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  Nieuwsbrief november 2018 

 
Algemeen 
Dit zal de laatste nieuwsbrief van 2018 worden. 

Naast wat mogelijk informatie, waar men als tuinder iets mee kan doen (spitten of niet, en rozen 

snoein) zijn er ook wat zaken die wat mij betreft toch wel de aandacht behoeven. 

Zo zal er iets staan omtrent de opvolging penningmeester, de soepdagen en kantine. 

Tevens zal er iets staan hoe we in 2019 het verenigingswerk gaan doen en de reden dat we voor een 

andere opzet gaan kiezen. 

Penningmeester  
Onze huidige penningmeester, Jo Nelissen, heeft een tijd geleden aan het bestuur aangegeven, om 

persoonlijke reden geen 3de termijn als penningmeester te willen doen. 

Op zich geen enkel probleem en wij zijn Jo ook dankbaar voor de voortreffelijke manier, waarop hij 2 

termijnen van 2 jaar het penningmeesterschap gedaan heeft. De kascontrole commissies die jaarlijks 

de controle deden verwoordden dit ook steeds op de ledenvergadering. 

Waar ik als voorzitter best problemen mee heb, is dat we eerst persoonlijk mensen benaderd 

hebben om binnen het bestuur de functie van penningmeester te gaan uitvoeren en toen daar geen 

positieve respons op kwam heeft de secretaris een algemene oproep gedaan aan alle leden. Hierop 

is ook nul op het rekest gekomen. 

Nu wil ik toch even duidelijk aangeven dat de huidige bestuursleden al meerder petten dragen.       

Zo draagt de secretaris naast het secretariaat zorg voor de inkopen van de kantine, draait op 

toerbeurt kantinedienst en doet hij de boekhouding van de kantine.             

De voorzitter is voorzitter, is tevens lid van de tuin commissie en draait op toerbeurt dienst in de 

kantine. Het tweede lid van de tuincommissie heeft ongeveer een dagtaak met alle werkzaamheden 

binnen de tuin.                  

Het 4e bestuurslid heeft door de privé situatie geen extra werkzaamheden kunnen doen. 

Nu moet er in elke vereniging iemand zijn, die er zorg voor draagt, dat alle financiële zaken goed 

ingeboekt worden en zo ook bij VTV De Heeg.               

Nu er zich geen penningmeester aangemeld heeft, denk ik dat ik als Voorzitter de plicht heb dit met 

het huidige bestuur op te lossen. 

We hebben daarvoor een noem het maar noodplan klaarliggen. Maar dit plan is duidelijk een 

noodgreep en dus ook tijdelijk. In het meest ongunstige geval kan het zijn dat we op de 

ledenvergadering onze functies neerleggen. Dan is er een vereniging zonder bestuur. 

Is dit wat we met zijn allen willen? Als zich niemand aandient, die de opengevallen functie wil 

oppakken is dit het scenario.                

Dan schrijft het statuut een en ander voor maar in elk geval is er geen bestuur. 
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Spitten, of juist niet! 

De moestuin begint leeg te raken, het meeste is wel geoogst. Wat blijft zijn nog enkele koolsoorten 

(boeren-, spruit- en een enkel savooiekooltje), winterspinazie, veldsla, bietjes, knolselderij en prei. 

Natuurlijk hebt u in september de knoflook en de knoflookprei geplant, voor de rest is het land leeg. 

Bij de biologische tuinder is de kale grond echter al weer bedekt  met een mulchlaag, compost of 

organische mest. 

Voor sommige mensen beginnen nu hun handen en schop te jeuken - er moet gespit worden voor de 

vorst invalt. Als u, uw grond laat vervuilen door allerlei ongewenste onkruiden en u liever zwarte 

aarde ziet, wordt het wel heel moeilijk om niets te doen. 

Alleen als u, uzelf voor de gek wil houden moet u gaan spitten. In bijna alle andere gevallen is het 

volstrekt overbodig en een onnodige belasting voor uw grond en rug. Spitten is hetzelfde als de vloer 

reinigen en het vuil onder het kleed vegen. U verbergt het probleem en ruimt alleen visueel een 

beetje op, door het probleem te verplaatsen. 

Onze bodem is een reservoir van (onkruid)zaden, die rustig liggen te wachten op de ideale 

omstandigheden om te ontkiemen en te groeien. 

In een Engels onderzoek van enkele jaren geleden heeft men 4000 m2  (tuin)grond onderzocht en de 

bovenste tien cm gezeefd en daarin de meest voorkomende zaden die men vond geteld. 

Wat cijfers: 

0,5 miljoen zaadjes van varkensgras. 

700 duizend zaadjes van het herderstasje, 

1,3 miljoen zaadjes van vogelmuur, 

6,75 miljoen zaadjes van straatgras. 

Dit zijn  maar enkele resultaten van het onderzoek. Verbazingwekkend is het niet, want planten 

kunnen gigantische hoeveelheden zaden per plant produceren. 

1 plant ganzenvoet produceert 39.000 duizend zaden in een seizoen , 

1 plant straatgras 120.000 zaden, 

1 plant weegbree 36.000 zaden, 

1 koningskaars 220.000 zaden. 

Al deze bekende planten zijn pioniersplanten en groeien bijzonder snel op een braak (gespit) stukje 

grond, waar ze geen concurrentie hebben van andere gewassen of een mulchlaag  en dat door u zelf 

gecreëerd. U geeft alle onkruidzaden een gespreid bedje, door de aarde mooi vrij en rul te maken. 

Omdat ze tevens geactiveerd worden door het spitten zullen ze massaal ontkiemen zodra de zon de 

aarde voldoende heeft opgewarmd en deze cyclus wordt ieder jaar herhaald. 

Conclusie: 

U bent het hele voorjaar en zomer bezig met het verwijderen van al dat ongemak.          

Als u niet meer spit zal de zaadvoorraad in de bovenste laag, jaar op jaar minder worden. De meeste 

(80%) eenjarige onkruidzaden verdwijnen na het eerste jaar. De voorraad zaad wordt enkel 

aangevuld door inwaaiende zaden en die gewassen die u zelf in het zaad laat komen.           

Na enkele jaren zult u bemerken dat nog maar een enkel exemplaar de kop opsteekt. Het wordt dan 

een feest om af en toe een (schadelijk)onkruidje uit de door de mulch los geworden aarde te 

verwijderen. 
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Ik krijg ook nog regelmatig de opmerking van "maar ik zit op de klei" , dus ik moet wel spitten, maar 

als u ieder jaar voldoende organisch materiaal opbrengt, gecombineerd met een organische 

bemesting in het najaar,  komt het ook met de zwaarste grond prima in orde. 

Het moet na de winter voldoende zijn als u het oppervlak licht losmaakt en de eventuele resten 

organisch materiaal licht inwerkt. Als u die bewerkingen ook nog doet op die dagen die volgens de 

dynamische kalender geschikt zijn  voor de gewassen die u op dat stukje wil telen, krijgen de 

onkruidzaden helemaal geen kans om u land(je) te kolonialiseren. 

Bovengenoemde geldt alleen nog maar voor de onkruiden, maar wat dacht u van het bodemleven. 

Een gezonde aarde bestaat uit eveneens ontelbare vormen van levend organisme, die allen 

bijdragen aan het verwerken van het organisch materiaal, teneinde het geschikt (opneembaar) te 

maken voor uw planten. De bodem is een ecosysteem, waarin alle levende organismen in een 

symbiose met elkaar samenleven. Veel van deze levende organismen, nematoden, geleedpotigen, 

protozoa, bacteriën, schimmels en grotere dieren zoals mollen en vogels (hier ontbreekt een stukje). 

Het moge duidelijk zijn dat mechanische bewerkingen van de aarde, funest zijn voor de meeste 

levensvormen en het duurt weer jaren voordat het zich hersteld heeft. Indien noodzakelijk, volstaat 

het losmaken van het bovenlaagje, zonder het bodemleven te verstoren. Ook bij het oogsten van uw 

producten, moet u de aarde zo weinig mogelijk verstoren en omkeren is met het oog op de zuurstof 

gebonden bacteriën (aerobe) uit den boze. 
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Hoe en wanneer mijn rozen 

snoeien? 
5 stappenplan voor snoeien in bij voorkeur 

februari en maart 

1. Snoei dode, zwakke en beschadigde 

takken 

2.  Snoei takken, die naar binnen groeien 

3. Snoei de resterende takken ongeveer 

tweederde terug tot boven een naar 

buiten gerichte bladknop 

4. Verwijder alle bladeren van de 

resterende takken 

5. Verzamel en verwijder alle afgesneden 

bladeren en takken  

 

Variant   
roos 
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Bodembedekkende   X          

Grootbloemig  X X   X X X  X X  

Haag  X X          

Klim  X X   X X X     

Miniatuur  X X          

Stam  X X          

Tros  X X   X X X  X X  

Wilde takken    X X X X X X    

 

Grootbloemige rozen 

In februari of maart het dode hout en door vorst beschadigde takken wegsnoeien, tenzij het streng 

vriest. Laat de struik niet meer dan ca. vijf hoofdtakken aanmaken.        

Snoei dikkere takken terug tot vlak boven het zevende oog, minder dikke tot het vijfde oog, waarbij 

het bovenste oog naar buiten gericht dient te zijn. 

In de zomer knip je de uitgebloeide bloemen weg. Dit geldt vooral bij doorbloeiende soorten, zoals 

de grootbloemige rozen. Door het wegknippen van de uitgebloeide bloemen voorkomt u dat de roos 

zijn krachten verspilt aan bottelvorming. Knip de rozen terug tot het eerste vijftallige blad. 

Bij soorten, die voor bottelvorming worden geplant snijd je de uitgebloeide bloemen beter niet weg. 

In oktober en november, na de bloei uw rozen, kun je de plant wat in vorm  snoeien om 'netjes' de 

winter in te gaan.  Snoei dan wel niet te kort omdat ze in de winter kunnen bevriezen. 

Miniatuurrozen 

Snoeien in februari en maart. 

Bodem bedekkende rozen 

In maart het dode hout en door vorst beschadigde takken wegsnoeien. Verder nauwelijks snoeien. 

In de zomermaanden  ‘wild hout’ helemaal wegsnoeien. 
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Stamrozen 

Snoeien in februari en maart op dezelfde wijze als de grootbloemige rozen. 

Trosrozen 

In februari of maart kunnen trosrozen al worden gesnoeid net zo als de grootbloemige rozen 

 

Verenigings werk 2019 
In ons regelement staat dat eenieder per jaar minimaal 3 keer 3 uur = 9 uur verenigingswerk dient te 

verrichten op zaterdagochtend van 09.00u tot 12.00u.            

Vrijgesteld zijn de mensen die het eerste jaar een tuin hebben, 70 jaar of ouder zijn en mensen, die 

andere reguliere werkzaamheden, als kantinedienst, verfwerk, etc. verrichten. 

In 2018 is dit niet geheel goed gegaan. Deels is dit, doordat men te kort voor de datum van de 

werkzaamheid opgeroepen werd, maar ook als men ruimschoots op tijd opgeroepen werd, 

reageerden bepaalde mensen helemaal niet, in de hoop dat het over zou waaien.           

De mensen, die wel opkwamen, waren die leden, die er altijd staan als men ze vraagt. 

De opkomst voor het reinigen van de toiletten is op enige uitzonderingen na prima geweest.          

Dat komt deels doordat men zich hiervoor bij de sleuteluitgave heeft opgegeven en doordat de 

secretaris de opgegeven data aan ieder lid bevestigd heeft  

In 2019 moeten we helaas de planning van verenigingswerk deels anders doen dan in 2018. 

In 2018 zou men opgeroepen worden als er werk was. De toiletten moesten wekelijks gedaan 

worden en mensen van 70 jaar en ouder werden vrijgesteld van tuinwerk.           

Dit laatste is het enige wat in 2019 hetzelfde blijft. 

De reden hiervoor is dat mensen opgeroepen werden en niet kwamen en vaak ook niet de moeite 

namen om zich af te melden. Leden zonder emailadres ontsprongenen de dans ook. 

In 2019 zal van een tuinder afscheid worden genomen, als die zowel in 2017 als 2018 niet is komen 

opdagen en hij het ook niet nodig vond om een reden aan te geven. 

Hoe nu in 2019? 

 We gaan in totaal weer 3 keer 3 uur = 9 uur werk verrichten op zaterdagochtend van 09.00u 

tot 12.00u 

 Bij de sleuteluitgave zullen een 4- of 5-tal zaterdagen met geplande werkzaamheden bekend 

zijn, waarvoor we 7 tot 10 mensen per keer nodig hebben. Voor deze data, die ruim 

vantevoren bekend zullen worden gemaakt, dient men zich bij de sleuteluitgave aan te 

melden.  

 Toiletten dienen wekelijks te worden schoongemaakt, d.w.z. ca. 35 keer per tuin/kantinejaar. 

Daarvoor meldde men zich in 2018 meestal twee keer aan. Laten we eerlijk zijn: als men daar 

een uur per keer voor uitrok, was dit slechts 2 uur werk. 

 In 2019 dienen leden, die 2 keer toiletten reinigen daarnaast nog 1 zaterdag te werken van 

09.00u tot 12.00u. 

 Leden, die vast op zaterdag verhinderd zijn, o.a. wegens werk, kunnen in de zomermaanden 

enige doordeweekse avonden werken. Deze data staan bij de sleuteluitgave nog niet vast. 

Geef het a.u.b. bij die gelegenheid aan, indien je niet op zaterdagochtend kunt werken. Je zal 

dan tijdig voor avondwerk opgeroepen worden. 
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 In 2019 zullen we bijhouden, wie niet op de door haar/hem opgegeven data opkomt zonder 

opgave van een geldige reden. 

 Neem bij opkomst voor werk in elk geval laarzen of hoge schoenen mee en indien het regent 

ook regenkleding. 

 Werkhandschoenen, mondkapjes, etc. zullen waar nodig worden uitgeleend. 

We gaan ervanuit dat hierdoor het tuincomplex er rondom de eigen tuin verzorgd bij zal liggen. 

 

Kantine 
De kantine heeft in 2018 zijn service wat kunnen verbeteren. Dankzij de aankoop van een Airfryer 

kunnen broodjes nu in 4 minuten worden afgebakken. Dat betekent, dat bestelde broodjes sneller 

klaar zijn. We hebben onze gasten ook enige keren gratis warme snacks uit de Airfryer kunnen 

aanbieden, wat door onze stamgasten uiteraard gewaardeerd werd. Het bestuur heeft voorgesteld 

oven-minisnacks, met name bitterballen en mini frikandellen, ook in het verkoopassortiment op te 

nemen. De kantinedames zijn daartoe bereid. We zullen jullie te gelegenertijd details hiervan 

doorgeven. 

De kantine heeft het winstbudget in 2018 weer ruimschoots overschreden. Daarvoor moeten we de 

dames (en 2 heren), die de kantine bemenst hebben, maar ook alle gasten bedanken. Alle 6 

kantinedames hebben toegezegd ook in 2019 door te gaan. Het zou fijn zijn, indien zich nog twee 

geschikte dames hiervoor zouden aanmelden. Met 8 dames kan men met één dienst per 4 weken 

het seizoen afdekken. 

Aanmeldingen zijn zeer welkom. 


