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Algemeen 

De eerste nieuwsbrief van 2019 zo aan het begin van een nieuw tuinjaar. Dit is een uitgebreide nieuwsbrief 

Er zal iets te lezen zijn over de nieuwjaarsreceptie, soepzondag, ledenvergadering, tuintips en Lucie ons nieuw 

bestuurslid stelt zich voor. 

Daarnaast iets wat onder allerlei zou kunnen vallen, zoals composteren van bladeren en hormonen kweek van 

Joop Smit en vermeerderen van planten van Ton Eussen 

Ook iets over het onderhoud van de tuin en verenigingswerk. 

 

De mooiste koersen kun je varen met diversiteit van de bemanning. 

Als nieuw bestuurslid stel ik mij even voor,                         

 

Ik ben Lucie Leisberger, 54 jaar en woon in de Heeg.  

Tuin nr.74 

Getrouwd met Gerrit en samen hebben we drie volwassen kinderen. 

We hopen in Okt. opa en oma te mogen worden. 

 

In Febr. 2017 ben ik lid geworden van de vereniging met als doel lekker                                               

creatief bezig zijn met moeder natuur. 

Ik ben bijna dagelijks even in de tuin, voor mijn werk of erna, om even                                             

te kijken en te genieten of om lekker bezig te zijn. 

Ik noem de tuin wel eens mijn speeltuintje, dit omdat ik er zo van kan genieten. 

 

Ik ben werkzaam in de zorg waarbij ik, een combinatie doe van verzorging en activiteiten. Dit doe ik met veel 

enthousiasme.  

Een eigenschap van mij is dat ik mijn enthousiasme weet over te dragen en creativiteit stimuleer, zowel bij 

bewoners als collega’s.  

Mijn werk  in de zorg doe ik met veel passie en plezier. 

Hierbij vind ik persoonlijke aandacht en warme zorg zeer belangrijk voor de medemens.  

 

Ik ben bestuurslid geworden omdat ik van mening ben dat een schip niet vaart zonder bemanning en dat je de 

mooiste koersen kunt varen met diversiteit van de bemanning. 

 

                     Ik wens iedereen weer een mooi tuinseizoen toe! 

                                              Groet Lucie. 

 

Opruimen in tuinen 

De storm van een paar weken terug heeft er voor gezorgd dat er in diverse tuinen veel  afval ligt. Ik heb het over 

kapot plastic van serre’s of ander materiaal, wat eigenlijk niet thuishoort in de tuin. Er zijn tuinen waarvan ik na 

de storm de indruk heb dat er divers materiaal, wat thuis overbodig is, ook maar in de tuin gelegd is. Dit moet 

opgeruimd worden. De tuin dient er voor de planten en niet om divers ´afval´ van elders te dumpen. 1 mei dient 

al het overbodige materiaal afgevoerd te zijn. We hebben een aanhangwagen beschikbaar maar u dient zelf de 



afvoerkosten te betalen en voor een auto die hem trekt zorgen. U kunt dit ook combineren met een paar tuinders 

dat scheelt altijd in de kosten.  

 

Bestuur 

Ik wil vooruitlopend op een stuk over de ledenvergadering toch een oproep doen voor een penningmeester. Jo 

Nelissen heeft aangegeven na 4 jaar te stoppen als penningmeester. Een job die hij uitstekend gedaan heeft. Hij 

heeft als penningmeester een systeem ingevoerd waarbij als je het even doorhebt makkelijk en snel alles geboekt 

kan worden. 

Nu is dit systeem niet heilig, als er iemand is die op een andere wijze met een ander programma de boekhouding 

wil doen. 

Nu hoor ik regelmatig mensen zeggen dat ze graag iets extra’s voor de vereniging willen doen maar er de tijd niet 

voor hebben.  

Ik denk dat het een kwestie is van prioriteiten leggen.  

Ton onze waarnemend penningmeester is tevens secretaris, werkt in de kantine, doet ook met Marij de inkopen 

en de boekhouding van de kantine. 

Ik heb aangegeven op de afgelopen ledenvergadering dat we bij de komende ledenvergadering in 2020 echt een 

penningmeester willen hebben. 

We zijn met een kleine 140 leden en ik kan me niet voorstellen dat er geen penningmeester te vinden is. Maar 

goed; onze zoektocht gaat voort en als we niemand kunnen vinden zou dit wel eens het einde van het complete 

bestuur en kantinepersoneel kunnen zijn. 

Het kan en zal niet zo zijn dat het voortbestaan van de tuinvereniging van een kleine 15 personen afhangt. 

Ik hoop dat men daar ook eens over na denkt. 

 

Zelf bladcompost maken met bladeren uit de tuin 

In de herfst treffen de bomen hun maatregelen vooraleer de winter zijn intrede doet. De bomen halen alle 

nuttige voedingsstoffen uit hun bladeren waardoor de groene bladeren verkleuren naar allerlei gele, rode en 

bruine tinten. De kleurrijke bladeren hebben vanaf dan geen nut meer voor de boom en mogen de boomkruinen 

dan massaal verlaten om neer te dwarrelen in onze tuinen. Het gazon is nog maar net gemaaid of het ligt binnen 

de paar uurtjes weer lekker vol met bladeren van allerlei vormen en formaten. Bladeren die op het gazon of in de 

vijver vallen, die kunnen daar het best worden verwijderd. Laat  je ze liggen, dan zal het gras onder de bladeren 

gedurende de winter onvoldoende licht krijgen en bestaat de kans dat mos deze plaatsen inneemt. In de vijver 

laat je ze best ook niet drijven, want na verloop van tijd zinken ze naar de bodem en daar vormen ze een laag  

organisch materiaal waardoor overwinterende vissen het moeilijker hebben. Daarnaast heb je ook meer kans op 

algengroei in het voorjaar. Door netten over de vijver te spannen kun je voorkomen dat afgevallen bladeren naar 

de bodem van de vijver zinken. Bladeren die in de plantenborders vallen, mag je indien je dat wil met een gerust 

hart laten liggen. Sommigen laten ze liggen als winterdek voor de borderplanten en nog anderen willen ze uit de 

border halen omdat ze vroeg of laat toch weer op het gazon waaien. Ieder kiest uiteraard, wat zijn of haar 

voorkeur is. 

 

De vele bladeren zorgen voor extra volume om af te voeren naar de Gft-container, bladkorven of containerpark. 

Anderen gooien ze op hun composthoop waar ze samen met alle andere tuinafval een recycling cyclus ondergaan 

om het komende jaar als mooi verteerde compost terug te keren naar de moestuin of plantenborder. Echter 

bestaat er ook een zeer eenvoudige manier om met enkel de bladeren een bodem verbeterende bladcompost te 

maken en dat ook voor een kleine stadstuin zonder composthoop. 

 

Eerst dienen we uiteraard met een  hark of bladzuiger alle bladeren te verzamelen. Bij gebruik van een  bladzuiger 

zullen de bladeren al versnipperd worden wat het verteringsproces versnelt. Bij voorkeur vergaren we bladeren 

van bomen die zich snel in compost laten omzetten. Hiertoe behoren de bladeren van bijna alle soorten 

loofbomen zoals wilg, populier, linde, es, kastanje, vlier, appel. Bladeren die een jaartje langer over het 

verteringsproces doen door de looizuren die ze bevatten zijn die van de beuk, plataan en van de eik. Het looizuur 

kan worden afgezwakt door steenmeel of lavameel toe te voegen. 

 

De afgevallen bladeren verzamel je het best 's morgens als ze nog wat nat zijn van het ochtenddauw. Het vocht 

zal het verteringsproces ten goede komen. Doe de bladeren in een plastic zak (vuilniszak of dergelijke) en doe er 

eventueel een handvol kalk bij om het verteringsproces extra te bespoedigen. Zijn de bladeren droog, sproei ze 



dan in de zak nog even nat. Natte bladeren kun je ook een heel stuk beter aanduwen. Doe de zak bovenaan eerst 

gewoon dicht met de hand en duw de massa even aan met de knieën. Je zal merken dat er heel wat lucht naar 

boven komt die je er nog kan uitlaten. Zo krijg je veel meer bladeren in de zak. Knoop de zak vervolgens dicht, prik 

er nog voldoende gaten in voor de zuurstof die nodig is voor het verteringsproces en leg deze achter het 

tuinhuisje, garage of andere plek uit het zicht. Heb je vorstgevoelige planten zoals bananen, dan kun je deze 

zakken ook rond de wortelbasis leggen waar ze nog nuttig zijn als vorstwering. 

 

Alternatief kun je ook met kippengaas een ronde kooi maken, die je met bamboestokken ondersteunt. Kies een 

tegen wind beschutte plaats hiervoor, om te vermijden, dat de bladeren eruit waaien. Controleer van tijd tot tijd, 

of de bladeren vochtig genoeg zijn en bevochtig indien nodig. 

 

Het duurt ca. twee jaar voor de bladeren zo verteerd zijn, dat ze als waardevolle bodemverbeteraar gebruikt 

kunnen worden. Niet geheel verteerde bladeren kunnen wel als mulch gebruikt worden. 

 

Hormonen kweek  

Stekken van planten kennen we allemaal,  waarbij stekpoeder veel wordt gebruikt om nieuwe wortelgroei te 

bevorderen. Wortelgroei wordt nog beter bevorderd door zelf gekweekte hormonen. Neem na de eerste 

vorstperiode enkele wilgentakken en zet die op kamertemperatuur in een ruime glazen vaas of pot met veel 

water. Deze takken zullen snel wortel schieten. Hoe meer wortel des te beter. Deze waterwortels produceren een 

hormoon dat wortelgroei bevordert . 

Dit met hormoon gevulde water kun je gebruiken om andere plantenstekken in te laten bewortelen.  

Ook jouw nieuw uitgezette planten en knollen kun je hier mee bewateren, wat het te ontwikkelen wortel gestel 

ten goede komt. 

Een mooie bijkomstigheid van de op water gezette wilgentakken is, dat deze ook nog decoratief zijn in de 

huiskamer. 

 

Vermeerderen van planten:  

Sommige planten vermeerderen zichzelf. Wij kunnen met enige moeite en met de juiste methode zelf voor 

vermeerdering van planten zorgen, zodat we niet ieder jaar een fortuin in het tuincentrum moeten achterlaten. 

Er zijn vele vermeerderingsmethoden, zoals: 

• Zaden verzamelen en zaaien in een bak, op vensterbank, in kas/ serre, of in de volle grond. 

• Uitlopers verplanten (bij o.a. aardbeien) 

• Uitlopers van houtige planten verplanten (o.a. geoculeerde rozen, kersen, pruimen en seringen ) 

• Stengelstekken 

• Wortelstekken (Acanthus, Anemonen, Schoenlappersplant, Eryngium, Acacia, 

• Hielstekken 

• Bladstekken (o.a. Kaaps viooltje, Streptocarpus, Begonia rex, Sanseveria) 

• Wortelknollen delen (o.a. knolbegonia en dahlia) 

• Knollen delen 

• Wortelstokken delen 

• Bollen herplanting, of broedbolletjes planten 

• Schubben pellen en laten wortelen (o.a. lelie) 

• Scheuren van vaste planten (o.a. Vrouwenmantel, Aster, Bamboe, Buxus, Campanula,Ridderspoor, 

Geranium, Daglelie, Lupine, Kattenstaart, Kattenkruid, Phormium, Primula, Rabarber, Rudbeckia)   

• Top afleggen (o.a. rubus soorten, zoals braam, kruisbes, zwarte bes, Ceanotus en Hydrangea petiolaris,) 

• Stengels afleggen 

• Marcotteren 

In deze nieuwsbrief zullen we alleen de laatste twee behandelen. Later zullen we enige andere 

vermeerderingsmethoden behandelen. 

 



Stengels afleggen: 

1. In de voorafgaande winter een paar laag groeiende takken snoeien, om de vorming van jonge buigzame 

scheuten te bevorderen. 

2. Begin voorjaar de grond rond de moederplant los maken en compost met zand toevoegen 

3. Snijd van een jonge krachtige scheut van beneden tot op ca 20 à 30 cm van de top alle bladeren en 

zijscheuten af 

4. Buig de stengel dan voorzichtig naar de grond en markeer waar deze de grond raakt 

5. Graaf nu op die plek een gat/geul schuin aflopend van de kant van de moederplant tot ca. 10 à 15 cm  

diepte met aan het eind een rechte kant 

6. Buig de stengel  in de sleuf, maar buig de laatste 20 à 30 cm van de top in een rechte hoek, zodat de 

bladeren boven de grond blijven en zet de scheut vast in de sleuf met een u-vormig gebogen stuk 

ijzerdraad. 

7. Vul de geul met grond en houd de bladeren boven de grond schoon. 

8. Geef flink water en houd de grond bij droog weer vochtig 

9. Knip in het najaar de afgelegde stengel van de moederplant los. 

10. Knip 3 tot 4 weken later de groeitop uit de nieuwe plant, zodat de energie naar de wortels gaat. 

11. Geef de plant tijd goed te wortelen en plant daarna pas over. Als er nog niet genoeg wortelvorming is, de 

plant nog even laten staan.  

Marcotteren: 

Marcotteren is een heel oude methode om nieuwe bomen en struiken te vermeerderen uit stengels die nog 

steeds aan de ouderplant zijn bevestigd. 

Marcotteren is geschikt voor planten, waarvan de stekken niet gemakkelijk wortel vormen, zoals magnolia, 

hazelnoot, cotinus en bloeiende cornus-soorten, acers, camelia, chaenomeles, daphnes, ficus, forsythia, 

hamamelis, jasmijn, philodendron, rododendron, azalea, lila en viburnum. 

Bladverliezende planten kunnen zowel in herfst als in de lente worden gemarcotteerd, maar groenblijvende 

planten reageren beter in de lente. 

1. Week twee handen vol sfagnum/veenmos gedurende een nacht. 

2. Kies een één tot twee jaar oude stengel die recht, gezond en krachtig is. Knip de zijscheuten en bladeren 

onder af tot 20 à 30 cm van de top 

3. Snijd de stengel ringvormig in en verwijder een 1 cm brede ring van de bast. 

4. Kneed het veenmos gelijkmatig rond de wond tot een langwerpige bal 

5. Omwikkel het geheel met zwart plastic en maak het boven en onder vast rond de stengel met 

isolatieband. 

6. Het plastic houdt het veenmos vochtig, sluit licht uit en zorgt voor warmte. 

7. Het duurt meestal een heel groeiseizoen, voor er voldoende wortelvorming heeft plaatsgevonden. 

8. Controleer zo nu en dan, of er voldoende wortels zijn.  

9. Alleen wanneer er voldoende wortelvorming is kan het plastic verwijderd worden en mag de stengel net 

onder de wortelvorming afgesneden worden. 

10. Pot de gewortelde stengel op in een pot met goede potgrond. 

11. Geef ruim water en laat doorgroeien op beschutte plek 

Verenigingswerk 

De opzet van verenigingswerk is gewijzigd. We hebben een aantal data waar divers werk zal zijn. U dient zorg te 

dragen voor goed schoeisel en werkhandschoenen. Er zijn ook een aantal avonden waar gewerkt zal worden. 

Indien er eens aan de mesthoop gewerkt moet worden dan zal er mondkapjes aangeboden worden voor de 

mensen die denken dat er schadelijke stoffen vrij komen. 

Verenigingswerk is een verplichting voor leden onder de 70 jaar, die niet in een werkgroep zitten. Ook mensen die 

het eerste jaar tuinlid zijn, zijn vrijgesteld.  



Indien u verhinderd bent, dient u zelf een vervangdatum uit de lijst aan te geven en u dient zich af te melden via 

emailadres luusce@live.nl . 

Ruilen onderling kan ook maar ook dan dient u een bericht aan bovenstaand mailadres te sturen. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Zondag 6 januari was onze nieuwjaarsreceptie. De dames van de kantine hadden weer een en ander mooi 

opgetuigd met kerstverlichting en versiering. 

Er kwamen diverse leden naar de receptie en iedereen wenste elkaar een goede gezondheid en een mooi 

tuinseizoen.  

Er was glühwein en diverse hapjes. 

De Voorzitter heeft een woordje gesproken en het was een gezellig samenzijn. Het had er even naar uitgezien dat 

de receptie niet had kunnen doorgaan omdat er een aantal balken van het dak slecht waren. Maar een aantal 

mensen van de werkgroep, Richard Demmers en Piet Valkenberg, hebben zich veel inspanningen gedaan om alles 

goed voor elkaar te krijgen. 

Het was voor het eerst sinds jaren dat we geen wandeling vooraf gedaan hebben en dat zal ook voor het komend 

jaar zo zijn, althans wandelen kan altijd, maar het wordt niet meer door het bestuur geïnitieerd.  

Bij deze wil ik zowel de dames van de kantine als de mensen van de werkgroep danken voor hun inspanningen. 

 

 
 

Soepzondag 

Op 10 februari was er weer een soepzondag. Voor degenen, die niet weten wat dit inhoudt: Het wordt 

georganiseerd door het kantine personeel. Een van de dames maakt een aantal liter soep van tuinproducten.  

Daarnaast zijn dit jaar ook pannenkoeken gemaakt, met honing en/of stroop naar eigen wens. 

Uiteraard is ons gebruikelijk assortiment aan drank ook beschikbaar. 

Het is een moment zo in de winter, om toch weer even bij elkaar te zijn. Ook dit keer was het redelijk druk, lekker 

en gezellig. Antoinette Coumans heeft de ingediënten voor de soep en pannenkoeken gedoneerd en alles bereid. 

Hartelijk dank daarvoor! 

 

Ledenvergadering 7 maart 

Op 7 maart is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het scouting gebouw tegenover ons tuincomplex. De 

opkomst was matig: iets meer dan 40 leden. 

Ik denk dat het goed is, dat er op zo een vergadering alle leden komen, nu is alle wel een utopie maar wel een 

streven. 

Daar is het moment waar je inspraak kunt hebben in diverse zaken. 

Er was koffie en gebak en de kachel brandde. 



   
 

Even na 19.30u opende de voorzitter de vergadering en heette iedereen welkom. 

Er werd vooraf aangegeven dat er problemen waren met de poort (slot) en onze buren (Jennissen) die de grond 

heeft verkocht aan een nieuwe eigenaar. 

Deze wil of ezelen laten grazen, of er een camperparkeerplaats van maken. 

Dit zal afhankelijk zijn van hoe de gemeente wel of niet meewerkt. 

In elk geval met ons zal de samenwerking goed zijn. 

 

 
 

Vervolgens werden alle agenda punten behandeld en, ondanks het feit dat hij verhinderd was, afscheid genomen 

van onze Penningmeester Jo. Er werd hem namens iedereen een cadeaubon aangeboden die hij bij een goed 

restaurant kan inwisselen. 

Bij de rondvraag werden een aantal vragen gesteld, die we ook gelijk van een antwoord konden voorzien. 

Na afloop was de kantine nog even open om een afzakkertje te pakken. 

 

 


