerk voor iedereen een leuke en goed leefbare atmosfeer kunnen creëren zodat we met 

zijn allen met veel plezier kunnen tuinieren.  

Dan heb ik een stuk gevonden over de aardappelplaag en tomatenziekte.  

Zelden dat er niemand last van heeft op onze tuin en mogelijk dat dit helpt. 

En er is een mooi stuk over composteren. Zeker iets om te gaan doen. 

 

Nieuwjaarsreceptie en soepzondag. 

Op zondag 7 januari was de nieuwjaarsreceptie en zondag 21 januari onze enige soepzondag. 

Om 13.00u 7 januari begon 

een klein gezelschap aan een 

wandeling.  

Dit is ontstaan jaren terug 

toen nog een groot aantal 

wandelaars gingen wandelen.  

Nu zijn het er een handvol. 

Daarom is 2018 de laatste 

maal geweest dat we onder 

leiding van iemand van het 

bestuur gaan wandelen. 

Helaas maar de doelgroep is 

te klein geworden. 

 

 

Om 15.00u begon zoals gebruikelijk de nieuwjaarsreceptie.  

 
Mensen wensten elkaar alle goeds toe voor het nieuwe jaar en dankzij goede verzorging van 

het kantine personeel werd  een gezellige middag gehouden. 

 



Ledenvergadering 

Er waren op 8 maart 45 stemgerechtigde leden aanwezig. Daarnaast waren enkele niet 

stemgerechtigden aanwezig. Dit jaar werd de vergadering weer in het Scoutinggebouw 

gehouden tegenover onze tuinvereniging. Mensen kunnen dan de auto en of fiets en scooter 

op de tuinvereniging parkeren. 

In de pauze werd er gebak en koffie of thee door onze 

kantine dames aangeboden.  

Vooraf was het verzoek gekomen om de bestuursverkiezing schriftelijk te laten plaatsvinden 

i.p.v. met handopsteken. De motivatie die er gegeven werd dat mensen dan objectiever 

zouden stemmen. Na afloop kunnen we concluderen dat er geen verschil zit in stemmen 

middels handopsteken of schriftelijk. Het zou ook niet goed zijn als men zo zou stemmen. 

Wat wel is dat er in ons reglement staat dat we schriftelijk moeten stemmen als er een of 

meerdere leden dit willen en hier hebben we dan gevolg aangegeven. 

Iedereen heeft naast het verslag van de ledenvergadering ondertussen ook het gewijzigd 

reglement mogen ontvangen van onze secretaris. 

 

Imker en bijen 

Imker, bijen en een tuinvereniging horen bij elkaar. Geen bijen, geen fruit, bloemen en 

groenten. 80% van onze gewassen is afhankelijk van bijen. En zoals het uitziet zal op termijn 

iedereen gaan sterven en alle levende wezens uitsterven. 

Gelukkig is het niet zo ver maar wel dat we (mogelijk tijdelijk) geen imker en bijen op ons 

terrein hebben en ook achter de kantine zijn de bijen vertrokken. De Imker die bij ons zat, 

Joep Birnie, is verhuisd naar Maasmechelen en heeft al zijn bijen meegenomen. Logisch; de 

afstand is wat ver om steeds naar de bijen te komen om ze te verzorgen. Daarnaast heeft hij 

daar een terrein waar hij al deze bijenvolken kwijt kan.  

Joep veel succes daar in Maasmechelen. 

Nu zijn we even onthand of ontbijd. Tegenover ons is wel een imker maar die leeft van de 

opbrengst en is dus beroepsmatig bezig met het houden van bijen. Zijn bijen weten dit 

(gelukkig) niet dus die komen ook bij ons om honing te halen en, voor ons belangrijk, onze 

planten te bevruchten.  

Maar dit is niet wat we willen. We willen een eigen imker die wat ons betreft minimaal 10 

volken kan plaatsen. Daarnaast moet het geen beroepsmatige imker zijn, want wat we niet 



willen, is dat de leden die honing willen kopen er prijzen voor moeten betalen, die ze ook in 

de winkel betalen. Uiteindelijk voeden we indirect ook de bijen. 

We zijn bezig met zoeken naar een imker die dit zou kunnen en willen doen aan gunstige 

prijzen. In elk geval houden we jullie op de hoogte middels een separaat bericht. 

 

Waarden en normen 

Op de ledenvergadering heb ik iets weergegeven, wat ik onder waarden en normen plaats 

binnen onze tuinvereniging. 

In het verslag kunt u er iets over terug lezen. 

Maar wat me dan wel weer opvalt dat we duidelijk aangegeven hebben zowel op de 

vergadering alsook schriftelijk dat we de sleutel ophalen 17 maart tussen 09.00u en 11.00u. 

Tevens dat dit ook nog kan op 24 maart tussen 09.00u en 11.00u. 

Het verbaast me dan toch dat we op 17 maart om 11.20u stoppen en ook naar de kantine 

gaan dat er dan toch nog mensen komen zo rond 11.45u die dan boos weglopen dat we hun 

toch niet even een sleutel uitgeven. Of dat er mensen zijn die hun contributie niet betaald 

hebben en dan boos zijn dat ook zij de sleutel niet krijgen. 

Als een van deze mensen ons nu benaderd zou hebben, of ze later, of op een ander tijdstip 

de sleutel had kunnen krijgen dan hadden we er zeker een mouw aangepast. 

Onze penningmeester heeft begin januari ieder lid alles toegezonden. Ook op de  

ledenvergadering is dit nogmaals kenbaar gemaakt. 

De bal wordt dan toch bij ons gelegd, hoewel het bestuur er volgens mij alles aan gedaan 

heeft om het goed te laten verlopen.  Ook binnen de tuinvereniging zijn er regels waar we 

ons aan dienen te houden. 

 

Verenigingswerk 

Net zoals afgelopen jaar willen we niet meer standaard op zaterdag mensen laten komen om 

verenigingswerk te doen. We doen dit enkel nog als we ook werkzaamheden hebben. 

Nu is het de plicht van elk tuinlid verenigingswerk te doen. 

Uitgesloten zijn mensen boven de leeftijd van 70 jaar. Ook uitgesloten zijn mensen die in een 

werkgroep zitten zoals een lasser, bouwers, schilders en mensen die dit fysiek niet kunnen.  

Deze mensen staan bij ons op een lijst. 

Tevens zijn mensen die pas lid geworden zijn hiervan uitgeloten (max. 1 jaar) want die 

hebben vaak alle tijd nodig om hun tuin naar hun eigen inzicht op orde te brengen. 

Voor de rest zal iedereen verenigingswerk moeten doen. Een vast gebeuren is de toiletten, 

die schoongemaakt moeten worden op de zaterdag om 10.00u. 

Daarnaast zullen alle anderen minimaal een keer opgeroepen worden om op een 

zaterdagochtend te komen werken. Uit ervaring denk ik dat het max 3 zaterdagen zullen zijn. 

Nu zijn er mensen die op de vraag of ze verenigingswerk gaan doen aangeven dat ze alle 

zaterdagen moeten werken. Dat kan maar als je lid bent van een vereniging heb je naast je 

contributie ook verplichtingen mits je niet hoort bij bovengenoemde groep uitzonderingen. 

Door die mensen zal dan op een avond of mogelijk 2 avonden in de zomer werkzaamheden 

gedaan worden zodat dit op de zaterdag niet hoeft. 

Op deze wijze zal elk lid zijn steentje bijdragen. 

 



Wat doe je tegen de aardappelplaag en tomatenziekte? 

De aardappelplaag en de tomatenplaag zijn dezelfde ziekte, veroorzaakt door een heel 
hardnekkige schadelijke pseudoschimmel: Phytophthora infestans. Door aanpassen en 
muteren (onder druk van monoculturen en massa's fungiciden) ontwikkelen zich steeds 
sterkere stammen, die niet meer te vergelijken zijn met de Phytophthtora van vroeger. De 
middelen en rassen van dertig jaar geleden werken daardoor niet meer. 

  

Aardappel blad           Tomaat vrucht 

Wat zijn doeltreffende maatregelen? 

 Plant resistente aardappelrassen: Sarpo Mira, Bionica, Toluca, Carolus, Connect,... 
Deze rassen blijven niet resistent en worden over enkele jaren vervangen. 

 Houd je tomaten droog - in een serre, of zet een dakje boven je buitentomaten. 
 Versterk je planten door om de paar weken met basalt- of lavameel te stuiven of 

door heermoesaftreksel te spuiten. 
 Zorg voor ruime plantafstanden: zo kan het loof tijdig opdrogen. 
 Geef je aardappelen en tomaten niet te veel stikstof, want dat geeft veel en teer 

blad. 
 Kweek verschillende rassen (naast mekaar): zo spreid je je kansen op een goede 

oogst. 

Preventieve maatregelen voor aardappelen 

 Kweek heel vroege rassen die de ziekte voorblijven, en oogst ze ten laatste begin juli. 
Kweek zeker geen Bintjes, want die zijn heel gevoelig. 

 Kiem je plantaardappelen goed voor: zo krijgen ze een voorsprong. 
 Het aangetaste aardappelloof tijdig afmaaien kan het doorgroeien van de schimmel 

tot in de knol voor de oogst afremmen. 
 Oogst tijdig je knollen, voordat ze nat worden en de schimmelsporen erop komen. 
 Bewaar je aardappelen droog, donker en vooral heel luchtig tot november. 

Controleer ze de eerste weken op eventuele rotte plekken. 

 



Preventieve maatregelen voor tomaten 

 Laat de serre zo veel mogelijk luchten tijdens de zomer. Ook goed tegen de witte 
vlieg. Geef je tomaten maandelijks water. Wortels zoeken zelf wel hun water. 

 Bedek de bodem rond je tomatenplanten regelmatig met laagjes grasmaaisel, stro,... 
Snijd wekelijks de onderste bladeren van je tomatenplanten voor een 
betere luchtcirculatie. 

 Resistente tomatenrassen zijn er nauwelijks voor buitenteelt: soms wordt een ras wel 
resistent genoemd, maar de resultaten zijn variabel, en zelfs slecht in een vochtige 
zomer; 

 Kweek eens extra lage, vroege rassen, die de ziekte vrij goed voorblijven. Enkele 
rasnamen: Varenbladtomaat, Ida Gold, Polar Beauty,… Niet dieven of leiden, maar 
met een laag stro mulchen. 

 Eigenlijk horen tomaten (oorsprong: droog tropisch tot subtropisch klimaat) niet in 
dezelfde serre thuis als komkommers (vochtig tropisch klimaat). Te veel vocht geeft 
schimmel bij tomaat, te droog klimaat geeft spint bij komkommer. Aparte serres 
zouden ideaal zijn - maar een scheiding met plastic kan ook al helpen. NB: paprika en 
aubergine hebben ook graag vocht en horen dus bij komkommer thuis. 

 Ontsmet je mes of snoeischaar met azijn: daar kunnen (pseudo)schimmels niet 
tegen.   

Wat met aangetast loof van aardappelen of tomaten? 

 De sporen zijn minuscuul, vederlicht en zitten dus overal. Je verspreidt die sporen 
zelfs nog door dat loof te verplaatsen. 

 Een goede compostering, met temperaturen boven 60° Celsius, vernietigt wel veel 
sporen. Bovenstaande preventieve maatregelen zijn veel belangrijker. 

Enkele voorbijgestreefde maatregelen: 

  Aardappelloof opstoken is nutteloos en ook nog slecht voor de 
luchtkwaliteit. Tagetes werken enkel tegen aaltjes. 

 Het koperdraadje dat sommige tuiniers vroeger dwars door hun tomatenstengels 
staken, werkt eigenlijk niet. 

Composteren 

Compostering is de meest milieuvriendelijke manier om rauw keukenafval en tuinafval te verwerken, 

en om te zetten in compost, die kan worden gebruikt als een uitstekende bodemverbeteraar. 

Compost is nuttig in alle tuinen. Alleen in de kleinste tuinen zal het moeilijk zijn om ruimte te vinden 

voor een composthoop en voldoende materiaal om deze te vullen. Eigenaren van dergelijke kleine 

percelen zouden in plaats daarvan wormcompostering (in een wormenbak) kunnen overwegen.  

 

Hoe kan ik zelf composteren? 

 

Het soort compostbak en de beste plaats:  

Het is belangrijk dat de compostbak niet wordt blootgesteld aan extreme temperaturen en 

vochtigheid, omdat de micro-organismen (bacteriën en schimmels) die het afval tot compost 



verwerken, het beste werken in constante omstandigheden. Plaats daarom de compostbak in  

halfschaduw of schaduw. 

Een bodem van aardegeeft goede drainage en verschaft bodemorganismen toegang. Als u uitsluitend 

op een verhard oppervlak kan composteren, gooit u een paar scheppen aarde op de bodem van de 

compostbak.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een zelfgemaakte dubbele compostbak 

met uitneembare latten aan de 

voorkant. Zie ook de afstand tussen de 

latten voor luchttoevoer 

 

Een goede compostbak houdt goed warmte en vocht vast, biedt voldoende luchttoevoer en levert 

daardoor snel goede compost, maar zelfs een open hoop (niet ingesloten in een bak) zal uiteindelijk 

ook composteren. Zie onze eigen centrale composthoop. Elke op de markt verkrijgbare compostbak 

zou compost moeten produceren zolang deze een overvloed van vocht uitsluit, warmte vasthoudt, 

drainage toestaat en lucht inlaat. Een kleine bak, d.w.z. met een grootte van minder dan 1 kubieke 

meter is veel minder effectief dan een grote. 

Aan het begin van het composteringsproces kan/moet de temperatuur in de kern oplopen tot ca. 65 
○C. Later neemt dat af.  

 

De juiste balans tussen composteringsmaterialen:    

Bouw de composthoop ruwweg in  ca 15 tot 20 cm dikke lagen op, bestaande uit afwisselend:   

1. Zachte groene materialen, bijvoorbeeld: gemaaid gras, zachte groene planten,eenjarig 

onkruid, groenten en fruit, rauw groentenafval. Dit is stikstofrijk materiaal. 

2. Houtachtig bruin materiaal, bijvoorbeeld: dikkere plantenstelen,versnipperd snoeihout, stro, 

dode bladeren, zelfs versnipperd karton. Deze materialen zijn koolstofrijk      

3. Tussen die lagen strooit U steeds wat stalmest (of ammoniumsulfaat).  

4. Vergeet niet met een gieter wat water over elke laag te sproeien. De composthoop mag niet 

te droog zijn, maar ook niet té nat. 

De bacteriën en micro-organismen die de compost produceren, werken het beste wanneer de balans 

tussen groene en bruine materialen correct is. Laat dus geen materiaal overheersen. 

Het is ook mogelijk groen composeringsmateriaal eerst buiten de composthoop te bewaren, goed te 

mengen met bruin materiaal en dan pas op de comosthoop te deponeren. Dan is geen sprake meer 

van afwisselende lagen.  

Gooi vooral geen dikke laag grasresten op de hoop, want dan ontstaat een slijmerige, stinkende laag.  

De hoop regelmatig omgooien:   

Voor compostering is lucht (zuurstof) nodig. De hoop omgooien voegt lucht toe. Als de hoop te nat is 

of wordt verdicht, is het composteringsproces langzamer omdat er minder lucht aan komt. 



In het ideale geval plaats je zo veel mogelijk composteringsmateriaal in een keer op de hoop en gooi 

je het regelmatig (ongeveer 4 tot 6 weken)om, om lucht toe te voegen.  De temperatuur daalt dan 

tijdelijk, maar stijgt later weer 

Vergeet ook niet om de hoop vochtig te houden in droog weer. Het omgooien geeft je de 

mogelijkheid om het vochtgehalte te beoordelen. Een handvol compost voelt aan als een natte 

spons. De composthoop mag evenmin te nat zijn.  

Vellen karton boven op de composthoop, zorgen dat deze niet te sterk uitdroogt bij langdurige 

droogte, maar houden ook te veel vocht ten gevolge van langdurige regenval, buiten.  Dit verhindert 

ook te sterke afkoeling tijdens de koude periode. 

Wanneer is de compost klaar?  

Het kan tussen de zes maanden en twee jaar duren om rijpe compost te verkrijgen. Rijpe compost is 

donkerbruin, met een kruimelige, aardachtige textuur en een geur die lijkt op vochtige bossen.  

Het is onwaarschijnlijk dat al het materiaal in de hoop volledig gecomposteerd zal zijn, maar al het 

overblijvende niet geheel gecomposteerde materiaal kan worden toegevoegd aan de volgende partij 

composteringsmateriaal en, omdat het rijk is aan benodigde organismen, de compostering van de 

nieuwe partij bevorderen  Daarvoor is het heel nuttig een dubbele compostbak te hebben. Men kan 

daardoor ook voldoende tijd voor de compostering verzekeren. 

Kom gerust eens kijken in tuin 58.  

 


